
УДК 94(100)”1914/1918”+94(497.11)“1914“

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2014.

год. 21. vol. 44.
стр. 55-76.

55

РадославГаћиновић
Институтзаполитичкестудије,Београд

КОЛАБОРАЦИОНИОДНОС
ВАТИКАНАИАУСТРОУГАРСКЕ

УПРИПРЕМИНАПАДАНА
СРБИЈУ1914.ГОДИНЕ*

''Самоједнозлојенеизлечиво-ако
народсамдигнерукеодсебе''

Гете

Сажетак
Аустро-Угар ска, фе у да ли стич ка и ре ак ци о нар на мо нар хи ја, 

оста ла је ди ни чвр сти осло нац па пин ства у Евро пи. И јед на и дру-
га стра на има ле су мно го раз ло га да се бо је про гре са, ко ји се у то 
вре ме осе ћао про дор ним ли бе ра ли змом и де мо кра ти јом. Уло га цр-
кве би ла је по себ но ва жна у зе мља ма са сло вен ским на ро ди ма, где 
је не за до вољ ство и от пор пре ма Бе чу и Пе шти кроз чи та ву дру гу 
по ло ви ну XIX ве ка све из ра же ни је и све опа сни је за мо нар хи ју. 
На род ни пре по ро ди се вер них и ју жних сло вен ских на ро да у мо-
нар хи ји, њи хо ва те жња за сло бод ним по ли тич ким, еко ном ским и 
кул тур ним жи во том по ве зу ју у од бра ни још ви ше цр кву и мо нар-
хи ју. Пр ве по ја ве те жње сло вен ских на ро да на ју гу мо нар хи је да 
се по ве жу у јед ну сво ју, ју го сла вен ску др жа ву, ко ја ће об у хва ти ти 
и Сло ве не из ван гра ни ца мо нар хи је, не при хва тљи ве су би ле и за 
мо нар хи ју и за Ва ти кан. Иде ја би ло ка кве сла вен ске со ли дар но-
сти сма тра ла се нај о па сни јом и за ка то ли ци зам и мо нар хи ју. Па па 
је сма трао, да је мо нар хи ја ''бе дем ка то ли ци зма'' у сред њој Евро-
пи, бра на про тив опа сно сти с ис то ка, то јест пра во сла вља. За то 
су сма тра ли да гра ни це Аустро-Угар ске тре ба да оста ну пре ма ис-
то ку на гра ни ца ма ка то лич ке цр кве. По што се гра ни це мо гу са мо 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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про ши ри ва ти пре ма ис то ку, тре ба ло је да се про ши ри и те ри то ри ја 
на ко јој би се, по ка то ли чио све ста нов ни штво, али гра ни це се не 
сми ју по вла чи ти пре ма за па ду у ни ко јем слу ча ју. Не ши ри се са мо 
мо нар хи ја, не го се и цр кви ши ри те рен до ми на ци је. За то су би ли 
је дин стве ни Ва ти кан и Аустро-Угар ска Мо нар хи ја у на ме ри да се 
Ср би ја мо ра оку пи ра ти.
Кључ не ре чи: Аустро-Угар ска, Не мач ка, Ва ти кан, па па, оку па ци ја

Дру га по ло ви на XIX ве ка је би ла у зна ку све те шње ко ла бо-
ра ци је из ме ђу Ва ти ка на и Аустро-Угар ске Мо нар хи је. Па па Пио IX 
и Ле он XI II, ве о ма су ак тив но ра ди ли на учвр шће њу те али јан се, 
јер је Аустро-Угар ска, фе у да ли стич ка и ре ак ци о нар на мо нар хи ја, 
оста ла је ди ни чвр сти осло нац па пин ства у Евро пи. И јед на и дру га 
стра на има ле су мно го раз ло га да се бо је про гре са, ко ји се у то вре-
ме осе ћао про дор ним ли бе ра ли змом и де мо кра ти јом, и пр вим по-
че ци ма со ци ја ли зма. С ка квим је на да ма Ле он XI II гле дао на беч ку 
мо нар хи ју ви ди се по пред ло гу, ко ји је упу тио 1889. ца ру и кра љу 
Фра њи Јо си пу I.: да се ство ри ‘’Лигакатоличкихдржава’’, ко ја би 
на че лу има ла ‘’ца ра Аустри је и апо стол ског кра ља Угар ске’’, чи ја 
би свр ха би ла да по вра ти па пин ству ону све тов ну и спи ри ту ал ну 
по зи ци ју и ути цај, ко ји је на мно гим стра на ма већ про пао, а не где 
опа дао.1)

Па па је са сво је стра не свим си ла ма на сто јао да де ло ва ње 
цр кве у мо нар хи ји усме ри та ко ка ко би то од го ва ра ло мо нар хи ји. 
Она је за и ста у цр кви, ње ној ор га ни за ци ји, ори јен та ци ји кле ра и 
њи хо вом још увек ве ли ком ути ца ју на за о ста ле ма се, има ла нај ве-
ћу по др шку. Ло гич но, цр ква је пред ста вља ла, во љом па пе, нај ве ћу 
ко хе зи о ну сна гу мо нар хи је. За те сво је за слу ге све штен ство је с 
нај ве ћим ауто ри те том и за слу га ма, би ло фа во ри зо ва но и ува жа ва-
но као по ли тич ки фак тор пр во га ре да. Уло га цр кве би ла је по себ но 
ва жна у зе мља ма са сло вен ским на ро ди ма, где је не за до вољ ство и 
от пор пре ма Бе чу и Пе шти кроз чи та ву дру гу по ло ви ну XIX ве ка 
све из ра же ни је и све опа сни је за мо нар хи ју. На род ни пре по ро ди 
се вер них и ју жних сло вен ских на ро да у мо нар хи ји, њи хо ва те жња 
за сло бод ним по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним жи во том (што 
до би ја све ја сни је кон ту ре по кре та за еман ци па ци јом и не за ви сним 
др жав ним жи во том), по ве зу ју у од бра ни још ви ше цр кву и мо нар-
хи ју. Пр ве по ја ве те жње сло вен ских на ро да на ју гу мо нар хи је да 
се по ве жу у јед ну сво ју, ју го сла вен ску др жа ву, ко ја ће об у хва ти ти 

1) ТајнидокументиоодносимаВатиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 7,
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и Сло ве не из ван гра ни ца мо нар хи је, не при хва тљи ве су би ле и за 
мо нар хи ју и за Ва ти кан.

Иде ја би ло ка кве сла вен ске со ли дар но сти сма тра ла се нај-
о па сни јом и за ка то ли ци зам и мо нар хи ју. Па па је сма трао, да је 
мо нар хи ја ''бедемкатолицизма'' у сред њој Евро пи, бра на про тив 
опа сно сти с ис то ка, то јест пра во сла вља. За то су сма тра ли да гра-
ни це Аустро-Угар ске тре ба да оста ну пре ма ис то ку на гра ни ца ма 
ка то лич ке цр кве. По што се гра ни це мо гу са мо про ши ри ва ти пре-
ма ис то ку, тре ба ло је да се про ши ри и те ри то ри ја на ко јој би се, 
по ка то ли чио све ста нов ни штво, али гра ни це се не сми ју по вла чи-
ти пре ма за па ду у ни ко јем слу ча ју. Рим сма тра, да је пра во сла вље 
опа сно и за то, јер га Ру си и Ср би иден ти фи ци ра ју го то во с на род-
но шћу. По ве зи ва ње Хр ва та и Сло ве на ца с пра во слав ним Ср би ма 
мо гло би зна чи ти про ши ре ње пра во сла вља пре ма за па ду, на ште ту 
рим ске цр кве. То је би ла фик сна иде ја па пин ства. 

ДОМИНАЦИЈАКАТОЛИЧКЕЦРКВЕ

Уло га Ва ти ка на у по ли ти ци Аустро-Угар ске по ста је за то суд-
бо но сном по себ но по чет ком XX ве ка, кад се Аустро-Угар ска од лу-
чи ла на екс пан зи ју и ми ли та ри стич ки им пе ри ја ли зам пре ма ју го и-
сто ку, тј. и ка да се ство ре усло ви за осва ја ње ве ћег де ла Бал ка на. И 
Ва ти ка ну се, на и ме, оства ру ју но ве пер спек ти ве. Оку па ци јом Бо-
сне и Хер це го ви не окон чат ће се анек си јом 1908. го ди не. Не ши ри 
се са мо мо нар хи ја, не го се и цр кви ши ри те рен до ми на ци је. За то су 
би ли је дин стве ни Ва ти кан и Аустро-Угар ска Мо нар хи ја у на ме ри 
да се Ср би ја мо ра оку пи ра ти. Сма тра ли су да би по ко ра ва њем Ср-
би је уни шти ли ја ко упо ри ште ју го сла вен ске иде је из ван мо нар хи-
је, ко је мо же да де лу је и он да ка да Хр ва ти и Сло вен ци у мо нар хи ји 
по ста ну нај је дин стве ни ји. Пре ма уве ре њу па пе, ли кви да ци јом са-
мо стал но сти Ср би је мо гло би се ''пред гра ђе хри шћан ства'', за пра во 
ка то ли чан ства, по мак ну ти с Хр ват ске у ду би ну ис точ ног Бал ка на. 
За то је па па био је дан од глав них под стре ка ча за рат Аустро-Угар-
ске про тив Ср би је. Ан ти сло вен ска, аустро фил ска по ли ти ка Ва ти-
ка на до ла зи по себ но до из ра жа ја у лич но сти па пе Пиа Х, ко ји је 
1950. про гла шен ''све цем''. У де кре ту, ко јим се он про гла ша ва све-
тим чо ве ком из ме ђу оста лог гла си: ''У по чет ку европ ског ра та, ко-
ји је он свим сред стви ма хтео оне мо гу ћи ти, сло мљен бо лом ви ше 
не го го ди на ма, при мив ши све ти са кра ме нат, дао је ду шу Бо гу 20. 
ав гу ста 1914.'' Умро је, да кле, од бо ла и жа ло сти, јер је из био рат! 
Ни је му ус пе ло да га спре чи! И за то је про гла шен ''бла же ним'' и 
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из диг нут до ча сти оска ра. А исти на је сле де ћа:2) Го ди не 1903. био 
је кар ди нал Сар то иза бран па пом и на зван Пио Х. Иза бран је упра-
во за хва љу ју ћи по себ ној по др шци Аустро-Угар ске, ко ја се бо ри ла 
про тив дру гог нај ва жни јег кар ди на ла, Ram pol le (Ma ri a no Ram pol la 
del Tin da ro), ра ни јег се кре та ра па пе Ле о на XI II. Цр ква је до би ла 
за гла ва ра чо ве ка, ко ји је иг но ри сао чи тав са вре ме ни свет, а био 
је за не шен кру тим и ауто ри та тив ним на че ли ма... Иза зи вао је тим 
сво јим на че ли ма ско ро сву где кон флик те, не са мо са све штен ством 
и вер ни ци ма, не го и с др жа ва ма. Од по чет ка, је сма тран, не без 
раз ло га, па пом Трој ног са ве за (то је са вез Аустро-Угар ске, Не мач-
ке и Ита ли је ). Пио Х, пре ки нуо је од но се с Фран цу ском, услед 
сво је цр кве не по ли ти ке. С Ру си јом је био у за тег ну тим од но си ма 
због Пољ ске. Због Ир ске по сва ђао се с Ен гле ском. За ва дио се с 
Аме ри ком, те ни је при мио аме рич ког пред сед ни ка The o do ra Ro o-
se vel ta, кад је 1910. до шао у Рим, са мо за то, јер је он по се тио јед-
ну ме то ди стич ку цр кву. По што је рас ки нуо с Фран цу ском, био је 
до кра ја при вр жен Аустро-Угар ској, ко ја по ста је глав на ка то лич ка 
си ла. Аустро-Угар ска је би ла кон зер ва тив на ка то лич ка др жа ва, у 
ко јој се га ји ла хи је рар хи ја и ди сци пли на по па пин ској же љи. Тај 
фран цу ски пи сац на гла ша ва: ‘’На по кон, Аустро-Угар ска екс пан зи-
ја на ра чун пра во слав них Сла ве на, по го до ва ла је па пин ској по ли-
ти ци’’,3) што је тач но. Сло ве не је за и ста мр зио, без об зи ра би ли они 
пра во слав ни или не. Фа во ри зо вао је беч ку по ли ти ку про тив Сло-
ве на у сва ком по гле ду, па је у ње го во вре ме и сло вен ски и хр ват ски 
епи ско пат био ди рект на екс по зи ту ра не са мо рим ског, не го и беч-
ког ан ти сло вен ског ин те ре са. Уко ли ко су би ску пи и све ште ни ци 
у Хр ват ској и у Сло ве ни ји и на сту па ли као ''ро до љу би'', њи хо ва је 
по ли ти ка би ла ипак по ли ти ка вер но сти и по кор но сти Аустро-Угар-
ској, што је па па и же лио, јер је сма трао Аустро-Угар ску је ди ним 
чвр стим бе де мом про тив ''опасногистока''.

Па па Пио Х Сар то (Gi u sep pe Mel chi or re Sar to), је из мле тач-
ких кра је ва. Пре ма Ис три и Дал ма ци ји имао је та ли јан ске тен ден-
ци је, па је и под ње го вим ути ца јем Беч у тим кра је ви ма фа во ри-
зи рао та ли ја ни за ци ју. Ка ко је баш ту гла го љи ца и ста ро сла вен ско 
бо го слу же ње би ло јед но од сред ства од бра не про тив од на ро ђи ва-
ња, то је Пио Х, зду шно уни шта вао те ја ке тра го ве сло вен ског на-
ци о нал ног жи во та и кул тур не тра ди ци је у тим кра је ви ма. Фра но 
Су пи ло пи ше у свом де лу ‘’По ли ти ци у Хр ват ској’’: ‘’Пра ви ул-
тра мон тан ски кле ри ка ли зам у Хр ват ској, ор га ни зи ран и упу ћен 
ста но ви тој свр си, на ста вио је те рор на кон на род ног по кре та год. 

2) Marc Bon netLaPapautécontemporaine, Pa ris, 1946.

3) Исто 
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1903. Он да је у Ва ти ка ну био ‘’иза бран’’ за па пу мле тач ки па три-
јарх Јо сип Сар то, ка сни ји па па Пио X, ко ји је још пре и на свим 
оба ла ма Ја дран ског мо ра, а на да све гдје се ра ди ло о гла го љи ци у 
цр кви, био по знат као ве лик про тив ник Хр ва та и Сло вен ства уоп-
ште. Он је по стао па пом услед ве та Аустри је про тив кар ди на ла 
Рам по ле, ко га се он да трој ни са вез бо јао као при ја те ља Сло ве на. 
Па па Пио Х, јест да кле кре а ту ра трој ног Са ве за, и ње го ве по ли-
ти ке. Чим је он сео на па пин ску сто ли цу, би ло је ја сно да се ва ти-
кан ска по ли ти ка ста вља у слу жбу по ли ти ке ‘’Drang nach Osten’’. 
Јед ном реч ју, кле ри ка ли зам је на про сто ри ма да на шње Хр ват ске 
имао ве ли ки и ши ри за да так, тј. да уто пи та да шњу хр ват ску на-
род ну по ли ти ку у ко ло те чи ну по кор но сти епи ско па ту, да кле, ‘’in 
ul ti ma li nea’’ вла сто др шци ма и си сте му, те ше ћи га фа та мор га ном 
ве ли ке и сло бод не Хр ват ске, са мо хр ват ске и ка то лич ке, ко ја се по 
та квој по ли ти ци ни ка да оства ри ти не ће и не мо же. ‘’4) Иако су и 
па пе пре Пиа Х, би ли не при ја те љи Сло ве на, овај је па па још ви-
ше за о штрио тај пра вац. Су пи ло је тач но ока рак те ри сао, тач но је 
ис ти цао, да је хр ват ски кле ри ка ли зам, фор си ран из Ва ти ка на, био 
ору ђе аустриј ског и угар ског по ро бља ва ња зе мље. А ту је и ве о ма 
тра си ра на бу ду ћа пер спек ти ва: уста штво, на ста вак фран ко влу ка 
тач ни је уста шки кле ри ка ли зам, кул ми на ци ја је те из дај нич ке, ан-
ти на род не ли ни је. Пио Х, био је, да кле, је дан од нај за слу жни јих за 
по че так и раз вој тог суд бо но сног и де струк тив ног ан ти на ци о нал-
ног из дај нич ког по кре та.

Стје пан Ра дић 1904. го ди не, пи ше у ‘’Хр ват ској ми сли’’, да 
је Пио Х ‘’по свом ср цу и од го ју до бар Та ли јан, па не же ли Хр ват-
ској ни ма ло по ма га ти, већ за то, што ми сли, да би оја ча на и по ве ћа-
на Хр ват ска би ла на не при ли ку ње го вој до мо ви ни Ита ли ји’’. Да ље 
Ра дић ис ти че: ''А он да тре ба спо ме ну ти и то, да је да на шњи па па 
из Мље тач ке, и да је у Мљет ци ма или Ве не ци ји го то во сав жи вот 
про вео, а на ма је до бро по зна то, да нас Хр ва те баш мље тач ки Та-
ли ја ни нај ви ше пре зи ру и мр зе. И та ко из Ри ма не ма за нас ни ка кве 
по мо ћи, а ка мо ли спа са. На про тив, из Ри ма оти мљу нам са да и оно 
ма ло пра ва, што смо га је два је дви це са чу ва ли: при ти шту, на и ме, 
или чак тје ра ју сла вен ску слу жбу бож ју и из оних жу па, гдје се до 
да нас од бож јег жр тве ни ка чу је наш на род ни сла вен ски по све ће ни 
је зик...''.5)

Пио Х, био је, да кле та ли јан ски на ци о на ли ста, а био је 
по бор ник Трој ног са ве за, у ко јем је та да с Аустро-Угар ском 

4) Фра но Су пи ло,ПолитикауХрватској,Ри је ка, 1911.

5) Стје пан Ра дић,Хрватскамисао,За греб, 1904.
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и Не мач ком би ла и Ита ли ја. Беч је та да у Ис три и Дал ма ци-
ји фа во ри зи рао Та ли ја не, а па па је у ко рист Аустро-Угар ске 
фор си рао у Хр ват ској кле ри ка ли зам, да би би ску пи и све ште-
ни ци осво ји ли по ли тич ке по зи ци је, те упор но де ло вао про-
тив ''ис то ка'', да би се осу је ти ло ју го сло вен ска иде ја. Иако би 
већ у то ме би ло до вољ но оних еле ме на та, ко ји ма би се мо гла 
оспо ра ва ти ње го ва све тост и ње го ва бе а ти фи ка ци ја6), у то ме 
ни је све. Мно го је круп ни је и мно го гре шни је у ње го вој би-
о гра фи ји оно, што је он чи нио, да би се ство ри ли усло ви за 
пр ви свјет ски рат. Ди рект но ан га жо ва ње то га па пе, ње го ва 
ди пло мат ска ин три га, ње го во ху шка ње Бе ча на рат про тив 
Ср би је, ње го ва лич на на сто ја ња да се про ли је крв сто ти не хи-
ља да љу ди, са мо за то, да би се то бо же су зби ло пра во сла вље и 
про ши ри ла до ми на ци ја ка то ли чан ства.

ПОДРШКАВАТИКАНАНАПАДУ
АУСТРОУГАРСКЕНАСРБИЈУ

Аустро-Угар ски цар и краљ Фра њо Јо сип на го ве стио је 1914. 
го ди не рат Ср би ји тек он да, кад је за то до био одо бре ње, па и ви-
ше од то га, чак ди рект ну по др шку, од са мог па пе, чи јим се нај-
вер ни јим си ном сма трао. У слу жбе ној пу бли ка ци ји ''Ко ми си је за 
но ви ју аустриј ску хи сто ри ју'' об ја вљен је до ку ме нат, за пра во те-
ле грам, ко ји је из Ри ма упу тио 29. ју ла 1914. беч ком ми ни стар ству 
вањ ских по сло ва та да шњи аустро-угар ски по сла ник у Ва ти ка ну, 
гроф Mo ritz Palffy, а гла си: ''У вре ме ни ма нај ве ће по ли тич ке за-
тег ну то сти, ка ква су да на шња вре ме на, ко ја ми са да про жи вља ва-
мо, ра ди чо вјеч ја фан та зи ја дво стру ком сна гом и че сто, а да то и 
не ми сли, пре ко ра чу је гра ни це ра зум ног ра су ђи ва ња. Та ко је ме ђу 
оста лим ових по сљед њих да на у јав но сти на ста ла вест, да је та-
ко ђе и па па у кон флик ту са Ср би јом ин тер ве ни рао и обра тио се 
Ње го вом це сар ско-кра љев ском апо стол ском ве ли чан ству с мол бом 
да кри шћан ским на ро ди ма уште ди стра хо те ра та... На су прот овим 
ком би на ци ја ма штам пе, ни је не ин те ре сант но спо ме ну ти пра ви на-
чин ми шље ња Ку ри је. Кад сам при је два да на по сје тио кар ди на ла 
др жав ног се кре та ра (Me rry del Va la) свр нуо је, при род но, раз го-
вор од мах на ве ли ка пи та ња и про бле ме, ко ји ма се ба ви Евро па. 
Не мо гу ће је би ло осје ти ти у на по ме на ма Ње го ве Еми нен ци је не ку 

6) Бе а ти фи ка ци ја – лат. beatifiсatio је све ча ни чин про гла ше ња умр лог за бла же ног од лу-
ком па пе и одо бра ва ње ње го вог јав ног по што ва ња (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Велики
речникстранихречииизраза, 4. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 201).
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на ро чи ту бла гост или по мир љи вост. Он је, исти на, озна чио но ту 
упу ће ну Ср би ји као вр ло оштру, али ју је ипак одо брио без огра де 
и из ра зио у исто ври је ме, на је дан по сре дан на чин, на ду, да ће мо-
нар хи ја ићи до кра ја. Да ка ко, ми слио је кар ди нал, да је ште та што 
Ср би ја ни је већ мно го ра ни је ‘’учи ње на ма њом’’, јер та да би се 
ово мо гло мо жда из ве сти без та ко ве ли ких опа сно сти. Ова из ја ва 
од го во ра ми шље њу па пе, јер је у то ку ових по сљед њих го ди на Ње-
го ва Све тост у ви ше ма хо ва из ра зи ла сво је жа ље ње, што је Аустро-
Угар ска про пу сти ла да ка зни свог опа сног ду нав ског су сје да.’’7)

Мо гло би се упи та ти, због ко јих се раз ло га ка то лич ка цр ква 
по ка зу је та ко ра то бор на у вре ме кад њо ме упра вља по гла вар, ко-
ји је пра ви све тац и сав про жет истин ски апо стол ским иде ја ма? 
Од го вор је вр ло јед но ста ван. Па па и Ку ри ја су ви де ли у Ср би ји 
ра зор ну ''бо лест'', ко ја по ма ло на гри за мо нар хи ју до ср жи и ко ја ће 
је вре ме ном раз би ти. По ред свих дру гих по ку ша ја ко је је Ку ри ја8) 
пред у зи ма ла у то ку пр вих де це ни ја XX ве ка, Аустро-Угар ска јест и 
оста је ка то лич ка др жа ва ‘’par exel len ce’’, нај ја чи бе дем, ко ји је пре-
о стао на по чет ку XX ве ка, Хри сто вој цр кви. Ру ше ње то га бе де ма 
зна чи ло би за цр кву гу би так нај чвр шћег ослон ца. У сво јој бор би 
про тив пра во сла вља, она би из гу би ла свог нај ја чег са ве зни ка. Из 
тих раз ло га, да кле, као што је за Аустри ју нео д ло жно по треб но, да 
због са мо о дра жва ња осло бо ди, по по тре би си лом, свој ор га ни зам 
од зла, ко је на гри за, та ко је и за ка то лич ку цр кву по сред но ну жно 
да учи ни све, или да одо бри све, што би мо гло по слу жи ти по сти-
за њу то га ци ља. Ако се ства ри по сма тра ју у овом сми слу, мо же се 
вр ло ла ко от кри ти ве за из ме ђу па пи них осје ћа ња и рат нич ког рас-
по ло же ња.’’9)

Иако је у овом до ку мен ту све ја сно, иако је те ме љи то раз об-
ли чен је дан па па ‘’све тац’’, као нај вул гар ни ји рат ни ху шкач и под-
стре кач на про ли ва ње кр ви из им пе ри ја ли стич ких раз ло га, ва жно 
је ра ди раз у ме ва ња ових про бле ма ци ти ра ти још је дан до ку ме нат, 
а то је те ле грам ба ру на Rit te ra, опу но мо ће ни ка Ба вар ске при Ва ти-
ка ну, од 26. ју ла 1914. то јест три да на при је Palffyje vog те ле гра ма: 

7) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 11.

8) Па па упра вља ка то лич ком цр квом пре ко рим ске Ку ри је и рим ског дво ра. Курија је скуп 
ин сти ту ци ја за ду же них уа упра вља ње цр кве ним по сло ви ма на нај ви шем ни воу. Са сто ји 
се од Др жав ног се кре та ри ја та, де вет Кон гре га ци ја (лат. congregatioу ка то лич кој цр кви 
ре дов нич ка за јед ни ца с јед но став ним за ве ти ма), три су да, је да на ест Па пин ских ве ћа, те 
се дам па пин ских по ве ре ни шта ва. Ра дом Ку ри је упра вља Др жав ни се кре та ри јат на че лу 
са др жав ним се кре та ром (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, Великиречникстранихречии
израза, 4. изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 690).

9) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 11-12.
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‘’Па па одо бра ва што Аустри ја вр ло оштро исту па про тив Ср би је. 
Не це ни ве ли ке ру ске и фран цу ске ар ми је у слу ча ју ра та про тив 
Не мач ке. Кар ди нал др жав ни се кре тар на да се, да Аустри ја овај пут 
не ће про пу сти ти, па ма кар и сво јим вој ска ма, са тр ла стра ну аги та-
ци ју, ко ја је до ве ла до уби ства пре сто ло на след ни ка, а ко ја не кра ју 
озбиљ но пре ти, под са вре ме ним окол но сти ма, оп стан ку Аустри је. 
Све ово утвр ђу је ко ли ко ве ли ки страх има Ку ри ја од пан сла ви зма’’. 
Ови до ку мен ти о не при ја тељ ству би ли су не у год ни за Ва ти кан, па 
се на сто ја ло до ка за ти, да ни су аутен тич ни, но не са мо слу жбе ни 
ар хи ви Бе ча и Мин хе на (об ја вљи ва њем тих до ку ме на та) не го и та-
да шњи на уч ни ци пр вог ре да, углед ни исто ри ча ри, до ка зу ју да су 
аутен тич ни. За Ва ти кан су не у год ни, а њи хо во зна че ње је у то ли ко 
ве ће, ако се узме да су их пи са ли је дан аустриј ски и је дан ба вар-
ски ди пло ма та, ве о ма по бо жни љу ди, ко ји су у Ва ти ка ну ужи ва ли 
нај ве ће по ве ре ње и са мо су де ли ли то ми шље ње па пи но, те се ве-
се ли ли та квом, ка ко Palffy ка же, ‘’пра знич ком рас по ло же њу’’, Пиа 
Х, ко ји је про гла шен ‘’све цом’’.

Уоста лом, гроф Car lo Sfor za, бив ши та ли јан ски ми ни стар 
вањ ских по сло ва та да де сна ру ка Де мо кри сти ја на De Ga spe ri ja, у 
сво јој књи зи ‘’НеимарисавременеЕвропе’’ ци ти ра баш Palffyjev 
те ле грам, да би до ка зао ка ко је Пио Х, био рат ни ху шкач. Ту је 
књи гу Sfor za пи сао пред мно го го ди на, у еми гра ци ји за вре ме фа-
ши зма, кад ни је са њао, да ће са ра ђи ва ти у кле ри кал ној вла ди и био 
је ве о ма оштар у сво јим пор тре ти ма Пиа Х и XI и Бе не дик та XV, 
ко је у тој књи зи до но си. Ти су нат пи си вр ло кри тич ки, а по себ но је 
за Ва ти кан не у год но Sfor zi no до ка зи ва ње, да па па Пио Х, ни је био 
ни ма ло свет, не го са свим обр ну то. С об зи ром да де крет о бе а ти фи-
ка ци ји Пиа Х, твр ди, да је тај умро по чет ком ра та сло мљен бо лом 
(јер је рат усле дио), за ни мљи во је што ка же Sfor za: ‘’Пио Х, при ка-
зу је ле ген да ка ко се мо ли бо гу и бо ри се да не до ђе до ра та, јер га је 
ужа са ва ла и са ма по ми сао да би кри шћан ски свет мо гао да се по де-
ли у два не при ја тељ ска та бо ра, и та ко уми ре од бо ла због не мач ке 
на је зде у Бел ги ју и свих стра хо та рат ног бе сни ла’’. Sfor za на кон то-
га пи ше, да је вре ме да се обо ри ова ле ген да: ‘’Кад је овај вла дар ( 
нај ка то лич ки ји од свих вла да ра, Фра њо Јо сип) из ја вио да је по вео 
рат, да би ка знио Ср би ју, ми ли ју ни упла ше них ли ца по ми сли ли су, 
да ће се па па уме ша ти и спре чи ти ка та стро фу. Из те на де по те кла 
је при ча о то ме ка ко је Пио Х, чим је са знао за ул ти ма тум Ср би ји, 
на ре дио сво ме беч ком нун ци ју, да уко ри ста ро га ца ра и кра ља у 
име Све ви шње га... Ле ген да је до би ла и свој по след њи чин: по што 
је па па умро нео че ки ва но, 20. ав гу ста 1914. ње го ва бли жа око ли на 
је оба ве сти ла јав ност да је Пио пре ми нуо од бо ла, кад је уви део, 
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да не мо же спре чи ти ве ли ко кр во про ли ће.’’10) Sfor za по твр ђу је све 
оно што је ви дљи во из Palffyje va те ле гра ма, па ти ме до ка зу је, да 
је Пио Х мр зио Ср би ју и Сло ве не уоп ште, да је же лио рат про тив 
њих и ра дио да до ра та до ђе. А мр зио је и Фран цу ску, ис ти че Sfor-
za, па се ра до вао, кад су Нем ци на па ли Фран цу ску: ‘’Про ши ре ње 
су ко ба, ко ји се из Аустро-Угар ског пре тво рио у свјет ски, ни је мно-
го про ме нио рас по ло же ње па пе. Ви дио је у не мач ком на сту па њу 
‘’Nach Pa ris’’ са мо ка зну, ка ко је го во рио ко ју бог ша ље на ‘’нај ста-
ри ју кћер Цр кве’’ (Фран цу ску), ко ја му је за ње го ва по ни ти фи ка та 
за да ла нај ви ше про бле ма. Ова тврд ња из гле дат ће пре те ра на са мо 
они ма, ко ји ни су по зна ва ли пра ви ка рак тер Пиа Х...’’ ‘’Ту Фран цу-
ску он је на зи вао у ин тим ном кру гу обич но ‘’Ђа во љим Трој ством 
сло бод них зи да ра, кри шћан ских де мо кра та и мо дер ни ста’’... Пре-
ма то ме, ни је ни ка кво чу до што је Пио Х, у про те стант ским че та-
ма Не мач ке гле дао ору ђе, ко је је сам бог ода брао, да њи ме ка зни 
Фран цу ску. Он је био уве рен, да ни шта на све ту не мо же спре чи ти 
пот пу ни слом Фран цу за и го во рио је: ‘’Са мо ће та ко они схва ти-
ти, да опет тре ба да по ста ну по кор ни си но ви цр кве...’’ Та ко Sfor za 
пред ста вља тог но вог све ца бож јег, бла же ног Пиа Х, а о ње го вој 
то бо жњој све тач кој смр ти, од ту ге за љу ди ма ко је рат уни шта ва, 
Sfor za ка же: ‘’Из ми шљо ти на је, да је Пио Х, сви снуо од бо ла. Ме ни 
је по вје рио ње гов ли јеч ник Mac chi a fa va, мој ко ле га из се на та, да је 
бо лест од ко је је па па умро већ одав но под гри за ла жи вот стар цу, и 
да је пре мо ре ност по сљед њих сед ми ца мо гла са мо да убр за ка та-
стро фу, за ко ју је Mac chi a fa va ра ни је утвр дио, да је не из бје жна и да 
ће на сту пи ти убр зо.’’11)

Да кле, си гур но је на осно ву на ве де них чи ње ни ца сви ма ја-
сно да Пио Х. Сар тонијебионикакавсветац,негонапротивчовјек
веомаопакивеомафаталанзачовјечанство. На по ри ко је је имао 
да се рат ор га ни зу је убр за ли су ње го ву смрт. Но, мо жда је упра во 
за то и про гла шен све тим, као што су та кви ма про гла ше ни и не ки 
ње го ви прет ход ни ци, јер као ни они, ни Пио Х. ни је сма трао гре-
хом про ли ва ње кр ви ни уби ја ње сто ти не хи ља да љу ди. Чи ни се, да 
ни на кон ње го ве смр ти та цр ква не сма тра то гре хом, не го за слу-
гом. Јер, на кра ју, што су љу ди на све ту, што је чо ве чан ство у овој 
‘’сузнојдолини’’, не го ‘’мравињакбожји’’ ко ји се мо же и зга зи ти 
ако је то за ве ћу сла ву бо га. Ин кви зи ци је су оста ле у исто ри ји за-
пи са не и обе ле же не ма сов ним кр во про ли ћи ма, а па пе су лич но ру-
ко во ди ли њи ма, да би се што бр же и ра ди кал ни је ис тре би ли они, 
ко ји сум ња ју ка да је па па од бо га по ста вље ни го спо дар све та и љу-

10)  Исто, стр. 13. 

11)  Исто, стр. 14.
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ди. Па пе вој ско во ђе про тив хе ре за (херез - реч ко ја зна чи сло бо дан 
из бор ве ре и вер ни ка ко ји чи ни та кав из бор) у сред њем ве ку, па пе 
ве ли ких ин кви зи тор ских ак ци ја, ни су има ли скру пу ла, ни је им би-
ло ста ло до то га, што по ред утвр ђе них и не у твр ђе них хе ре ти ка, на 
ло ма ча ма, у па ле жи ма, под ма чем, па да ју и до бри вер ни ци. Они 
су го во ри ли, да ће и она ко бог на не бу оде ли ти хе ре ти ке од вер ни-
ка, пр ве стр па ти у па као, а дру ги ће ужи ва ти сре ћу ра ја, док ће се 
њи хо ва пре жи ве ла бра ћа на зе мљи му чи ти и че ка ти тај срет ни час 
смр ти...12)

Пио Х, по сво јим де ли ма, уко ли ко су се од но си ла на чо ве-
чан ство, а по го то во уко ли ко су се од но си ла на сло вен ске на ро де, 
био је окрут ни зло дух, те је су од го во ран за по че так пр вог свет ског 
ра та. Пио Х, умро је 1914. а ње го ву је ли ни ју на ста вио Be ne dikt 
XV (JosephAloisRatzinger). Он је у ни јан са ма био не што дру га чи ји 
од Пиа Х, али у ре ак ци о нар но сти и не скру пу ло зно сти се од ње га 
ни је мно го раз ли ко вао. И он је био за рат, али си ту а ци ја се за ње-
га ком пли ко ва ла 1915. го ди не ка да је Ита ли ја та ко ђе ушла у рат и 
по ста ви ла се на стра ну Ан тан те, то јест про тив па пи них са ве зни ка 
Аустро-Угар ске и Не мач ке. Be ne dikt XV је био ди пло ма та од ка-
ри је ре. Он је за па пу иза бран од стра не гру пе кар ди на ла, ко ји су 
ве ћи ном би ли на кло ње ни Аустро-Угар ској и Не мач кој. Они су про-
па ги ра ли уве ре ње, да је по бе да на стра ни тих си ла, па тре ба има ти 
па пу, ко ји ће би ти сто по сто на тој стра ни, те ће зна ти ис ко ри сти ти 
ту по бе ду. Кар ди на ли су ти ме хте ли ути ца ти на та ли јан ску вла ду 
да и она сту пи у рат на стра ни Аустро-Угар ске и Не мач ке. Они су 
се за но си ли ми шљу, да ће у том слу ча ју, на по кон, би ти ре ше но и 
‘’Рим ско пи та ње’’ и да ће на кон ра та Ита ли ја до би ти из ра зи то кон-
зер ва тив ну ка то лич ку вла ду.

У књи зи ‘’Браћа, а непријатељи’’ гроф Car lo Sfor za о Be-
ne dik tu XV пи ше: ‘’Точ но је, да је Ва ти кан у по чет ку ра та био 
склон по бје ди Аустро-Угар ске и Не мач ке из раз ло га бит но ре ли-
ги о зних.... Ту је не до ста так сим па ти ја пре ма про те стант ској Ен-
гле ској, пре ма про тив кле ри кал ној Фран цу ској, пре ма ли бе рал ној 
Ита ли ји. Тра ди ци је су, сва ка ко, у Ва ти ка ну ду го вјеч не. Та да је 
на ро чи то ужа сну ло рим ску ку ри ју, ак тив ност Ру си је у скло пу Ан-
тан те... Ру ска ор то док си ја, под ре ђе на ца ри зму, чи ни ла је не по ко ле-
бљи ву гро ма ду. По бе да Ру си је 1914. го ди не у очи ма Ва ти ка на зна-
чи ла је иш че зну ће или пад цар ске Аустри је, те је ди не ве ли ке си ле, 
у ко јој је ка то лич ка ве ра ужи ва ла не ви ђе ни спољ ни углед. Ру си ја је 
та да има ла све ја че по зи ци је у Пољ ској. Ру си ја мо же да по ста не го-
спо дар Ца ри гра да, где је удах ну ла сна гу Еку мен ској па три јар ши ји, 

12) Гроф Кар ло Сфор за, Браћаанепријатељи, Но во до ба, Сплит, 1933, стр. 47. 



РадославГаћиновић КолаборациониодносВатиканаи...

65

ко ја ни ка да ни је на пу шта ла сво је не по ве ре ње пре ма рим ском би-
ску пу још од XV ве ка, а то по вла чи за со бом уни ште ње сва ке на де 
у ује ди ње ње ауто ке фал них цр ка ва на Бал ка ну. Гу би так пре сти жа 
ка то лич ких ми си ја на Ис то ку, а мо жда и у са мој Ки ни(где би при-
ти сак по бјед нич ке Ру си је по стао нео до љив), на по кон би не ста ле 
по вла сти це, ко је су у Све тој Зе мљи оста ле у ру ка ма Ла ти на, ко је су 
већ би ле угро жа ва не од пра во слав них.’’.13)

За ни мљи во је, ме ђу тим, да је Be ne dikt XV. и ка сни је, кад је 
Ита ли ја већ у ра ту про тив Аустро-Угар ске и Не мач ке, и кад је Ру-
си ја ре во лу ци јом пре ста ла би ти фак тор у ра ту на стра ни Ан тан те, 
же лио и да ље одр жа ње Аустро-Угар ске и Не мач ке. Он ни је же лио, 
да се Аустро-Угар ска под удар ци ма ја че Ан тан те рас пад не и да на 
ње ним те ри то ри ја ма на ста ну сло вен ске др жа ве, ко је би из ми ца ле 
ка то лич ком ути ца ју Бе ча, та ко ђе, Че хо сло вач ка му је би ла не си-
гур на за ка то ли ци зам, са сво јим тра ди ци ја ма. Ју го сла ви ја му ни је 
би ла сим па тич на ни у под све сти, јер би, и без ца ри стич ког пра во-
сла вља, Ср би ја као пра во слав на зе мља и цен тар но ве др жа ве има-
ла ути ца ја и оте жа ва ла до ми нант ни ути цај Ри ма. За бри ња ва ла га 
је и суд би на Пољ ске. А из над све га ста ја ла је мо гућ ност ути ца ја 
про гре сив них иде ја у рас ко ма да ној Ис точ ној и Цен трал ној Евро-
пи, и на под руч ју ста ре мо нар хи је Аустро-Угар ске, без де фан зив не 
и офан зив не сна ге слу жбе ног ми ли тант ног ка то ли ци зма. 

Но, тре ба ло је раз ми шља ти и ''ди пло мат ски'' и ''по ли тич ки'', 
па је у то ку ра та Ва ти кан по ку шао да осла би иде ју осло ба ђа ња Хр-
ва та и Сло ве на ца од беч ке мо нар хи је и на тај на чин, што је су-
ге ри сао пре ла же ње цр кве у Хр ват ској и Сла во ни ји на та ко зва ни 
Три ја ли стич ки про грам. У еми гра ци ји већ се ја вља Ју го сло вен ски 
од бор с иде јом сло бод не Ју го сла ви је, са мо стал не др жа ве. Др жа ве 
Ан тан те при хва та ју ту за ми сао. Тој иде ји се тре ба ло су прот ста ви-
ти – спа са ва ти Аустро-Угар ску. 

У Љу бља ни су се са ста ли пред став ни ци сло вен ског кле ри ка-
ли зма, Крек, Је глич, Ко ро шец и Шу штер шић. На са ста нак је до шао 
у име хр ват ског кле ри ка ли зма би скуп Мах нич с још не ким Хр ва-
ти ма. Та да су са ста ви ли и упу ти ли оп ши ран ме мо ран дум па пи 
Be ne dik tu XV, у ко јем уве ра ва ју па пу, да Хр ва ти и Сло вен ци же ле 
оста ти у гра ни ца ма Аустро-Угар ске. Три ја ли стич ка кон цеп ци ја, по 
ко јој је Аустро-Угар ска тре ба ла оста ти, с ти ме, да по ред Аустри ја-
на ца и Ма ђа ра, као тре ћи рав но прав ни на род у њој бу ду Сло ве ни, 
би ла је она, ко ју су за го ва ра ли, по па пи ним ди рек ти ва ма, кле ри-
кал ци Сло вен ци и Хр ва ти. Па пи су по сла ли ме мо ран дум, ко ји би 

13) Тајнидокументиоодносимаватиканаиусташке''НДХ'', Би бли о те ка но ви на ра Хр ват-
ске, За греб, 1952, стр. 15.
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му мо гао ко ри сти ти у ди пло мат ским ак тив но сти ма на ме ђу на род-
ном пла ну. Ти ме је су зби је на иде ја по себ не, сло бод не ју го сла вен-
ске др жа ве, са Ср би јом и Цр ном Го ром. Би ла је то јед на сми ца ли ца 
за спа са ва ње па пи дра ге Аустро-Угар ске. Ка то лич ки ори јен ти сан 
пре сто ло на след ник Фер ди нанд, ко ји је по ги нуо од атен та та у Са ра-
је ву, био је је дан од по бор ни ка три ја ли зма као је ди но спа са ва ју ћег 
за мо нар хи ју. 

Ду го го ди шња ду бо ка кри за у од но си ма из ме ђу ве ли ких им-
пе ри ја ли стич ких си ла, ко ја је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка по-
тре сла свет, пре ра сла је сре ди ном 1914. го ди не у кр ва ви ви ше го ди-
шњи свет ски рат око по де ле већ по де ље них те ри то ри ја и тр жи шта 
из ме ђу две во де ће ан та го ни стич ке гру па ци је европ ских др жа ва 
Трој ног са ве за (Централнесиле: Не мач ка, Аустро-Угар сска и Ита-
ли ја ) и Трој ног спо ра зу ма (Антанта: Фран цу ска, Ру си ја и Ве ли ка 
Бри та ни ја). Не мач ки цар Ви љем II се 23. но вем бра 1912. го ди не 
са стао у Сприн гу са Фра њом Фер ди нан дом ка да је до го во рен план 
на па да на Ср би ју. Све сне то га да би тај рат мо гао да пре ра сте у 
свет ски, ин тер ве ни са ле су Ен гле ска и Ита ли ја и ста ње је сми ре но. 
Фран цу ска и Ен гле ска су та да осе ти ле по тре бу и скло пи ле но вем-
бра 1912. го ди не спо ра зум по ко ме су се ме ђу соб но оба ве за ле да у 
слу ча ју ме ђу на род них ком пли ка ци ја бу ду спрем не да за јед нич ки 
про у че си ту а ци ју и до не су од лу ку о да љем по на ша њу. По чет ком 
1913. го ди не у Рај хста гу је усво јен за кон о знат ном по ве ћа њу вој-
них ефек ти ва. Фран цу ска од го ва ра про ду жа ва њем вој ног ро ка на 
три го ди не. Ру си ја је у то вре ме би ла не до вољ но на о ру жа на и од лу-
чи ла је да убр за сво је на о ру жа ње и тај про грам ре а ли зу је до 1917. 
го ди не.14)

Ви љем II је у је сен 1913. го ди не из ја вио: ''Идем са ва ма 
(Аустро у гар ском). Оста ле сна ге не ће тра жи ти да спре че на шу ак-
ци ју. Тре ба да бу де те у Бе о гра ду за не ко ли ко да на''. Већ у је сен 
1913. го ди не Ви љем и Кон рад фон Хе цен дорф, шеф Ге не рал шта ба 
Аустро-Угар ске, до го ва ра ју на пад на Ср би ју, ко ја им за то ни је да-
ва ла по вод. Не ко ли ко да на по сле то га се Ви љем обра ћа Берт хол ду, 
ми ни стру спољ них по сло ва Аустро у га ске: ''Сло ве ни ни су ро ђе ни 
да за по ве да ју, већ да ро бу ју, тре ба им по ка за ти да се ва ра ју. По том, 
са ве ту је да Ср бе тре ба при пи то ми ти и да се при мо ра ју да сво ју вој-
ску ста ве на рас по ла га ње Аустри ји''. А, он да до да је: ''Ако би Ср би 
од би ли, па ле по, тре ба ло би упо тре би ти си лу, јер, кад Ње го во Ве-
ли чан ство цар Фра њо Јо сиф тра жи што год, срп ска вла да има са мо 
да се по ко ри, а ако то не учи ни, тре ба бом бар до ва ти Бе о град, док 

14) Др Жи во ти је Ђор ђе вић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, I том, Дра слар, Бе о град, 
2012, стр. 173.
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во ља Ње го вог Ве ли чан ства не бу де ис пу ње на''. Сво ме са го вор ни ку 
он је по ве рио да Ру си ја у на ред них шест го ди на не ће би ти спрем на 
за рат не на по ре.15) 

До кле је у сво јој мр жњи пре ма Ср би ма ишао цар Ви љем II 
го во ри и по да так да је он Ср бе на зи вао ху ља ма, га до ви ма и ни ка-
ко ни је мо гао при хва ти ти да Ср би као на род бу ду у истом ран гу 
са Аустри јан ци ма и Гер ма ни ма, јер ‘’код Ср ба на ци о нал но до сто-
јан ство не по сто ји, они су бан де раз бој ни ка, ори јен тал ци, ла жо ви, 
ли це ме ри, са вр ше ни мај сто ри у упо тре би сред ста ва за оду го вла че-
ње.’’ Ме ђу тим, Ви љем II ни је са мо Ср бе ''удо сто јио'' овим епи те-
ти ма. О Ен гле зи ма се ни је ни ма ло бо ље из ра жа вао. По ње му Греј 
је био ''гад ни ла жов'', ''ни ска ху ља'', а све оно што ка же је ''гад но и 
ме фи сто фел ско16), али ипак са свим ен гле ско''. Ен гле ска је ''гад ни 
олош ду ћан џи ја''.17) 

При пре ма ју ћи се и Аустро-Угар ска је ис про ба ва ла спрем-
ност Ру си је за рат ни су коб, по во дом анек си је Бо сне и Хер це го ви-
не, ко ја јој је на Бер лин ском кон гре су би ла по ве ре на, али са мо на 
ста ра тељ ство. При том је чи ни ла и при ти сак на Ру си ју да из ну ди 
од Ср би је из ја ву да том анек си јом ни су по го ђе ни ин те ре си Ср би је. 
Ко нач но Ерен тал успе ва да Ср би ја 30. мар та 1909. го ди не из ја ви 
''даизвршнимчиномнијеповређенаусвојимправима''и да се оба-
ве зу је да убу ду ће ''живиуположајудоброгсуседасаАустријом''.18)

Не мач ки по сла ник у Бе о гра ду је 1914. го ди не пи сао је да 
ова кво по на ша ње Аустро-Угар ске : ''задалосрпскојдуширанукоја
нијезалечена''. 

На чел ник Глав ног ге не рал шта ба Не мач ке Хел мут Молт ке 
(MoltkeHelmutg) је 12. ма ја 1914. го ди не (16 да на пре атен та та) 
пи сао на чел ни ку Ге не рал шта ба Аустро-Угар ске, да не тре ба гу-
би ти вре ме јер ће ''из гле ди на успех би ти све ма њи''. Та ње го ва 
оце на је мо ра ла да има у ко ре ну са зна ње да се и Ру си ја и Фран цу-
ска ужур ба но при пре ма ју за од бра ну. По сле атен та та у Са ра је ву, 
Фра њо Јо сиф је сма трао да пла но ви Аустро-Угар ске мо гу да бу ду 
ре а ли зо ва ни без ра та и на ла же Ти си, угар ском ми ни стру, да ца ру 
Ви ље му упу ти ме мо ран дум ко јим га оба ве шта ва да: ''Не мо же би ти 
ви ше ра та, јед но што ни чим ни је до ка за но уче шће Ср би је у до га-

15) Из ве штај Берт хол дов, 26. ок то бра 1913. Ос. Y. А. св. 7, бр. 8934, стр. 19.

16) Ме фи сто фел ски се од но си на Ме фи ста, ко ји има осо би не Ме фи ста; ко ји при па да си-
ла ма мра ка и зла, са тан ски, ђа вол ски, гну сно ци нич ки (Иван Клајн и Ми лан Шип ка, 
Великиречникстранихречииизраза, 4. Изд., Про ме теј, Но ви Сад, 2008, стр. 772). 

17) Из ве штај Берт хол дов, 26. ок то бра 1913, Oe. Y. A. св. 7, бр. 8934, стр. 100.

18) Исто, стр. 13.
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ђа ју, а дру го, и то по гла ви то, што би Мо нар хи ја би ла сма тра на од 
сви ју као онај ко ји ква ри мир и за га зи ла би у је дан ве ли ки рат под 
нај не по вољ ни јим усло ви ма''. Ви љем, ме ђу тим, и да ље зах те ва да 
''пре ма уби ца ма не сме би ти об зи ра''. Фра њо Јо сиф по но во од би ја 
зах тев Ви ље ма, а он уз вра ћа да се ''мо ра јед ном об ра чу на ти са Ср-
би ма и то од мах''. Цар Ви љем, пре ма све до че њу кне за Мак са Лих-
нов ског (Lichnowsky), зах те ва ‘’нео д ло жни на пад на Ср би ју, ка ко 
је већ ра ни је од ре ђе но без об ја ве ра та и без оба ве ште ња Ита ли је и 
Ру му ни је.19)

Фра њо Фер ди нанд је на ве че ри на Или џи дан пре уби ства, 
по ве рио ше фу сво је опе ра тив не кан це ла ри је, пу ков ни ку Метцге ру 
(Metzger) ''да је у Ко но пи шту од лу чен не по сред ни на пад на Ср би ју 
од мах по сле ма не вра''. Са ста нак ца ра Ви ље ма и Фра ње Фер ди нан-
да у Ко но пи шту је одр жан 12. ју на 1914. го ди не. На том је са стан ку 
до не та од лу ка да се кре не у рат и на цр та на је но ва кар та Евро пе. 
Нај ста ри ји син Фра ње Фер ди нан да је до био ''Кра ље ви ну Пољ ску, 
од Бал тич ког до Цр ног мо ра (sic!)’’, дру ги ње гов син Кра ље ви ну 
Че шку, Угар ску, Хр ват ску и Ср би ју, а Фра њо Фер ди нанд, са не мач-
ким по кра ји на ма ‘’из ла зом на Трст се укла пао у Ви ље во во Гер ман-
ско цар ство’’.20)

НЕМАЧКИПЛАНЗАМУЊЕВИТИНАПАД
НАСРБИЈУ

И по сле атен та та на Фра њу Фер ди нан да цар Фра њо Јо сиф је 
био про тив ра та, али му је он да цар Ви љем ста вио ул ти ма тум: или 
рат, или ће он Аустро у гар ску пре пу сти ти суд би ни, с тим што ће 
од мах Не мач кој при по ји ти гер ман ске де ло ве Аустри је. Мо жда због 
овог ул ти ма ту ма је цар Фра њо, сво јој љу бав ни ци до смр ти, глу ми-
ци Ка та ри ни Шрат (SchrattKathorina) дао оба ве ште ња на осно ву 
ко јих је она ка сни је из ја ви ла да јој је Фра њо Јо сиф ка зао: ‘’Ви љем 
ме је ухва тио за врат и при си лио’’.21)

Вал дер зе, под шеф Глав ног ге не рал шта ба је 1919. го ди не из-
ја вио да ју на 1914. го ди не ни је по сто ја ла ни ка ква на ред ба ко ју би 
тре ба ло из да ти, по што је мо би ли за ци о ни план био до вр шен 31. 
мар та 1914. го ди не и да је вој ска би ла спрем на.22)

19) Др Жи во ти је Ђор ђе вић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, I том, Дра слар, Бе о град, 
2012, стр. 176.

20) Ви кем Стид, ‘’Ко но пи штан скисастанак’’, ча со пис NineteenCentuary, све ска за фе бру-
ар 1916. го ди не; др. Јо сип Љу бић, НепријатељиЈугословенства, Са ра је во, 1927, стр. 25.

21) Др Јо сип Љу бић, НепријатељиЈугословенства, Са ра је во, 1927, стр. 28.

22) Пи сма ис тра жној ко ми си ји Рај хста га, 15. ок то бра 1919.
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По из вр ше ном атен та ту цар Ви љем је већ сле де ћег да на, на 
јед ном те ле гра му Чир ског (Tschirsky) за пи сао: ‘’Са Ср би ма тре ба 
свр ши ти и то што пре’’, 23) али је при том сма трао да са мо тре ба пу-
сти ти да се до га ђа ји од ви ја ју.

Реј мон По ен ка ре (Poincaré Raymond) је у раз го во ру са 
аустро у гар ским ам ба са до ром у Па ри зу Са па ри јем са оп штио да 
''ако, услед не мо гућ но сти, да пру жи ствар не и не по бит не до ка зе, 
он да она (Аустро-Угар ска) на ме ра ва да узме Са ра јев ски атен тат 
као `изговор` про тив Ср би је, а да при том не би тре ба ло да за бо-
ра ви да Ср би ја има при ја те ља спрем них да је бра не, и да се пре ма 
то ме, мир из ла же ве ли кој опа сно сти''. И дру га стра на је то га би ла 
све сна. У Рај хста гу је 3. ав гу ста 1914. го ди не би ла раз де ље на Бе ла 
књи га у ко јој се пи са ло да је Бет ман-Хол вег ре као: ''Би ли смо пот-
пу но све сни, да ће ма ка ква вој нич ка ак ци ја Аустро-Угар ске про тив 
Ср би је има ти за не по сред ну по сле ди цу ру ску ин тер вен ци ју, и, да 
нас, пре ма то ме, мо же уву ћи у рат због на ших оба ве за''.24) Из вр ше-
ни атен тат на Фра њу Фер ди нан да и ње го ву су пру гу је до бро до шао 
као оправ да ње за на пад на Ср би ју, ко ји је, пот пу но не за ви сно од 
тог атен та та био пла ни ран. Берт холд, је из ја вио угар ском ми ни стру 
Ти си да ће на сто ја ти да од атен та та у Са ра је ву на пра ви по вод за 
раз ра чу на ва ње са Ср би јом''. Иако је знао исти ну, Беч је, пре ко свог 
по сла ни ка у Бе о гра ду – Фон Ги зла (BaronGizl fonGizlingen) 23. 
ју ла 1914. го ди не у 18 ча со ва, пре дао срп ској вла ди ул ти ма тум са 
ро ком за од го вор од 48 ча со ва. Ул ти ма тум је пре дат је дан сат по сле 
од ла ска фран цу ског пред став ни ка По ен ка реа, из Ру си је. При ли ком 
те по се те По ен ка ре је обе ћао ца ру Ни ко ла ју II и да ће Фран цу ска 
оста ти са ве зник Ру си је, уко ли ко би она би ла на пад ну та од стра не 
Не мач ке и Аустро у гар ске. За срп ску вла ду у том су ул ти ма ту му по-
себ но би ли спор ни чла но ви 5. и 6. 

Члан 5.
''При ми ти у Ср би ју са рад њу ор га на Цар ске и Кра љев ске вла-

де у су зби ја њу пре врат нич ког по кре та упра вље ног про тив те ри то-
ри јал ног ин те гри те та Мо нар хи је''.

Члан 6.
''Отво ри ти суд ску ис тра гу про тив при ста ли ца за ве ре од 28. 

ју на ко ји се на ла зе на срп ској те ри то ри ји; де ле ги ра ни ор га ни од 
Цар ске и Кра љев ске вла де узе ће уче шће у ис тра га ма ко је се на то 
од но се''.

23) Те ле грам од 30. ју на 1914. го ди не. К.I. бр. 7, стр. 30.

24) Не мач ка Бе ла књи га, стр. 5.
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Од го вор срп ске вла де на аустро у гар ски ул ти ма тум од нео је 
аустро у гар ском по сла ни ку у Бе о гра ду пред сед ник вла де Кра ље ви-
не Ср би је инж. Ни ко ла Па шић и пре дао му га 25. ју ла у 17 ча со ва 
и 58 ми ну та. У не де ља ма ко је су прет хо ди ле атен та ту, аустриј ски 
по сла ник у Бе о гра ду Гизл је твр дио да је Па шић искре но за до јен 
''љу ба вљу пре ма ми ру''.25) На су прот за по вед нич кој бру тал но сти, 
ко ја је од сли ка ва ла аустро у гар ску но ту, од го вор срп ске вла де је по 
оп штој оце ни, и по то ну, и по са др жи ни био по хва љен. Чак је и Ви-
љем II ка да је 28. ју ла про чи тао од го вор срп ске вла де оце нио да је 
тај од го вор ве ли ки успех за Беч, али да ''он чи ни да иш ће за ва сва ки 
раз лог за рат''. (На тек сту срп ског од го во ра K. I. бр. 271, и у пи сму 
Ја ко бу од 28. ју ла 1914. го ди не K. II. бр. 293). ‘’Факт ко ји по сто ји 
ле жи у то ме, да су Ви љем II и ње го ва око ли на би ли за пре па шће ни 
уме ре но шћу срп ске вла де, ко ли ко су би ле и си ле Ан тан те''.26) Греј 
је био те шко по го ђен са зна њем са оп ште ња срп ског от прав ни ка по-
сло ва ита ли јан ском ми ни стру Сан Ђу ли ја ну, да је Ср би ја спрем на, 
уз из ве сна об ја шње ња, да при ми чак и тач ке 5 и 6 ул ти ма ту ма.27)

Од го вор срп ске вла де на ул ти ма тум ни је за до во љио Аустро-
Угар ску вла ду, па је 25. ју ла 1914. го ди не усле дио те ле грам гро фа 
Берт хол да (Алек сан дра Хо јо ша), ''Срп ском ге не рал шта бу'' сле де ће 
са др жи не: ''Поштокраљевскасрпскавладанијеодговориланаза-
довољавајућиначиннанотукојујојјепредаоминситарАустро-
УгарскеуБеограду23.јула1914.године,царскаикраљевскавлада
налазисеприморанадасесамапобринезазаштитусвојихинте-
ресаисвојихправаидаприбегнеутомциљусилиоружја.Аустро-
УгарскасесматраодовогтренуткауратномстањусаСрбијом''.

Ви ше је не го не при сто јан по сту пак да је Аустро-Угар ска 
об ја ви ла рат Ср би ји пре ко свог пред сед ни ка вла де, а не по сред но 
Срп ском ге не рал шта бу. Ме ђу на род но рат но пра во не по зна је та-
кав на чин об ја ве ра та. До га ђа ји су по че ли да се ре ђа ју не ви ђе ном 
бр зи ном. 

Вла да Аустро-Угар ске Мо нар хи је је у 11 ча со ва 28. ју ла 1914. 
го ди не упу ти ла Вла ди Ср би је обич ном по штом те ле грам сле де ћег 
са др жа ја: ''Кра љев ска вла да Ср би је ни је на за до во ља ва ју ћи на-
чин од го во ри ла на но ту да ти ра ну 23. ју лом 1914, ко ју јој је пре дао 
Аустро-Угар ски по сла ник у Бе о гра ду. За то Цар ско-Кра љев ска Вла-
да на ла зи да је при ну ђе на да се осло ни на си лу оруж ја ра ди очу ва-

25) Из ве штај Ги зла од 30. ма ја 1914. го ди не. Oe. U. A, св. 8, бр. 9774; стр. 44.

26) Ca mil le Blach: Узро ци Свет ског ра та, стр. 53.

27) Те ле грам Ro o da, ен гле ског ам ба са до ра у Ри му, 28. ју ла 1914. го ди не. B .D. бр. 231, Те ле-
грам Ли хвин ског, 29. ју ла 1914. го ди не. K.II, стр. 357.
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ња сво јих пра ва и ин те ре са. Аустро-Угар ска сма тра да се од овог 
тре нут ка на ла зи у ра ту са Ср би јом.28) Се ди 84-го ди шњи цар Фра ња 
Јо сиф I об ја вљу је, у име Аустро-Угар ске, рат Ср би ји. Он је пре 
то га обез бе дио по др шку Не мач ке и Ото ман ског цар ства. По кре та-
ње ра та је би ло ис пла ни ра но знат но ра ни је. Још у фе бру а ру 1913. 
го ди не вр хов ни шеф не мач ког ге не рал шта ба Hel mut fon Molt ke по-
твр дио је у пи сму упу ће ном свом рат ном ко ле ги у Бе чу, Kon ra du 
Gro fu fon He cen dor fu, да је рат про тив Ср би је не ми нов ност, иако 
још ни је до шао тре ну так за ње гов по че так.29) Тај пред сто је ћи рат 
во ди ће се, сма трао је, из ме ђу ‘’гер ман ства и сло вен ства’’. Да би се 
спро ве ле при пре ме за рат, ду жност је свих зе ма ља ко је но се за ста-
ву кул ту ре гер ман ског ду ха да се при пре ме за бор бу.30)

Аустро-Угар ска ће на кон за вр шет ка пре ли ми нар не ис тра ге 
о атен та ту упу ти ти та ко зва ни јул ски ул ти ма тум Ср би ји ко ји ће на 
по чет ку Ср би ја ви ше ма ње при хва ти ти, да би га на кон до би је не по-
др шке од Ру си је по том од би ла. С дру ге стра не без об зи ра на до ка зе 
ко ји по ве зу ју Ср би ју с уби ством Фра ње Фер ди нан да, Аустро-Угар-
ски цар Фра њо Јо сип се же сто ко про ти вио об ја ви ра та. Без об зи-
ра на на род ну же љу за осве том, соп стве но ми ни стар ство спољ них 
по сло ва (у ли ку ми ни стра гро фа Ле о пол да Берт хол да), ко ман да 
вој ске ко ја зах те ва рат од 1913. (на кон Бал кан ских ра то ва) и пу-
ну по др шку Не мач ке он је од би јао пот пи са ти об ја ву ра та. У том 
тре нут ку нај ве ће мо гу ће на пе то сти јед на срп ска вој на фор ма ци ја 
се ‘’гре шком’’ ис кр ца ла на Аустро-Угар ској оба ли, ка да су та мо-
шњи вој ни ци пу ца ли у ва здух. То је био за вр шни ‘’мир но доп ски’’ 
акт кри зе ство ре не атен та том у Са ра је ву и Аустро-Угар ска 28. ју-
ла 1914. об ја вљу је рат Ср би ји. На вод не ре чи Фра ње Јо си па на кон 
пот пи си ва ња мо би ли за ци је су би ле: ‘’Јасамсвеурадионајбоље
штосаммогао,алисадајесвеготово’’. Убр зо по том Ру си ја об ја-
вљу је рат Аустро-Угар ској, а Не мач ка Ру си ји и Фран цу ској с чи ме 
по чи ње Пр ви свет ски рат.31) 

Та лас ср бо фо би је је за хва тио це лу мо нар хи ју. Пе сник Карл 
Кра ус (Kra uss) ско вао је исто риј ску ло зин ку ‘’Ser bien muss ster-

28) Гру па ауто ра: ИсторијаСрпскогнарода, Срп ска књи жев на за дру га, 2. изд., VI књ., Дру-
ги том, Бе о град, 1994, стр. 7.

29) Han nes Hof ba u er, EksperimentKosovo – povratak kolonijalizma, Al ba tros plus, Be o grad, 
2009, str. 49.

30) Jo ac hum Pet zold, DeutschlandimErstemWeltkrieg, Band 1, Ber lin 1969, s. 103, cit. u: Ralph 
Hart mann, ‘’Die ehr lic hen Ma kler‘’, DiedeutscheAuβenpolitikundderBürgerkrieginJugo-
slawien, Ber lin, 1999, s. 29

31) Др Ра до слав Га ћи но вић, НасиљеуЈугославији, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 78.
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bien’’ (Ср би ја мо ра умре ти), а це ду љи це са тим нат пи сом су ста-
вље не по сто ло ви ма свих са ра јев ских ка фа на.32)

Исте ве че ри – 12 ју ла – срп ска вла да је спре ми ла, оштам па-
ла и по де ли ла на ро ду је дан про глас, у ко ме се на род оба ве шта ва о 
из ја ви ба ро на Ги зла, да ни је за до во љан од го во ром срп ске вла де и 
да ко нач но, у име сво је вла де, пре ки да ди пло мат ске од но се са Ср-
би јом. За тим је у про гла су на гла ша ва но, да је ‘’вла да срп ска због 
то га при ну ђе на да за сва ки слу чај пре ду зме нај по треб ни је вој нич ке 
ме ре за од бра ну зе мље’’, па се нај по сле ова ко на ста вља ше: ‘’Сма-
трамозадужностпозватинароднаодбрануотаџбине,верујући,
даћесенашемпатриотскомпозивусвакирадоодазвати.Акобу-
демонападнути,војскаћевршитисвојудужност,аграђанима,
којинисупозватиподзаставу,саветујемо,даостанукодсвојих
домоваимирнорадесвојепослове’’.Срп ска вла да, у то ме тре нут ку 
још ни је би ла из гу би ла сва ку искри цу на де, да ће се очу ва ти мир. 
Ипак је би ло пред у зе то све што је оба зри вост на ла га ла. Из бор на 
бор ба је на је дан мах у це лој зе мљи об у ста вље на, и вла да се од лу-
чи ла да сво је се ди ште пре се ли у Ниш, где су и она, као и вла да лац 
и Ре гент Алек сан дар, већ по сле два да на би ли на ста ње ни. Ту их је 
за те кла и аустриј ска об ја ва ра та, 15 ју ла, ко ја не бе ше упу ће на срп-
ској вла ди, не го – срп ској Вр хов ној Ко ман ди!33)

Под пот пи сом Ре ген та Алек сан дра и чла но ва срп ске вла де 
би ла је из Ни ша, 16 ју ла упу ће на про кла ма ци ја, ко јом се на род из-
ве шта ва ше о ‘’ве ли ко ме злу’’, ко је је ‘’на на шу Ср би ју на ср ну ло’’! 
Спо ми њу ћи аустриј ску об ја ву ра та, у про кла ма ци ји се ова ко го во-
ри ло: ‘’Не во ље на ше кра ље ви не и на ше га на ро да с Аустри јом ни-
су по че ле од ју че. Кад је год Бе чу тре ба ло, да ва на су нај све ча ни ја 
обе ћа ња, да ће се са Ср би ма и Хр ва ти ма пра вед но по сту па ти, па је 
ипак све то оста ло не ис пу ње но. За лу ду су срп ски и хр ват ски гра-
ни ча ри, и то ли ки дру ги на ши ју на ци, ли ли крв по це лој евро пи за 
сла ву и ко рист беч ког дво ра, за лу ду су би ле жр тве, ко је је Ср би ја 
под но си ла, кад је по мо гла да се спа са ва цар ски пре сто од не за до-
вољ них и по бу ње них ње го вих на ро да, за лу ду је Ср би ја ра ди ла све 
што је мо гла, да жи ви у при ја тељ ству са су сед ном ца ре ви ном - све 
то ни је ни шта по мо гло.’’ Спо ми њу ћи да ље ка ко је Аустри ја ‘’пре 
три де сет го ди на за у зе ла срп ску Бо сну и Хер це го ви ну’’ и ка ко их је 
‘’пре шест го ди на ко нач но и бес прав но при сво ји ла’’, про кла ма ци ја 
из ла га ше у глав ним по те зи ма ток ства ри са аустриј ским ул ти ма ту-

32) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања–историјасрбаусредњемвеку
1492–1992, Evro-Gi un ti, 3. до пу ње но изд., Бе о град, 2010, стр. 345.

33) Ми лан П. Ђор ђе вић, СрбијаиЈугословени(завремерата1914-1918), Гра фич ко пред у-
зе ће, Про све та, Бе о град, 1922, стр. 15.
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мом, и нај по сле за вр ша ва ше по зи вом: ‘’Ср би, бра ни те свом сна гом 
сво је ог њи ште и срп ско пле ме!’’ 34)

У то до ба мо би ли са не срп ске тру пе већ су кре та ле ка Дри ни, 
Са ви и Ду на ву. По след њих да на ме се ца ју ла би ла је пот пу но го то ва 
и кон цен тра ци ја срп ских тру па. А 22. ју ла вој сци је из Кра гу јев ца, 
где је та да би ло се ди ште Вр хов не Ко ман де, би ла упу ће на – пр ва 
на ред ба од стра не ње ног вр хов ног ко ман дан та, Ре ген та Алек сан-
дра.

На по ми њу ћи ка ко је Аустри ји ‘’би ло ма ло, што смо ми мо-
ра ли го ди на ма мир но да слу ша мо ја у ке ми ли о на на ше бра ће, ко ји 
су по нас до пи ра ли из Бо сне и Хер це го ви не, из Ба на та и Бач ке, из 
Хр ват ске, Сла во ни је, Сре ма и са на ше га мо ра, кр шне Дал ма ци је’’, 
у тој се на ред би уда ра ло гла сом на то, да је Аустри ја ‘’са да по тра-
жи ла нај ви ше, тра жи на шу гла ву, на шу не за ви сност, жи вот и част 
Ср би је’’.

‘’Ју на ци!
‘’Ви ће те – го во ри ло се да ље у тој на ред би – има ти да се бо-

ри те са јед ним не при ја те љем, ко ји ни кад ни је имао ни рат не сре ће 
ни ти вој нич ких по бе да!... ‘’Ја сам се на Ку ма но ву, Би то љу и Бре-
гал ни ци са по но сом ди вио ва шој све сној хра бро сти и ва шем бес-
при мер ном са мо пре го ре ва њу. За то сам уве рен да ће те ви и ово га 
пу та, на бра ни ку отаџ би не и у ве ли ком де лу ‘’осло бо ђе ња срп ског 
ро бља, уме ти са мо да уве ћа те сла ву и ле пи глас срп ско га оруж ја и 
на ше га ју на штва’’... На све ту не ма све ти је ду жно сти не го што је 
од бра на сво је др жа ве, сво је на ци је и ве ре’’... ‘’У бој за сло бо ду и 
не за ви сност срп ског на ро да!’’35)

34) Исто, стр. 15-17.

35) Ка да се ана ли зи ра ју исто риј ске чи ње ни це са по чет ка XX ве ка, он да је са свим ја сно, 
да са ми акт, ко ји је ко штао жи во та над вој во ду Фер ди нан да и ње го ву су пру гу, ни је био 
пре суд ни мо ме нат за рат про тив Ср би је. Беч ки ди пло ма ти су тај раз лог ви де ли и на шли 
мно го ра ни је, и то у ре зул та ти ма бал кан ских ра то ва, па је са ра јев ски атен тат по слу жио 
са мо као по вод. Са свим је из ве сно, да су у Бе чу зна ли за тај ни уго вор из ме ђу Ср би је и 
Бу гар ске од 1911. г., Краљ Фер ди нанд ни је про пу стио да о том уго во ру из ве сти беч ки 
двор, раз у ме се, без зна ња Ср би је, ко ја, што се Бу га ра ти че, ни је ни та да би ла си гур-
на да ће се Бу га ри, због Ср би је и ра ди брат ства с њо ме, од ре ћи ту тор ства аустриј ског. 
Да је хте ла, Аустро-Угар ска би мо гла спре чи ти из вр ше ње по ме ну тог уго во ра. Она би 
то и учи ни ла, да је не ка ко уна пред мо гла по го ди ти ре зул тат ору жа не ак ци је, ко ју је 
тај уго вор пред ви ђао. Али, по што је про па ла ак ци ја гро фа Бер тол да, ко ју је он у ле то 
1911. г., во дио, тру де ћи се, да, на су прот те жњи Ср би је, ство ри ауто ном ну Ал ба ни ју, у 
Бе чу су сте кли уве ре ње, да ће ци ље ви ма аустриј ске по ли ти ке на Бал ка ну до бро мо ћи 
да по слу жи и сам по ме ну ти срп ско- бу гар ски уго вор. Др жав ни ци на Бал пла цу би ли су 
ду бо ко убе ђе ни, да ће пр ви озби љан ору жа ни су коб из ме ђу Ср ба и Ту ра ка би ти пот пу но 
по ра зан за Ср би ју. Та да би се ја ви ла на по зор ни цу Аустро-Угар ска, с пла ном да Тур ке 
за у ста ви та мо не где око Вра ња или Ни ша, а та ко ‘’спа се’’ Ср би ју, ко ја би то спа са ва ње 
ску по има ла пла ти ти. Но, ку ма нов ска бит ка и њен ис ход ни су би ли по ра зни за Ср би ју, 
не го на Тур ке и за Аустро-Угар ску. Мо же се да нас с пу но раз ло га ре ћи, да је на Ку ма но-
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Да кле, чи ње ни це, ко је од ба цу ју од го вор ност Ср би је за атен-
тат су ве о ма по у зда не, јер, срп ска вла да ни је би ла, ни ти је мо гла 
да бу де уме ша на у атен тат, за то што баш у то ме мо мен ту ни је мо-
гла, све да је и хте ла, да тра жи и иза зи ва ни ка кве спољ но по ли-
тич ке ком пли ка ци је, с об зи ром на ње ну вој ну и фи нан сиј ску ис-
цр пље ност по сле бал кан ских ра то ва. Узрок атен та ту за и ста тре ба, 
тра жи ти у на о па кој на ци о нал ној по ли ти ци Аустро-Угар ске вла де. 
Не мач ка је стрикт но зах те ва ла да се у ко ре ну угу ши сва ки ве ли ко-
срп ски по крет ко ји би мо гао по тен ци јал но да пред ста вља озбиљ ну 
те шко ћу у оства ре њу пла на “Drang nach Osten”, и да, ус пут, ка зни 
срп ски на род, ко ји уби ја, ка ко пи ше Ве се лин Ма сле ша кру ни са-
не гла ве. Не мач ка је, да кле, из сво јих раз ло га по ма га ла аустриј ску 
по ли ти ку на Бал ка ну, та по ли ти ка до ве ла је до атен та та, а атен тат 
до ра та. Ова те за не пре ба цу је ис кљу чи ву од го вор ност на атен тат 
не го је де ли из ме ђу ње га и не мач ке вла де и при бли жа ва се схва та-
њу санк ци о ни са ном у Вер сај ском уго во ру о ми ру. Не за др жа ва ју ћи 
се на дру гим ми шље њи ма, ко ја не ма ју ве зе са ис пи ти ва њем рат не 
од го вор но сти у ди рект ној ве зи са атен та том, па ни на ми шље њу 
санк ци о ни са ном у Вер сај ском уго во ру о ми ру о ис кљу чи вој од го-
вор но сти Не мач ке, по треб но је ана ли зи ра ти још јед но ми шље ње, 
ко је, иако ни је из гра ђе но у ве зи са са ра јев ским атен та том, омо гу-
ћа ва да се пра вил но и пот пу но схва ти пра ви од нос атен та та пре ма 
свим оним узро ци ма ко ји су до ве ли до Свет ског ра та. То је ми шље-
ње, ко је сма тра, да је рат ре зул тат им пе ри ја ли стич ких су прот но сти 
ко је се ис по ља ва ју на свим де ло ви ма зе маљ ске ку гле, и да се пи та-
ње рат не од го вор но сти не по ста вља пре ма то ме као пи та ње од го-
вор но сти јед не вла де, а по го то во јед ног чо ве ка или јед ног чи на. То 
ми шље ње је ре зул тат на уч не ана ли зе мо дер ног раз во ја ка пи та ли-
зма, ко је је још мно го пре из би ја ња ра та утвр ди ло да до ра та мо ра 
до ћи, и да ће до ра то ва до ла зи ти све до тле док по сто је им пе ри ја-
ли стич ке су прот но сти, по што се ове не мо гу из ме ђу за ин те ре со ва-
них им пе ри ја ли за ма друк чи је ре ша ва ти. Рат се во ди за но ву по де лу 
све та, ко ја, ка да би и по сле јед ног ра та и би ла но ва (а по сле пр-

ву и Аустри ја би ла ту че на. Це ло по на ша ње Аустро-Угар ске за вре ме бал кан ских ра то ва, 
на ро чи то ње на ак ци ја на Лон дон ској кон фе рен ци ји 1912-1913, ка да се она свом сна гом 
тру ди ла да што је ви ше мо гу ће огра ни чи успе хе Ср би је. Да кле, оно што се ни је де си ло 
на Ку ма но ву тре ба ло је да се де си на Бре гал ни ци. Муч ки пре пад Бу га ра, из вр шен у ју-
ну 1913, би ло је у ства ри де ло аустриј ско. Али, ка ко се бу гар ски пре пад на Бре гал ни ци 
за вр шио по ра зом Бу га ра, мо ра ло се ра чу на ти не ви ше са мо на сво је по ли тич ке са те ли те 
на Бал ка ну, не го и на сво ју соп стве ну ору жа ну ак ци ју. Да ка зни Ср би ју, што се усу ди ла 
ту ћи Тур ке и Бу га ре, и на тај на чин удво ји ти сво ју сна гу, те по ста ти ‘’два пут опа сни-
ја’’ за сво га ве ли ког су се да - Ср би ју, Аустро-Угар ска ју је има ла на ме ру на па сти од мах 
по сле Бу ку ре шког ми ра, у је сен 1913, г., и већ је у том по гле ду ра ни је би ла учи ни ла и 
сон да жу код сво јих са ве зни ка (Ми лан П. Ђор ђе вић, СрбијаиЈугословенизавремерата
1914-1918, Гра фич ко пред у зе ће, Про све та, Бе о град, 1922, стр. 13-15).
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вог свет ског ра та ни је би ла), не би мо гла да трај но ре ши про блем. 
Већ са мим овим и ова квим по ста вља њем про бле ма, ово ми шље ње 
им пли цит но од ба цу је те зу о од го вор но сти атен та то ра за свет ски 
рат. Атен тат, схва ћен као по вод ра ту, ни је во дио ра ту, без об зи ра 
на то што је рат од мах из био по сле ње га. Са ра јев ски атен тат и као 
са став ни део им пе ри ја ли стич ког ком плек са, сам, сво јом сна гом и 
сво јом ди на ми ком, не би мо рао ни кад до ве сти до свет ског ра та, да 
ни је ди на ми ка им пе ри ја ли стич ких су прот но сти, ди на мич ни ја не го 
сви атен та ти на ше епо хе за јед но, фа тал но во ди ла ра ту укљу чу ју ћи 
у се би и ди на ми ку и са ра јев ског и дру гих атен та та. 36) 
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COLLABORATIVERELATIONS
BETWEENVATICANANDAUSTRIA-HUNGARY

INPREPARATIONSFORATTACKONSERBIAIN1914

Resume
The ro le of Va ti can in Austria-Hun ga rian po li tics be co mes vi tal 

espe ci ally at the be gin ning of XX cen tury, when Austria-Hun gary de-
ci des to pur sue ex pan si o nary po licy and mi li tary im pe ri a lism to wards 
So uth-East, i. e. when everything was ready for con qu e ring mayor part 
of the Bal kans. At that ti me Va ti can al so se es so me per spec ti ves. Oc-
cu pa tion of Bo snia and Her ze go vi na ends with its an ne xa ti on in 1908. 
In that way not only mo narchy, but al so a ter rain of church in flu en ce 
is spread. That’s why Va ti can and Austria-Hun gary we re uni ted in in-
ten tion to oc cupy Ser bia. It was con si de red that by oc cupying Ser bia 
strong hold of Yugo slav idea beyond Yugo slav bor ders, which co uld act 
even when Cro ats and Slo ve ni ans wit hin mo narchy are strongly uni ted. 
Po pe be li e ved that the bor der of Chri sti a nity, i. e. cat ho li cism co uld be 
mo ved de e per in si de the Bal kans af ter abo li tion of Ser bia’s in de pen-
den ce. That is the main re a son why po pe was one of the le a ding per-
su a ders for war aga inst Ser bia. De ep cri sis in re la ti ons among le a ding 
im pe ri a li stic co un tri es at the end of XIX and be gin ning of XX cen tury 
ca u sed in 1914 a big bloody and long world war for par ti tion of al ready 
par ted ter ri to ri es and mar kets bet we en two gro ups – Tri ple Al li an ce 
(Ger many, Austria-Hun gary and Italy) and The En ten te Po wer (Fran-
ce, Rus sia and Gre at Bri tain). Ger man tzar Wil lem II met with Franz 
Fer di nand in Spring on No vem ber 23th 1912, when plan for at tack on 
Ser bia was ar ran ged. 
Keywords: Austria-Hun gary, Ger many, Va ti can, po pe, oc cu pa tion 
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