
 

 
Zarzut 209 – Masakra Serbów 
1941 rok. W maju w Ostacu wyłapano 331 prawosławnych Serbów. Katoliccy Serbowie 
kazali im kopać grób dla siebie. Następnie katoliccy Ustasze zarąbali wszystkich siekierami i 
wrzucili do dołów. Popa Branko Dobrosavljevicia i jego syna zostawiono na koniec: rąbiąc 
dziecko na kawałki kazali ojcu odmawiać modlitwę za zmarłych. Po tym poddali go 
straszliwym torturom, wydarli włosy z głowy i brody, wyłupili oczy i obdarli żywcem ze 
skóry.  

Przypisywanie zbrodni ustaszy Kościołowi (ponieważ „byli katolikami”) jest zabiegiem 
tyleż prostym, co skutecznym. Potem już wystarczy wymieniać co drastyczniejsze szczegóły 
wojny domowej w bałkańskim kotle. 

Szacuje się, że zginęło w niej 750 tysięcy Serbów i tyleż Chorwatów. Posuwano się do 
zbrodni, a drastyczność działań rosła z biegiem czasu. Słynny był obóz koncentracyjny 
Jasenovac. Niekiedy podkreśla się, iż jednym z jego komendantów był franciszkanin 
Miroslaw Filipowić (nie mówi się jednak, że był to były zakonnik nie tylko wcześniej 
pozbawiony funkcji, ale wręcz ekskomunikowany; ani o tym, że istnienie obozu potępiał 
prymas Chorwacji, abp. Stepinac).  
 
Zarzut 210 – Arcybiskup Stepinac 
1942 rok.. Londyńskie radio BBC informowało: Do najgorszych okrucieństw dochodzi w 
diecezji arcybiskupa Zagrzebia Stepinaca – (Stepinac był przywódcą katolickiego kościoła 
oddanego fanatycznemu reżimowi Ante Pavelica i jego siepaczy, którzy tworzyli 
autokratyczne katolicko–faszystowskie państwo Chorwackie , był także najwyższym 
apostolskim kapelanem armii Ustaszi). Bratnia krew płynie tam strumieniami. 
Prawosławnych siłą nawraca się na katolicyzm. Ustaszi swym okrucieństwem szokowali 
nawet stacjonujące oddziały Wehrmachtu i SS, jak również oddziały włoskie, które wysyłały 
raporty i protesty do swych zwierzchników. Ustaszi rozpruwali brzuchy ciężarnym Serbkom 
depcząc płody na oczach konających matek, obcinali głowy, ćwiartowali, gwałcili, wieszali 
na hakach i palili. W samym tylko 1941, siepacze Ustaszi zamordowali około 800,000 
Serbów, Żydów i cyganów. Wszystko to za wiedzą Watykanu i za błogosławieństwem 
lokalnego katolickiego kościoła pod przewodnictwem arcybiskupa Alojzije Stepinac. Ponadto 
Stepinac nie unikał przejmowania własności cerkwi 
Przytoczono w zarzucie opinię radia BBC z roku 1942. Pominięto, że już rok później 
(zapewne po otrzymaniu bliższych informacji) BBC zmieniło zdanie i rozpoczęło nadawanie 
– zakazanych w Chorwacji – kazań Stepinaca krytykujących ustaszy na całą Europę. Podobne 
audycje nadawał też Głos Ameryki.  
Myślę że miarodajny jest raport Naval Intelligence Division (brytyjskiego wywiadu 
marynarki) z 1944 roku, napisany przez ekspertów z Oxfordu i Cambridge: 
„(…) duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego, idąc za przykładem prałata Stepinaca, 
arcybiskupa Zagrzebia, energicznie protestowali przeciwko prześladowaniom Serbów i 
Żydów, jak również wobec rządowych prób przymuszania do konwersji na katolicyzm” 

Kampanię powojennych oszczerstw wobec kardynała Aloizije Stepinaca można porównać 
chyba tylko z kampanią skierowaną przeciw Piusowi XII. Ale opowiedzmy tę historię po 
kolei: 

1. Warto zacząć od tego, iż abp. Aloizije Stepinac już przed wojną, od 1936 roku wspierał 
żydowskich uchodźców z Niemiec i Austrii. W 1938 roku założył Akcję na rzecz pomocy 
uchodźcom. Gdy naziści w 1941 roku wkroczyli do Zagrzebia, kazał zniszczyć akta 
kilkudziesięciu tysięcy Żydów, którzy zwracali się do Akcji o wsparcie – w ten sposób 
uniemożliwił wykorzystanie dokumentów do rasistowskich prześladowań. 



 

Wydał zgodę na wydawanie – nawet fikcyjnych – świadectw chrztu Żydom i Serbom 
celem uratowania ich przed zagładą. W poufnym piśmie do duchowieństwa pisał: „Rolą 
chrześcijan  jest przede wszystkim ratowanie ludzi w tym czasie szaleństwa i zdziczenia. 
Ci którzy zechcą pozostać w Kościele – zostaną, podczas gdy inni, kierując się własnym 
przekonaniem, wrócą do swojej wiary po ustaniu zagrożenia”.1 

2. Arcybiskup zdawał sobie sprawę z zagrożeń jakie niósł ówczesny świat. Z jego zapisków, 
poczynionych zanim wichry II Wojny Światowej dotarły do Chorwacji, zdaje się wyzierać 
poczucie, iż cokolwiek się stanie najbliższe lata będą trudne: „Jeśli zwyciężą Niemcy, 
zapanuje okrutny terror i dokona się zagłada małych narodów. Jeśli zwycięży Anglia, przy 
władzy pozostaną masoni, Żydzi, a zatem królować będą w naszych krajach 
nieobyczajność i korupcja. Jeśli zwycięży ZSRR, wówczas diabeł zdobędzie władzę nad 
światem i piekło.”2 

3. Kiedy 6 kwietnia 1941 roku państwa Osi weszły na ziemie chorwackie, zostały 
przywitane tam z dużą nadzieją – Chorwaci upatrywali w rozwoju wydarzeń okazji do 
wyzwolenia i powrotu do niepodległości. Stąd też początkowa pozytywna ocena Ante 
Pavelicia i jego ustaszów przez władze kościelne (w tym arcybiskupa Stepinaca). 
Generalnie poparto utworzenie niepodległego państwa Chorwackiego. Znany jest list 
arcybiskupa, w którym pisał z nadzieją: 
„I któż może wziąć nam za złe, że my, pasterze, włączymy się także w narodową radość i 
uniesienie, zwracając się do Boskiego Majestatu z głębokim wzruszeniem i serdeczną 
wdzięcznością? (...) Łatwo jest bowiem rozpoznać rękę Boga w dziele Jego".3 

4. Niestety, wkrótce okazało się, że nowe rządy niosą terror i zniszczenie. Wówczas w 
kazaniach prymasa Chorwacji pojawiają się inne tony; kieruje do Ante Pavelica list w 
obronie małżeństw mieszanych (reżim uważał, że jeśli jedno z małżonków jest Żydem, 
związek małżeński jest nieważny). Arcybiskup napisał: 
„Jako przedstawiciel Kościoła katolickiego, mam najświętszy obowiązek podnieść głos 
przeciwko ingerencji państwa w kwestiach legalnych małżeństw, które są 
nierozwiązywalne, niezależnie od rasowej przynależności. Władza państwowa nie ma 
prawa do unieważniania  tych małżeństw.” 
W lipcu arcybiskup kieruje kolejny list do przywódcy reżimu: 
„Jako arcybiskup i przedstawiciel Kościoła Katolickiego czuję się upoważniony, aby 
zwrócić uwagę na kilka wydarzeń, które dotykają mnie boleśnie. Jestem pewien, że mało 
kto będzie miał odwagę by je wskazać, więc moim obowiązkiem jest to zrobić. Słyszę z 
różnych stron o przykładach nieludzkiego i okrutnego traktowania nie–aryjczyków.”4. 

5. Mimo zabiegów arcybiskupa, reżim ustaszów uchwala swoją wersję Ustaw 
Norymberskich. Arcybiskup Stepinac wygłasza pełne emocji kazanie w katedrze w 
sprzeciwie wobec tego faktu. 

6. Mimo braku pozytywnego odzewu, arcybiskup nie ustaje w wysiłkach. Protestuje przeciw 
„nawracaniu” prawosławnych metodami siłowymi5 i innym przejawom terroru:  

                                                
1 W tym samym czasie władze Kościoła Prawosławnego zabroniły przyjmować konwersje 
Żydów. 
2 Dziennik, 5 XI 1940 
3 Okólnik z 28 IV 1941 
4 List protestacyjny z lipca 1941 
5 Zastrzeżenia wobec takiego „nawracania” wyraził także nuncjusz papieski msr F. 
Borgongini Duca . 



 

„Każdy człowiek, bez względu na to, do jakiej rasy czy narodu należy (...) nosi na sobie 
pieczęć Boga Stworzyciela i ma swoje niezbywalne prawa, których nie może mu 
samowolnie odebrać czy też ograniczyć żadna ludzka władza"1. 
W innym kazaniu twierdzi: 
„Wszyscy ludzie, niezależnie od koloru skóry są dziećmi Boga. Wszyscy ludzie, bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji  czy to Cyganie, czarni, cywilizowani, Europejczycy, Żydzi 
czy dumni Aryjczycy mają równe prawo do powiedzienia: Ojcze nasz, który jesteś w 
Niebie… Kościół Katolicki (…) potępia wszelkie niesprawiedliwości popełniane w 
imię klasy, rasy lub nacjonalistycznych teorii. Cyganie i Żydzi nie mogą być 
likwidowani w imię teorii, które twierdzą, że należą do rasy niższej.”2 
I jeszcze jeden fragment: 
„Zawsze podkreślaliśmy w życiu publicznym zasady życia wiecznego z Bogiem – 
niezależnie od tego czy chodzi o Chorwatów, Serbów, Żydów, Cygan, katolików, 
prawosławnych czy kogokolwiek innego. Kościół Katolicki uznaje prawa ludzi 
stworzonych przez Boga, a ich poszanowanie pochodzi raczej od ludzi o szlachetnym 
sercu niż od tych, którzy mają potężne pięści” 
Potępił też zburzenie zagrzebskiej synagogi wypowiadając – niesłychane jak na tamten 
czas i miejsce – słowa: 
"Dom Boży jakiejkolwiek wiary jest miejscem świętym ..." 
i wieszczy ukaranie sprawców przez Boga. 
Władze nie pozostają bezczynne – zostaje wydany przez ustaszów zakaz publikowania 
kazań arcybiskupa. Pavelic usiłuje nawet wymóc na papieżu odwołanie Stepiniaca 
(bezskutecznie)3.  
Glaise von Herstenau, nazistowski generał w Zagrzebiu oświadcza: "Jeśli jakikolwiek 
biskup w Niemczech mówiłby w ten sposób, nie uszedłby z życiem z kazalnicy!" 
Podobną opinie wyraża attache ambasady niemieckiej, pisząc w 1943 roku: 
„Stepinac jest wielkim przyjacielem Żydów” 
Arcybiskup usiłował też interweniować u Pavelica w sprawie słynnego obozu 
koncentracyjnego w Chorwacji. Pisze: „Obóz Jasenovac jest wstydliwą plamą na czci 
niezależnej Chorwacji”. 

7. Abp Stiepinac nie ogranicza się do słów – angażuje się osobiście w obronę konkretnych 
osób (prawosławnych i Żydów), co jest możliwe dzięki jego pozycji. Oto garść 
przykładów: 
 Doprowadza do ułaskawienia znacznej grupy Chorwatów skazanych na śmierć w 

procesach politycznych 
 Ratuje pół tysiąca Serbów i Żydów z mieszanych małżeństw. 
 Poleca chorwackiemu Caritasowi zapewnić schronienie ponad tysiącowi serbskich 

sierot. 
 Ratuje życie prawosławnych księży, rabina i grupy słoweńskich duchownych 
 Ukrywa w pomieszczeniach kościelnych 60 pensjonariuszy żydowskiego domu 

starców4. 
 Organizuje dla Żydów  możliwość wyjazdu do krajów „bezpiecznych” tj. do Turcji i 

Hiszpanii 

                                                
1 Kazanie z 14.03.1943 
2 Kazanie z 24 października 1942 
3 Warto zauważyć, że Watykan nigdy nie uznał reżimu Ustaszów. 
4 Przebywali tam do 1947 roku, kiedy to arcybiskup był już w komunistycznym więzieniu. 



 

 Świadkowie mówią też o pieniądzach i żywności, jakie otrzymywali dla uwięzionych 
w słynnym obozie koncentracyjnym w Jasenovac1 

Arcybiskup zgodził się też na udzielanie prawosławnym katolickiego chrztu dla 
uchronienia ich od terroru ustaszów2  (zostanie to później zinterpretowane przez 
propagandę komunistyczną jako udział w „nawracaniu na siłę”). 

8. Jak wielkim zaufaniem dażyli arcybiskupa Żydzi świadczy choćby to, że Naczelny Rabin 
Zagrzebia, dr Miroslav Shalom Freiberger powierzył mu na przechowanie zbiory 
biblioteczne (wróciły one do gminy żydowskiej w Zagrzebiu po wojnie). Osobisty 
sekretarz rabina, Amiel Shomrony powie po wojnie, że kardynał zrobił dla Żydów 
wszystko co było można i że postrzega go jako osobę „prawdziwie błogosławioną”. 

9. 26 października 1943 roku Niemcy mordują brata arcybiskupa, Mijo Stepinaca. 
10. W 1946 roku – prawdopodobnie w odwecie za list pasterski episkopatu Chorwacji, 

potępiający prześladowanie Kościoła przez komunistów3 oraz za odmowę rozmów o 
utworzeniu „kościoła narodowego” (niezależnego od Watykanu)– abp Stepinac został 
oskarżony przez komunistyczne władze o współpracę z nazistami i (po pokazowym 
procesie) skazany na 16 lat przymusowych robót4. Oskarżenie w dużej części opierało się 
na danych z kręgów zbliżonych do komunistycznego genseka Chorwacji, Broz Tito5. 
Reżim nie dopuścił do zeznań Żydów, którzy chcieli złożyć wyjaśnienia na korzyść 
biskupa, a oświadczenia na piśmie zostały po prostu zniszczone.  
Adwokat arcybiskupa miał jedynie tydzień na przygotowanie obrony; ograniczono też 
liczbę świadków obrony do 20 (oskarżenie mogło powołać dowolną ich liczbę).  Mimo 
takich restrykcji, prezes trybunału odmówił wysłuchania 14 świadków obrony, nie 
podając przyczyn6. 

11. Komentując działania arcybiskupa w czasie wojny, w dwa dni po jego aresztowaniu przez 
komunistyczny reżim Tity, przewodniczący amerykańskiej wspólnoty żydowskiej w 
Nowym Yorku, Louis Breier protestuje oświadczając:  
„Ten wielki człowiek jest sądzony jako współpracownik nazizmu7. Protestujemy 
przeciwko takim oszczerstwom. Był zawsze szczerym przyjacielem Żydów  i nie ukrywał 
tego nawet w czasach okrutnego prześladowania pod rządami Hitlera i jego zwolenników. 

                                                
1 Arcybiskup określał istnienie tego obozu jako „hańbę” i „wstyd dla całego narodu 
chorwackiego”. 
2 Arcybiskup zaznaczył przy tym, że po ustaniu niebezpieczeństwa nie należy się sprzeciwiać 
powrotowi takich konwertytów do prawosławia. 
3 Abp Stepinac  wystąpił także w obronie własności prywatnej i nienaruszalności sakramentu 
małżeństwa. 
4 Po pięciu latach został umieszczony w areszcie domowym. 
5 Broz Tito ze swoimi komunistami natychmiast po przejęciu władzy wymordował 100 000 
osób. 
6 The Guardian tak skomentował wyrok: „... Pewne jest, że powody procesu sądowego 
przeciwko abp.Stepinac były polityczne, a nie moralne, tym bardziej, że biskupowi dano 
szansę na opuszczenie kraju, zamiast na proces ..."  
7 W jedynym liście, jaki abp.Stepinac napisał w czasie swojego procesu: „Niektóre 
dokumenty zostały sfałszowane, jak na przykład fotografie przedstawiające mnie z ręką 
uniesioną w faszystowskim pozdrowieniu podczas ceremonii pożegnalnej chorwackiego 
legionu przed jego wyjazdem do basenu Morza Czarnego. Nie byłem w ogóle obecny na tej 
ceremonii, więc niemożliwe jest, bym mógł podnosić tam ręce w faszystowskim geście". 



 

Po Piusie XII, kardynał Stepinac był największym obrońcą Żydów  prześladowanych 
w Europie”. 
Krajowa Konferencja Chrześcijan i Żydów w Bostonie przyjęła jednogłośnie rezolucję, w 
której stwierdziła iż „(…) był wielkim przyjacielem Żydów… Ten człowiek, dziś ofiara 
fikcyjnego procesu sądowego, wypowiadał się otwarcie i bez lęku przeciw strasznym 
Ustawom Norymberskim, a jego sprzeciw wobec reżimu nazistowskiego nigdy nie był 
zdystansowany”. 
Brytyjski deputowany, Richard Stokes zwraca uwagę w Izbie Gmin, że arcybiskup 
Stepinac był wiernym sojusznikiem Wielkiej Brytanii od roku 1941. Także Winston 
Churchill wyraża opinię o bezprawności oskarżeń arcybiskupa. 
W 1995 roku Yad Vashem odrzuca wniosek o uznanie kardynała „Sprawiedliwym wśród 
narodów świata”. W odpowiedzi redaktor naczelny „Jerusalem Post” dr Amiel Shomrony 
oświadcza: 
„Twierdzenie, że abp Stepinac wspierał nazistów jest absolutnie fałszywe, wręcz 
przeciwnie, on publicznie potępił rasowe teorie nazistowskie jako antyreligijne, zanim 
jeszcze Chorwacja stała się >>niezależna<< w 1941 roku. 
(…)Jestem obecnie jednym z bardzo niewielu ocalałych z gminy żydowskiej w Zagrzebiu 
z czasów II Wojny Światowej(…) I na pewno jestem bardziej wiarygodnym świadkiem 
niż ludzie, którzy opierają swój osąd na opiniach i jedynie zasłyszanych >>faktach<<”. 

12. 14 lutego 1992 roku Stepinac został symbolicznie zrehabilitowany przez parlament 
niepodległej Chorwacji.  

13. Sześć lat później prymas Chorwacji został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. 
Chorwaccy Żydzi poparli beatyfikację arcybiskupa, wydając oświadczenie, w którym 
docenili dokonania arcybiskupa, ponieważ „pod rządami ustaszów odważył się ratować 
Żydów”. 

 
„Za jakim systemem opowiada się dzisiaj Kościół katolicki, gdy na całym świecie toczą się 
zmagania o nowy ład międzynarodowy? Otóż my, potępiając wszelkie niesprawiedliwości, 
zabójstwa niewinnych, podpalenia spokojnych wiosek, niszczenie owoców pracy ubogich, 
(...) odpowiadamy: Kościół popiera system, który ma tyle lat co Dziesięć Przykazań Bożych. 
Opowiadamy się za systemem, który nie został zapisany na zniszczalnych tablicach, ale 
wyryty ręką żywego Boga w ludzkich sumieniach”(Homilia bł.abp Stepinaca z 1943 roku) 

 
Abp.Stepinac padł ofiarą tej samej nagonki co kard.Mindszenty na Węgrzech, Stefan 
Wyszyński i bp. Czesław Kaczmarek w Polsce, Josef Beran w Czechosłowacji oraz Slipyj na 
Ukrainie1. 

 

Warto też zapoznać się z książką Na przedmurzu 
chrześcijaństwa... : błogosławiony kardynał Alojzije Stepinac i 
Chorwacja , wyd. Jedność 2009 autor ks. prał. Henryka 
Mieczysław Jagodziński 

Lista hańby 
Uczciwość nakazuje, aby wspomnieć o księżach katolickich, którzy poparli nazizm.  
W pierwszym rzędzie stoją tu oczywiście były ksiądz Josef Tiso – nazistowski marionetkowy 
prezydent Słowacji oraz relegowany z zakonu franciszkanów chorwacki zbrodniarz wojenny - 
Miroslav Filipović. 

                                                
1 W tamtym okresie tysiące katolików z Litwy i Ukrainy trafiło do łagrów. 



 

 

Chorwacki zbrodniarz wojenny, Miroslav Filipović. 
W 1942 roku, po ukończeniu studiów w Sarajewie, został wyświęcony 
na księdza w zakonie franciszkanów. Zakon wysłał go na placówkę do 
północnej Hercegowiny, jednak zamiast tego Filipović samowolnie 
udał się do Banja Luce by zostać kapelanem ustaszów.  
7 lutego brał udział w masakrze trzech serbskich wsi – co 
spowodowało iż przełożeni franciszkanów natychmiast (jeszcze przed 
końcem miesiąca) relegowali go z zakonu. Mimo tego Filipović nie 
podporządkował się władzom zakonnym i ostentacyjnie nosił habit. 
W trakcie służby u ustaszów, a także później podczas sprawowania 
funkcji komendanta obozów koncentracyjnych w Jasenovac i później 
w Stara Gradiska, wsławił się niespotykanymi okrucieństwami. 

Innym zbrodniarzem był Petar Brzica, strażnik i morderca z obozu w Jasenovac, znany z 
wygrania makabrycznego „zakładu” w wyniku którego w ciągu jednej doby osobiście podciął 
gardło 1360 osobom1. Szereg publikacji twierdzi, iż był byłym (usuniętym przez 
franciszkanów) mnichem, jednak jest to informacja błędna – Brzica nigdy nie był 
zakonnikiem2. 
 
 
 
 
 
 
 
Serbosiek - siekacz Serbów, nóż, jaki miał służyć 
Petarowi Brzicy do mordowania Serbów. 

 
 
W innym miejscu (odpowiedź na zarzut 206) omawiałem (dalece nieporównywalny z 
chorwackimi zbrodniarzami) casus biskupa Aloisa Hudala, który był przychylny dla 
narodowego socjalizmu, choć miał odmienną jego koncepcję niż Hitler – tak odmienną, że 
reżim nazistowski zabronił dystrybucji jego książki na ten temat.  
Innym przykładem z „listy hańby” jest Franz Justus Rarkowski, biskup polowy Wermachtu, 
ustanowiony na to stanowisko w 1936 roku przy sprzeciwie Episkopatu Niemiec był znany z 
pronazistowskich i militarystycznych wypowiedzi (np. „(...) za wszystkim, co wam, żołnierze, 
rozkazuje nasz wódz i naczelny dowódca sił zbrojnych, i za tym, czego od was oczekuje 
ojczyzna, kryje się wola i nakaz samego Boga!”). Znany był także jego wiernopoddańczy 
stosunek do Hitlera, co powodowało iż był izolowany w gronie niemieckich biskupów. 
W Poradniku niemieckiego żołnierza3 znalazły się (co prawda na rok przed wybuchem 
wojny) następujące słowa: 

„Fuhrer reprezentuje jedność narodu i Rzeszy. Jest on najwyższym 
dostojnikiem władzy państwa. Chrześcijanin niemiecki z samego 
nakazu sumienia – nawet bez przysięgi – winny jest okazywanie 
posłuszeństwa Wodzowi ze względu na sprawowany przezeń urząd. 

                                                
1 Inne źródła mówią o 670 lub 1100 ofiarach. 
2 Nieporozumienie może wynikać z tego, że przed wojną był stypendystą franciszkańskiego kolegium 
Siroki Brijeg w Hercegowinie. 
3 „Vademecum für den katholischen Soldaten” 8 listopada 1938 



 

Obowiązek ten jest tym łatwiejszy, że widzi w Wodzu prawdziwy 
wzorzec żołnierskiej postawy i wierności, że owe posłuszeństwo jest 
ofiarowane komuś, kogo sensem życia jest wielkość i chwała narodu”  

 
Oprócz postaci jednoznacznie negatywnych, zasługujących na „listę hańby” sporo jest też 
duchownych, których postawa nie była jednoznaczna. Kontrowersyjną postacią jest np. bp. 
Adolf Bertram, który ochronę mniejszości i pomoc więźniom Dachau łączył z corocznymi 
życzeniami dla Hitlera.  
Zapewne znaleźliby się także inni duchowni katoliccy, którzy w ten czy inny sposób poparli 
dyktatora III Rzeszy, nie bacząc na to że ich współbracia w kapłaństwie są zsyłani do Dachau. 
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