
KAKO JE STVARANA HRVATSKA NACIJA 
 
Malo je koji narod kao srpski osjetio šizmu iz 1054. Srbi su se tada našli između 
katoličke i pravoslavne crkve, zapada i istoka. Veliki dio srpskog naroda 
ispovjedao je nakon šizme katoličku vjeru i ostao uz papu. Stoljećima je Vatikan 
pokušao 'bradate šizmatike' sa istoka preobratiti na katoličanstvo, ali u tome 
nije imao većeg uspjeha, situacija se nije mjenjala, Srbi zapadno od Drine bili su 
katolici, a sve preko Drine pravoslavci. 
 
A tko su zapravo bili Hrvati? Jedno pleme avarsko-tursko koje je u 7. stoljeću 
naselilo područke Like i sjeverne Dalmacije i koje je u bitkama sa Turcima, 
posebno Mohačkoj i Krbavskoj gotovo potpuno nestalo. Ime Hrvati zadržalo se 
kroz malobrojno preživjelo plemstvo, a regija današnje središnje Hrvatske 
dobiva ime po njima. Tek se krajem 19. stoljeća naziv Hrvatska počeo koristiti 
kao ime za državu, a ne regiju. Ta država je prema planovima Vatikana trebala 
obuhvaćati i Dalmaciju, Slavoniju, Liku, Bosnu i Hercegovinu područja na 
kojima su tradicionalno živjeli Srbi katolici. 
 
U 19. stoljeću kada nastaju moderne nacije, javila se opasnost da se Srbi katolici 
utope u agresivnu pravoslavnu većinu novonastale pravoslavna kraljevine Srbije 
koja je sve više ugrožavala i Austro-Ugarsku monarhiju i njezine planove za 
osvajanje Bosne i Balkana.  
 
Tada Vatikan i katolička A-U monarhija pokreću zajednički projekt stvaranja 
hrvatske nacije koji nije išao lako ni jednostavno... Od malobrojnog preživjelog 
hrvatskog plemstva, od Čeha, Slovaka, Njemaca i Mađara koji su doseljeni u 18. 
i 19. stoljeću, živjeli u središnjoj Hrvatskoj (najviše Gorskom Kotru), od 
Slovenaca iz Sjeverozapadne Hrvatske (zagoraca) i većinskih Srba Katolika 
počeli se stvarati hrvatsku naciju koje je ime dobila po plemenu koje je ovdje 
nekad davno živjelo. Oko 80 posto novonastalog hrvatskog naroda činili su Srbi 
katolici. Prve perijanice tog projekta bili su osječki Židov koji je konvertirao na 
katoličanstvo, Josip Frank i Srbin pravoslavac po majci Ante Starčević. 
 
U svojoj anti-srpskoj knjizi "Iztočno pitanje" Starčević je kao propali teolog 
liječio frustracije što je u Beogradu dobio odbijenicu kada je tražiti radno 
mjesto, ali oni koji poznaju njegov rad znaju da je on ustvari vjerovao da je 
narod od Save do Nišave jedan narod. Starčević je htio da se taj narod zove 
hrvatski, ali je priznavao da je to jedan narod tri vjere... tek je Josip Frank 
udario temelje modernog, ksenofobičnog, anksioznog i separatističkog hrvatskog 
nacionalizma... Pavelić je bio između Starčevića i Franka, a tek je Tuđmanov 
nacionalizam i ideja hrvatstva ona čista Franskovska, što podrazumjeva Hrvate 
koji su narod koji nema nikakvu veze sa Srbima. 
 
Neke činjenice koje hrvatski povijesničari prešućuju: 
 
Izvorni srednjovjekovni Hrvati govorili su čakavski i pisali glagoljicom. Današnji 
hrvatski jezik samo je inačica srpskog, štokavskog.  
 
Bosanski kralj Stefan Tvrtko je bio Srbin katolik. 
 



Katolički svećenik Ivan Frano Jukić u 19. stoljeću piše da je katolicima u Bosni 
pojam Hrvat nepoznat. 
 
Ivan Gundulić, dubrovački pjesnik posvetio je najviše stihova svog Osmana 
upravo Srbiji. 
 
Drugo ime Ilirikuma, katoličkog instituta (danas hrvatskog zavoda svetog 
Jeronima) u Vatikanu bilo je srpski institut. 
 
U Dubrovniku su u 19. stoljeću djelovala brojna društva i organizacije 
dubrovčana, Srba katolika. 
 
Stjepan Radić u svom govoru u Vinkovicima iz 1902. kaže Vinkovčanima da se 
njihovi djedovi nisu smatrali Hrvatima. 
 
"Uvjerit ćeš se, najzad, da se hrvatsko ime u Dalmaciji, Bosni i Srbiji naročito 
propagiralo, ali se ilirski narodi u ovom predjelu nikada nijesu tim imenom 
nazivali" Matija Petar Katančić, prosvjetitelj i katolički svećenik, 18. stoljeće 
 
"U srpskom narodu imade zemlja, koja se zove Hrvatska" češki spis, Dalimilova 
kronika, prema nekima 7. ali najkasnije 14. stoljeće 


