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Ocene

Igor Salmič. Al di là di ogni pregiudizio: 
Le trattative per il concordato tra la 
Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati 
e Sloveni; Jugoslavia e la mancata rati-
fica (1922–1938). Analecta Gregoriana 
323. Roma: Gregorian&Biblical Press, 
2015. 617 str. ISBN: 978-88-7839-300-4.

Obsežna knjiga, ki jo je izdala založba 
Univerze Gregoriana v Rimu, objavlja 
disertacijo Igorja Salmiča, člana sloven-
ske minoritske skupnosti, ki jo je leta 
2013 zagovarjal na tej univerzi, na Fa-
kulteti za cerkveno zgodovino in kultur-
no dediščino. Izjemno delo je bilo v is-
tem letu nagrajeno z nagrado Roberta 
Bellarmina kot najboljše znanstveno 
delo tistega leta na omenjeni univerzi. 
Primerjava z nekaterimi drugimi naslovi 
s tega področja, ki so bili pripravljeni v 
prejšnjih letih, kaže, da je avtor doktor-
sko delo pripravil na podlagi novih in iz-
virnih dokumentov in z novim herme-
nevtičnim pristopom. To daje razpravi 
izvirnost in jo smemo obravnavati kot 
dober prispevek pri spoznavanju odno-
sov med vodstvom katoliške Cerkve in 
takratnim političnim vodstvom v Jugo-
slaviji, pa tudi glede razmer v jugoslo-
vanski družbi, še zlasti na področju 
medreligijskih odnosov. Spremno bese-
do monografskemu delu je napisala 
nekdanja slovenska veleposlanica pri 
Svetem sedežu, Maja Marija Lovrenčič 
Svetek.

Leta 1920 so bili vzpostavljeni diplo-
matski odnosi med Kraljevino Srbov, Hr-
vatov in Slovencev in Svetim sedežem. 
V Beograd je prišel prvi nuncij mons. 
Francesco Cherubini, ki je med osrednji-
mi nalogami moral poskrbeti za novo 

organizacijo katoliške Cerkve v novona-
stali državi in iskati poti za sistematično 
ureditev odnosov med obema subjek-
toma mednarodnega prava. To nalogo 
je imel tudi prvi veleposlanik jugoslo-
vanske države pri Svetem sedežu, Lujo 
Bakotić. Neučinkovitost prvega nuncija 
je povzročila, da je bil po slabih dveh 
letih imenovan nov nadškof, Ermenegil-
do Pellegrinetti, predtem tajnik nuncija 
na Poljskem, Achilla Rattija (poznejši pa-
pež Pij XI.). Tako so se po dveh letih (in 
štiri leta po tem, ko je to zahtevo posta-
vil ljubljanski škof Anton Bonaventura 
Jeglič) uradno začela pogajanja za pri-
pravo konkordata, ki naj bi prinesel re-
šitve za odprta vprašanja in dal pravni 
temelj iskanju nadaljnjih rešitev. Več-
kratna prekinitev pogajanj je pokazala 
na vrsto značilnosti jugoslovanske poli-
tike, njenih odnosov do katoliške sku-
pnosti in do Svetega sedeža kot takšne-
ga. Zaradi osebne zavzetosti kralja Ale-
ksandra in v zadnjem obdobju zaradi 
tajnega dela posebnega poslanca jugo-
slovanske vlade, mons. Nikola Mosca-
tella, je bil leta 1935 podpisan doseženi 
sporazum. Potrebni sta bili še dodatni 
dve leti, da je sporazum prišel na dnev-
ni red beograjskega parlamenta (za to 
obdobje se je v zgodovinopisju uvelja-
vila označba »konkordatna kriza«). Po 
dolgih razpravah, ki so se vrstile tako v 
beograjskem parlamentu kakor v javno-
sti, predvsem v tisku (njihova temeljna 
značilnost je bilo zbujanje protikatoli-
škega in protirimskega razpoloženja), je 
nastopil trenutek, ko bi bilo potrebno 
glasovanje in s tem ratifikacija. Razmere 
med političnimi skupinami v senatu so 
pokazale, da postopek ne bo uspel, zato 
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je bila točka umaknjenega z dnevnega 
reda. Desetletje in pol trajajoča pogaja-
nja so tako ostala brez dokončnega de-
janja. Pravni položaj katoliške Cerkve v 
Kraljevini Jugoslaviji ni bil nikoli urejen. 
Dogodki ob pripravi konkordata kažejo 
na dve izstopajoči značilnosti (ob pri-
merjavi z drugimi konkordati) in sta 
simptomatični za jugoslovansko družbo: 
pred podpisom so se vrstila dolgotrajna 
pogajanja (na jugoslovanski strani ob 
vrsti vprašanj s figo v žepu) in na koncu 
ni bilo ratifikacije.

Doktorsko delo in objavljena mono-
grafija kažeta, da je bilo v pripravo vklju-
čenega obilo gradiva, ki je postalo do-
stopno šele v zadnjem desetletju in pol. 
Bistveni del tega so dokumenti iz časa 
papeža Pija XI. (voditelj Cerkve od leta 
1922 do leta 1939), ki jih hranijo različ-
ne arhivske zbirke Vatikanskega tajnega 
arhiva in so dostopni od leta 2006 dalje. 
Ker so bili v dogajanje vključeni različni 
uradi Svetega sedeža, je bilo za pripravo 
besedila treba upoštevati tudi te urade 
(državno tajništvo, oddelek za odnose z 
državami, poleg beograjske še več dru-
gih nunciatur). Uporabljeno je bilo ne-
objavljeno arhivsko gradivo državnih 
(Arhiv Jugoslavije, razna ministrstva, 
kraljeva pisarna, jugoslovansko velepo-
slaništvo pri Svetem sedežu) in cerkve-
nih arhivov (škofijski arhivi, hrvaški za-
vod v Rimu) ter zasebno gradivo (politi-
ki, nunciji). Avtorju pa nista bila dosto-
pna arhiva Jugoslovanske škofovske 
konference v Zagrebu in srbskega patri-
arhata v Beogradu (zlasti ta patriarhat 
bi lahko v veliki meri prinesel nove in-
formacije o povezavi jugoslovanske po-
litike z vodstvom srbske pravoslavne 
Cerkve in o vlogi njenega vodstva pri 
propadu konkordata). Posebna obrav-
nava je bila namenjena izvirnim značil-

nostim dogajanja okrog priprave konkor-
data – to je bilo doslej nepoznano – iz 
obdobja »tajnega« dogajanja, to je v 
letih 1933–1935. Dodatno izvirno zna-
čilnost doktorskega dela kaže pregled 
reakcij Svetega sedeža v letih 1937–
1938, to je, potem ko je propadel po-
skus ratifikacije. 

V primerjavi z drugimi razpravami, ki 
so obravnavale jugoslovanski konkor-
dat, dajejo delu I. Salmiča dodaten po-
men nekatere izvirne značilnosti. Upo-
rabljena sta bila osebna arhiva dveh po-
membnih protagonistov tega dogajanja, 
nuncija E. Pellegrinettija in svetovalca 
jugoslovanskega veleposlaništva pri 
Svetem sedežu, N. Moscatella. Ovre-
dnotena sta (ne)vloga jugoslovanskih 
škofov in pomen nuncija v Beogradu pri 
pripravi besedila in v poteku pogajanj. 
Izhodišče študija je bil konkordat kot ta-
kšen, njegova geneza in notranja dina-
mika nastajanja posameznih členov, 
manj vpetost v mednarodne odnose in 
vpliv evropskih držav (Francije, Italije) 
na pripravo sporazuma. Temeljiteje so 
obravnavani obdobja prekinitev v poga-
janjih, zlasti leta 1925–1930, ko so bila 
na dnevnem redu druga vprašanja 
(agrarna reforma, pravni položaj zavoda 
sv. Hieronima v Rimu, razprave o litur-
gičnem jeziku), tudi povezana z vsebino 
konkordata, in odločilni pomen obdobja 
1933–1935, v katerem je bil sporazum 
podpisan. Izviren v primerjavi s prejšnji-
mi razpravami o tej temi je tudi oris ge-
neze posameznih osrednjih členov kon-
kordata in posebne vloge, ki jo je pri 
vsem dogajanju imel takratni nuncij v 
Jugoslaviji, mons. E. Pellegrinetti.

Poleg uvodnega dela, v katerem je ori-
san položaj katoliške Cerkve na ozemlju 
Jugoslavije v drugi polovici 19. in na za-
četku 20. stoletja, sestavljajo monogra-
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fijo osrednji štirje deli. Najprej imamo 
analizo prvega obdobja pogajanj (1922–
1925), nato čas prekinitve po daljšem 
obdobju pogajanj v Rimu (1925–1930), 
zatem obdobje ponovnih pogovorov pod 
okriljem kralja Aleksandra (1931–1935) 
in nazadnje čas po podpisu konkordata 
v Rimu julija 1935 do njegove zavrnitve 
v parlamentu. Zadnje poglavje disertaci-
je vsebuje analizo najpomembnejših tre-
nutkov in vprašanj do propada konkor-
data; pri tem je imelo pomembno mesto 
notranjepolitično stanje v državi, to je: 
iskanje priložnosti, da bi odstranili vlado 
Milana Stojadinovića, in boj srbske pra-
voslavne Cerkve za prevladujoč položaj 
na verskem področju. 

Disertacija I. Salmiča je sad temelji-
tega študija izvirnih in novih dokumen-
tov, ki so nastajali ob pogajanjih in v 
drugih trenutkih, povezanih z vpraša-
njem urejanja odnosov med Kraljevino 
Jugoslavijo in Svetim sedežem (ob upo-
števanju poprej objavljenih razprav). Že 

sam naslov v veliki meri daje poudarke 
razpravi in odnosu predvsem srbske po-
litike do konkordata: govorimo o bese-
dah, ki jih je v poslovilnem pismu pred-
sedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Mi-
lanu Stojadinoviću zapisal odhajajoči (in 
razočarani) nuncij E. Pellegrinetti. »brez 
kakršnegakoli predsodka« naj bi bilo te-
meljno izhodišče pri kakršnihkoli poga-
janjih za iskanje rešitev skupnega po-
mena. Na jugoslovanski strani o ta-
kšnem ravnanju ni mogoče govoriti (po-
dobno kakor ne pri aktualni slovenski 
politiki, ko je vprašanje urejanje prav-
nega položaja katoliške Cerkve). To je 
dobro zastavljeno, zanimivo in jedrnato 
znanstveno delo, ki kaže na dogajanje v 
jugoslovanski družbi med obema sve-
tovnima vojnama. Obogatilo bo znanje 
vseh, ki se zanimajo za zgodovino in za 
diplomacijo, kakor ugotavlja avtorica 
spremne besede. 

Bogdan Kolar


