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Abstrakt 

Práce je zaměřena na zmapování proměn, kterými procházelo vnímání papeže Pia XII. 

a jeho role ve druhé světové válce. Práce časově pokrývá období od konce druhé 

světové války do současnosti. Ve třech časových etapách jsou zachyceny hlavní linie, 

jimiž se interpretace role papeže ve válce ubírala. V první části se jedná 

o komunistickou propagandu ve Východním bloku na konci čtyřicátých let a během let 

padesátých, druhý celek je věnován debatě, která proběhla v šedesátých letech, kdy do 

diskuse vstoupili vedle jiných i historici. Ve třetí části je předmětem studia debata, jež 

se odehrála v posledních patnácti letech a která v určité podobě přetrvává dodnes. 

V práci jsou rovněž pojmenována a charakterizována problematická témata papežovy 

politiky, včetně jejich možné interpretace jednotlivými autory. 

 

 

Abstract 

The thesis is focused on describing changes and processes, which have been significant 

for the perception of Pope Pius XII. and his role in World War II. The thesis covers 

a time period since the end of World War II to the present. In three different time 

sections, there are shown and characterized the main trends, tendecies and problems 

connected with the interpretation of the role of the Pope in the war. The first part is 

focused on a communist propaganda in the Eastern Bloc at the end of the forties and 

then during the fifties, the second unit is devoted to the debate that took place in the 

sixties – in the time when historians entered into the discussion as well. In the third 



   

section, the subject of analysis is the discussion, which took place in the last fifteen 

years, and which persists in some way till today. The thesis also covers and 

characterizes the contentious issues of the Pope's policy, including their possible 

interpretations of the individual authors. 
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Úvod 
 

 

 Od smrti papeže Pia XII. (občanským jménem Eugenia Pacelliho) v roce 1958 

uplynulo již více než padesát let. Jako každý papež je uctíván členy katolické církve 

coby nástupce svatého Petra a v současné době probíhá proces jeho blahořečení. 

Všechny tyto kroky vypadají na první pohled jako standardní a můžeme si klást otázku, 

v čem je problém. Avšak již po letmém nazření do výsledků hledání v internetovém 

vyhledávači zjistíme, že informace o osobě Pia XII. nemusí být tak jednoznačné, jak se 

na první pohled zdá. Odkazy na stránky s názvy „Pius XII. - Hitlerův papež“, „Pius XII. 

- 25 největších zloduchů dvacátého století“ a jim podobné okamžitě zaútočí na naši 

pozornost a bezděčně se vkrádá myšlenka, že výklad role papeže a jeho politiky může 

být různý.
1
 

 Pius XII. byl papežem, který rozhodně neměl jednoduchou či záviděníhodnou 

pozici. Charakter jeho pontifikátu byl určován extrémně složitou politickou situací, na 

niž byl nucen reagovat nejen jako hlava církve, ale i jako politický hráč. Papežem byl 

zvolen ve svých 63 letech na začátku roku 1939, tedy ve velmi dusné politické 

atmosféře, která vedla o pár měsíců později k rozpoutání druhé světové války. Po jejím 

skončení musel zaujmout určitý postoj k bipolárnímu rozdělení světa a zároveň řídit 

katolickou církev i přes všechny překážky, které mu mezinárodní politická situace 

stavěla do cesty. Osoba papeže, jako nejvyšší morální autority katolické církve, 

a zejména jeho postoje k tématům, s jejichž řešením si většinová společnost v době, kdy 

to bylo třeba, nevěděla rady, se logicky stávaly a stávají předmětem zájmu mnohých, 

nejen historiků, ale i spisovatelů, novinářů či filmových režisérů. Zde se ovšem ukazuje 

zásadní problém: pohledy na papeže, na jeho roli v mezinárodním systému, na politické 

kroky, které vykonal, či dokonce na jeho morální kvality se diametrálně liší. Můžeme se 

setkat s vykreslením papeže jako ušlechtilého, svatého muže, ale i s tím, že jinde je 

prezentován jako chladný politický hráč hájící především své zájmy, či jako morálně 

pokřivená osoba, jež může za velkou část zla, které se během jeho pontifikátu odehrálo.  

                                                 
1
 první stránka výsledků vyhledávače Google po zadání hesla Pius XII., 

http://www.google.com/search?q=Pius+XII&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a poslední vstup dne 9.5.2012. 
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 Cílem práce není vynést nad Piem XII. konečný verdikt. To ani není v současné 

době možné, zejména proto, že veřejnosti nejsou zpřístupněny prameny, které by toto 

umožňovaly – Vatikánské archivy z období Piova pontifikátu. Vzhledem k tomu, že 

i názory historiků, kteří pracují s dostupnými dokumenty, se stále v mnohém liší, není 

mou ambicí na základě studia pouze některých, navíc sekundárních zdrojů vyřešit 

v rozsahu bakalářské práce tento po několik desetiletí trvající spor, jenž je některými 

autory nazýván „Pius War“ – „válka o Pia“. Dokud nebude archiv zpřístupněn a nebude 

tak historikům dána možnost znovu pečlivě celou problematiku prostudovat s využitím 

nových dokumentů, nebude možné s konečnou platností zhodnotit jednání papeže, či jej 

alespoň dopodrobna zmapovat.   

Práce si klade za cíl zachytit, pojmenovat a charakterizovat základní období 

a trendy, kterými interpretace jednání papeže Pia XII. prošla od konce druhé světové 

války do současnosti. Dílčím cílem je v závěru práce tematicky kategorizovat a stručně 

popsat ta témata, která v současné době (v posledních patnácti letech) převládají 

v literatuře jako kontroverzní, a pokusit se předestřít jednotlivé názory tak, aby bylo 

zřejmé, jakým směrem se debata ubírá. V práci se zaměřuji na působení papeže 

v období druhé světové války, jednak proto, že právě toto období je předmětem sporu, 

dále také proto, že otevírání dalších témat, jako například politika papeže po válce, by 

již překročilo možný rozsah práce. Pokud budou v práci jmenovány události, které se za 

druhé světové války nestaly, je to proto, že mají na její průběh či na politiku papeže za 

války vliv a není tedy možné se jimi nezabývat.   

Práce je přehledovou studií zachycující hlavní fáze kontroverzí o Piovi XII. za 

druhé světové války a v závěrečné části je doplněna náčrtem tematické analýzy 

současné debaty na toto téma. Práce je rozdělena do tří tematických a časových celků. 

Každý z nich má za úkol charakterizovat určité časové období, které vykazovalo určité 

charakteristiky. Ty se snažím v každém celku zachytit. První celek se týká použití osoby 

papeže Pia XII. v komunistické propagandě Sovětského svazu a ideologicky zbarveného 

pohledu na papeže jako součást počáteční fáze druhé světové války (aktéři jsou tedy 

především propagandisté). Druhá část pojednává o období od roku 1963 do 1980, kdy 

byla debata otevřena divadelní hrou Náměstek a trvala po celá šedesátá léta a i v letech 

sedmdesátých (zde se zapojují do debaty i historici). Poslední, nejobsáhlejší část se 

zabývá problematikou interpretace činnosti Pia XII. v posledních patnácti letech, kdy se 

debata opět rozproudila. Zde je rozvinuta problematika do největší šíře, včetně kapitoly, 
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která se zabývá kontroverzními tématy současné literatury, kategorizuje je, 

pojmenovává a představuje hlavní názorové linie jednotlivých autorů.  

 Téma Piova angažmá ve druhé světové válce je pro autory velmi atraktivní – 

v katalogu Library of Congress se po zadání hesla „Pius XII“ jako klíčového slova 

zobrazí 724 relevantních výsledků.
2
 Badatelskou atraktivitu tématu lze doložit také 

například výsledkem vyhledávání v databázi JSTOR. Po zadání hesla „Pius XII“ se 

zobrazuje 3 619 relevantních výsledků.
3
 Velký počet zdrojů, ze kterých bylo možné 

čerpat, byl při mapování debat o Piovi XII. výhodou i nevýhodou. Nevýhodou zejména 

proto, že bylo nutné neustále vybírat ze směsi nejrůznějších knih a článků ty zdroje, 

které jsou pro charakterizování daného období nejpříznačnější, a zároveň se vyhnout 

přílišnému zabřednutí do novelistických a popularizačních zpracování problematiky. 

V práci čerpám především z anglofonních autorů, i když jsou i jinojazyčné oblasti, ve 

kterých je debata živá (například v Německé národní knihovně se zobrazí pod heslem 

„Pius XII“ 588 výsledků)
4
. Vzhledem k tak velkému množství literatury bylo tedy nutné 

vybrat si oblast, která je pro mě z jazykového hlediska i z hlediska dostupnosti literatury 

nejschůdnější.  

 Z hlediska literatury, z níž jsem čerpala, je primárních zdrojů (tedy knih a článků 

zabývajících se rolí Pia XII. ve válce), nepřeberné množství. Kromě již zmíněných 

nevýhod tohoto faktu by se obecně k těmto textům dalo říci, že jsou vždy do určité míry 

zabarvené názorem, který zastává autor, často by se daly označit jako tendenční. Kromě 

děl, jako je Friedländerův „Pius XII and the Third Reich“ či soubor „Akta 

a dokumenty“ (které jsou souborem dokumentů, v případě Friedländerově opatřené 

komentáři), prezentuje valná většina textů jeden ze dvou názorů – buď „propiovský“, 

nebo „antipiovský“. Vyváženější studie jsou podle mého pozorování spíše menšinovou 

záležitostí. Pro výběr textů, se kterými pracuji ve své práci, jsem zvolila selektivní 

metodu založenou na několika faktorech. V první kapitole jsem vybrala několik knih, 

které podle mého názoru vhodně dokreslovaly propagandistický charakter pohledu na 

                                                 
2
 Katalog Library of Congress, http://catalog.loc.gov/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Pius+XII&Search_Code=GKEY^*&PID=6pyaswitGooSbTffmSnOj6RvXIS&S
EQ=20120507095913&CNT=100&HIST=1 poslední vstup dne 10. 5. 2012. 
3
 Výsledky vyhledávání v databázi JSTOR, 

http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/action/doBasicSearch?Query=Pius+XII&acc=on&wc=on poslední 
vstup dne 10. 5. 2012. 
4
 Katalog Německé národní knihovny, 

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=Pius+XII poslední vstup dne 10.5.2012. 
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Pia XII. Zaměřila jsem se na produkci z českého prostředí, ze které jsem vybrala text 

Jiřího Žáka. Dále jsem čerpala z knih od M. M. Sheinmanna, které byly do češtiny 

přeloženy. V druhé kapitole byl vedle Hochhutha a jeho divadelní hry Náměstek (což 

byl zdroj nutný k zachycení počátku debat) výběr autorů učiněn v souladu s literaturou, 

která toto období popisuje a dotyčným autorům se věnuje. Pro zpracování třetí, 

nejobsáhlejší kapitoly jsem vybírala knihy podle dostupných informací o autorovi 

a knize samé (podle toho, zda je autor akademickým historikem či nikoli, kolikrát se 

zmínka o jeho díle objevuje i v dalších knihách, zda a kdo knihu někdo recenzoval). 

Konečný korpus děl tedy není souhrnem veškeré produkce na toto téma, ale výběrem 

takových textů, které jsou svou povahou něčím typické či reprezentují určitý názorový 

proud. 

 Ze sekundárních zdrojů (textů mapujících samotnou debatu) jsem čerpala 

především ze sborníku „The Pius War: responses to the critics of Pius XII“ z roku 2004, 

který představuje soubor recenzí a textů, jež mapují debatu a reflektují tak směry, 

kterými se debata ubírala. Nevýhodou tohoto sborníku a pohledů v něm představených 

je to, že jsou velmi „propiovské“ a zvláště zmapování debaty, ač velmi podrobné, 

vyzdvihuje význam obhájců papeže a v některých případech podceňuje kritiku. Také se 

lze při četbě setkat s tím, že je přikládán stejný význam argumentům jak populárních 

autorů tak historiků, což činí studium značně nepřehledným. Vedle této publikace jsem 

čerpala z článků a knih, kde bylo častým problémem to, že zmapování debaty bylo 

jedním z více témat, se kterým se text vypořádával, často předcházel či následoval 

vlastní pohled autora na danou problematiku. Bylo tedy neustále nutné mít na zřeteli, že 

pohled na debatu a její aktéry může být zabarven názorem autora.  

Hlavním, a zatím nevyřešeným problémem, je nepřístupnost Vatikánských 

archivů. To ponechává závěry všech autorů respektujících zásady profesionálního 

historického bádání na úrovni, kde jsou nuceni přiznat, že vzhledem k nedostatku 

pramenů z vatikánské strany nejsou schopni dobrat se konečného soudu a jejich závěry 

či alespoň jejich části jsou nutně ponechány na úrovni hypotézy. Následující text bude 

pokusem o zmapování toho, jak si v průběhu času autoři s tímto (a kvůli nedostupnosti 

všech dokumentů stále otevřeným) tématem poradili a jak jej využívali ke svým cílům, 

v některých případech značně odlišným od pouhého hledání historické pravdy.  
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1. Pius XII. v komunistické propagandě  
 

 

Může se zdát, že do roku 1963, kdy byla poprvé uvedena hra Náměstek (o níž 

bude řeč v následující kapitole) a odstartovala se tak „válka o Pia“ v historiografii, 

zůstalo téma papežova angažmá ve druhé světové válce bez povšimnutí. Není tomu tak. 

Piova politika reflektována byla, ovšem ne ve snaze objektivně ji zmapovat a zhodnotit, 

nýbrž ve snaze Vatikán poškodit, a to sovětskou propagandou.  

V první řadě je nutné dívat se na toto období optikou začínající studené války. 

Během formování mocenských bloků a upevňování moci Sovětského svazu v bloku 

východním se stala katolická církev nepřátelskou strukturou. Vedle ideologických 

důvodů byla příčinou i aktivní protikomunistická kampaň samotného papeže, který 

uplatňoval veškeré možné prostředky k tomu, aby zabránil prosáknutí komunistických 

režimů do Evropy. Papež vedle veřejného odsouzení komunistické ideologie jako 

takové vyhlásil exkomunikaci komunistů z církve a prostřednictvím národních církví 

povzbuzoval věřící k odporu proti etablujícím se lidově demokratickým vládám.
5 

Ve 

východním bloku tak vznikala naléhavá potřeba tyto rozkladné tendence zastavit. Bylo 

použito více prostředků, všechny měly ale stejný cíl: již od konce války, v chaotické 

době plné chybějících a nepřesných informací, relativizovat a poškodit morální kredit 

katolické církve, a tím zabránit papeži a církevním strukturám v šíření svého 

protikomunistického vlivu. Propaganda byla obecně silně proticírkevní, používala osobu 

papeže (tč. ještě za jeho probíhajícího pontifikátu
6
), potažmo celé hierarchie katolického 

kléru jako ukázku imperialistické, reakční a tudíž nepřátelské mocenské struktury, 

kterou je nutno v ideálním případě vymýtit.
7
 Cílovými státy se vedle samotného 

Sovětského svazu staly ty, kde měl SSSR šanci na prosazení svého ideologického 

modelu (např. Polsko, Maďarsko či Československo).
8
 I když literatura vzniklá za tímto 

                                                 
5
 Peter C. Kent, The Lonely Cold War of Pius XII., ze sborníku „Religion and the Cold War“ ed. Dianne 

Kirby (Hempshire: Palgrave Macmillan, 2003), 68. 
Frank J. Coppa, Pope Pius XII and the Cold War: The Post-war Confrontation between Catholicism and 
Communism, ze sborníku „Religion and the Cold War“, 59. 
6
 Pontifikát papeže probíhal od zvolení Eugenia Pacelliho papežem dne 2/3/1939 do jeho smrti dne 

9/10/1958. 
7
 Peter C. Kent, The Lonely Cold War of Pius XII: The Roman Catholic Church and the Division of Europe, 

1943-1950 (Québec: McGill-Queens University Press, 2002), 73. 
8
 Stephen M. Di Giovanni, “Pius XII and the Jews: The War Years, reported by the New York Times,” 

Catholic Social Science Review vol. 6 (2001): 366. 
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účelem není historiografií, pro kompletní vhled do problematiky považuji za žádoucí se 

o této etapě alespoň okrajově zmínit. 

 

1.1 Mediální kampaň 
 

Proticírkevní kampaň probíhala v Sovětském svazu již před druhou světovou 

válkou,
9
 prezentace papeže jako intrikánského spojence Hitlera a Mussoliniho ve válce 

se začala objevovat ještě před jejím skončením. V sovětském vládním listě „Izvestia“ již 

1. února 1944 vyšel ofenzivní článek obviňující papeže ze sympatií k fašismu, a to nejen 

italskému. Papež „navzdory prohlašování neutrality pracoval na podpoře nacistického 

režimu a na destrukci jiných států“
10

. Vatikán byl nařknut z účasti na německém zásahu 

do španělské občanské války, z podpory Frankova režimu (což měla být součást 

mocenské strategie Vatikánu podporující loajální pás států ve Středomoří) a byla také 

vyslovena teze o jeho „mlčení“, v tomto případě v souvislosti s Hitlerovým napadením 

a obsazením Francie. V neposlední řadě byl papež obviněn z čilé spolupráce s režimem 

ve Vichy.
11

 Publikace článku vzbudila nesouhlasnou reakci v redakci New York Times, 

která vedle označení moskevských ataků jako „zápalných bomb“ vyslovila znechucení 

nad nabouráváním jednoty spojenců ve stále ještě probíhající válce: „(Článek) se naváží 

s nerozvážnou nezodpovědností do jednoty spojeneckých národů. Nikdo nepůsobí větší 

škody než nespravedlivý a drsný útok listu Izvestia, který mluví o Vatikánu jako 

o profašistickém.“
12

 

Po válce se v souvislosti s šířením sovětského vlivu do států střední Evropy 

začaly objevovat podobně laděné texty i mimo Sovětský svaz. Spolu s inkorporací 

satelitních států do sovětské sféry vlivu nové vládnoucí garnitury zahájily proticírkevní 

kampaně, kde vedle fyzické likvidace církevních struktur šířily povědomí o církvi jako 

o pokrytecké skupině podvodných, bohatých a reakčních živlů, které slepě podléhají 

zločinné moci papežově. Jako ukázka velmi široké produkce na toto téma může sloužit 

například publikace z dílny tvůrců propagandy v Československu - „Exkomunikace, 

                                                 
9
 Peter C. Kent, The Lonely Cold War of Pius XII, 12. 

10
 Stephen M. Di Giovanni, Pius XII and the Jews, 366. 

11
 ibidem, 365-366. 

12
 The New York Times, 4. února, 1944. 
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zázraky, sabotáže. Od Krakova přes Číhošť k Bánské Bystrici“ od Jiřího Žáka.
13

 

Sešitová knížka z roku 1950, široce dostupná i v novinových stáncích, se věnuje hlavně 

popisu podvodů a intrik spáchaných katolickými duchovními na pracujícím lidu, 

zejména těch, které jsou blízké československému čtenáři (například popis tzv. 

„Číhošťského zázraku“). Papeže autor prezentuje jako hlavu zločinecké organizace, 

která ze svého paláce ve Vatikánu řídí všechny reakční operace. V předmluvě Jiřího 

Macků se mimo jiné lze dozvědět, že Vatikán po prohře v první světové válce, kterou 

vedl po boku Františka Josefa a Viléma, morálně prohrál se svými novými spojenci, 

diktátory Hitlerem a Mussolinim, válku další.
14

 Vatikán se dle mínění autora po 

prohrané válce na straně Německa snaží zakrýt svou příslušnost k poražené straně 

nenávistnou kampaní proti lidově-demokratickému systému a dvojici Hitler - Mussolini 

pouze chytře vyměnil za imperiální tandem Truman - Churchill.
15

  

 

1.2 Sheinmannovo dílo 
 

 Po skončení války vedle pokračující mediální kampaně Sověti najali specialistu 

na protináboženskou propagandu Mikhaila Markoviche Sheinmanna
16

, jehož úkolem 

bylo produkovat texty zhoršující vnímání papeže u veřejnosti.
17

 V roce 1951 vyšla jeho 

kniha „Ideologie a politika Vatikánu ve službách imperialismu“
18

, která se zaměřuje 

především na popis zločinných plánů Vatikánu při obnově poválečné Evropy a na 

strategii podlého boje církve proti lidově-demokratickému uspořádání ve Východním 

bloku. Co se týče angažmá Vatikánu ve druhé světové válce, má Sheinmann jasno: 

„Svatí otcové schvalovali všechny krvavé zločiny hitlerovské kliky.“
19

 Svou tezi 

podkládá dopisem, který údajně poslal tehdy ještě státní sekretář Pacelli do Německa 

a ve kterém prohlašuje, že je Vatikán velmi spokojen s režimem Adolfa Hitlera, stejně 

tak jako s jeho bojem proti ateistickému komunismu. Papež se rovněž dle Sheinmanna 

                                                 
13

 Jiří Žák, Exkomunikace, zázraky, sabotáže. Od Krakova před Číhošť k Bánské Bystrici (Praha:Rudé 
právo, 1950). 
14

 Žák, Exkomunikace, zázraky, sabotáže, 6-7. 
15

 ibidem 
16

 V českých překladech uváděn jako M.M.Šejnman (tzn. i v bibliografických údajích na prvních stránkách 
knih se nedozvíme autorovo pravé jméno)  
17

 William Doino Jr., The Pius War: Responses to the Critics of Pius XII, ed. Joseph Bottum a David G. Dalin 
(Lanham: Lexington Books, 2004), 159. 
18

 Michail Markovich Šejnman, Ideologie a politika Vatikánu ve službách imperialismu (Praha: Mír, 1951). 
19

 Šejnman, Ideologie a politika Vatikánu, 17. 
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domnívá, že v boji proti komunismu je nutné použít mimořádných represivních 

prostředků,
20

 což implikuje souhlas papeže se všemi nacistickými zločiny. Dále se 

čtenář dozvídá, že po rozdrcení fašistických struktur spojenci se Vatikán stal útočištěm 

pro zbytky fašismu
21

 a živě podporuje jakékoli další fašistické pokusy (autor mluví 

jmenovitě o Frankově Španělsku a Salazarově Portugalsku).
22

 

Sheinmannova další kniha „Vatikán za druhé světové války“
23

 (stejně jako 

předešlá přeložena do mnoha jazyků včetně češtiny za účelem co největší dostupnosti) 

se přímo specializuje na rozšíření mýtu o přímém spojenectví Vatikánu a Třetí Říše za 

druhé světové války. Již názvy kapitol jako „Upevnění spojenectví Vatikánu 

s fašistickou Itálií“, „Tajná jednání s hitlerovci o mír a Spellmanova mise“ či „Vatikán 

oplakával rozdrcení hitlerovského fašismu“ určují charakter předkládané teze. Autor 

prezentuje Vatikán a Německo jako nerozlučné spojence, kteří koordinovaně postupují 

za svým společným cílem: kromě samotného vítězství ve válce zejména zničením 

Sovětského svazu. Každý vojenský nebo strategický krok Říše byl podpořen buď přímo 

papežem, nebo zprostředkovaně duchovními v jednotlivých zemích (kteří ovšem jednali 

na základě příkazu papeže). Pro ilustraci stylu vedení argumentace lze uvést příklad, 

kde v kapitole „Spiknutí papeže s německým velením o spolupráci na okupovaném 

území SSSR“ rozebírá Sheinmann podrobnosti tajné smlouvy, kterou údajně podepsal 

papež s Hitlerem při společně plánované operaci Barbarossa a která měla zajistit 

transfer katolických misionářů do SSSR po obsazení země Němci. Zde měli působit 

vedle obracení obyvatel na katolicismus jako špioni a propagátoři, k čemuž byli již 

dříve systematicky vycvičováni ve Vatikánu.
24

 Tuto smlouvu však nikdo nikdy nenašel 

a fakt, že ani nejzatvrzelejší odpůrci Pia XII. se o ní nezmiňují, ukazuje na její 

prokazatelnou neexistenci.
25

  

Vatikán na informace tohoto typu reagoval většinou prostřednictvím svých 

mediálních kanálů, zejména listu L´Osservatore Romano či Rádia Vatikán.
26

 Papež 

osobně ve svém veřejném vystupování stále držel stejnou linii, linii tvrdého, 

                                                 
20

 ibidem. 
21

 ibidem, 55 
22

 ibidem, např. 52, 210. 
23

 Michail Markovich Šejnman, Vatikán za druhé světové války (Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury, 1953). 
24

 Šejnman, Vatikán za druhé světové války, 166-167. 
25

 William Doino Jr., The Pius War: Responses to the Critics of Pius XII, 159. 
26

 Peter C. Kent, The Lonely Cold War of Pius XII, 73. 
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konzervativního, antikomunistického přístupu, kterou neopustil až do své smrti v roce 

1958.
27

 Na výše popsané úrovni se „diskuze“ držela i dalších pět let poté. V roce 1963 

se však objevil text, který rozproudil „válku o Pia“ naplno i na západní straně železné 

opony. 

 

2. Proměny obrazu Pia XII. do konce 90. let  
 

 

Spouštěčem historiografické debaty ohledně působení papeže Pia XII. ve druhé 

světové válce byla kontroverzní divadelní hra Náměstek od Rolfa Hochhutha.
28

 Autor 

hry, zcela neznámá postava s nedokončeným středoškolským vzděláním
29

 a bez 

kvalifikace v oblasti historie, napsal světově úspěšné drama s historickým obsahem. Lze 

si položit otázku, co ho k tomu vedlo a z čeho čerpal pro svou tezi podklady. Jedno 

z možných vysvětlení předložil Ion Mihai Pacepa, bývalý agent rumunské odnože KGB. 

Podle jeho svědectví byl Hochhuth obětí dezinformační kampaně KGB, což by 

odpovídalo linii vedení kampaně proti Vatikánu ve Východním bloku.
30

  

Po uvedení hry následovalo množství studií a článků, které odsuzovaly nebo 

naopak bránily papeže a jeho postoj k nacistickému Německu a osudu Židů za války. 

Následující kapitola bude zaměřena na klíčové momenty tohoto období, s důrazem na 

dílo izraelského historika Saula Friedländera, který je v dnešní době renomovaným 

odborníkem na holocaust a fenomén nacismu. Friedländerova práce, zejména její 

                                                 
27

 Frank J. Coppa, Pope Pius XII and the Cold War: The Post-war Confrontation between Catholicism and 
Communism, ze sborníku „Religion and the Cold War“, 56-57. 
28

 Rolf Hochhuth se narodil 1. 4. 1931 v Eschwege, Hesensku. Po neúspěšném studiu na střední škole se 
vyučil knihkupcem a pracoval v různých antikvariátech. Od roku 1963 se živí jako autor divadelních her 
na volné noze. Jeho hlavním tématem je konfrontace s nacismem. Již od počátku své tvorby je 
zastáncem tzv. dokumentárního divadla, žánru, do kterého by se dala zařadit většina jeho děl. Po svém 
debutu Námětek píše divadelní hry dodnes.   
Biografie Hochhutha viz: http://www.hdg.de/lemo/html/biografien/HochhuthRolf/ poslední vstup dne 
28. 4. 2012. 
Oficiální stránka Hochhutha viz: http://www.rolf-hochhuth.de/index.php poslední vstup dne 28. 4. 2012. 
29 

Brechenmacher, Thomas, Hochhuths Quellen: War der "Stellvertreter" vom KGB inspiriert? Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
26.04.2007,http://fazarchiv.faz.net/document/showSingleDoc/FAZ__FD1N200704261033101?ZG_PORT
AL=FAZ_A-Z#start, placený přístup, poslední vstup dne 13. 4. 2012. 
30 

ibidem. 
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struktura a charakter závěru, ke kterému došel, může posloužit jako příklad jedné 

z možností, jak za daných podmínek (zejména snížené dostupnosti zdrojů
31

) mohl 

s tématem pracovat akademický historik. 

 

 

2.1 Divadelní hra Náměstek 
 

 Hra Náměstek (v originále „Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel“, 

anglicky „The Deputy“ nebo „The Representative“), byla prvním útokem svého druhu 

na zesnulého papeže Pia XII. v souvislosti s jeho politickým angažmá během druhé 

světové války. Byla uvedena v roce 1963 v Berlíně, o rok později v Británii a v USA,
32

 

což je v rámci analýzy reflexe politiky Pia XII. velmi důležitý zvrat. Poprvé se totiž 

začíná mluvit o papeži jako o kontroverzní osobě i na západě, ne jen ve Východním 

bloku v rámci propagandy. Vzhledem k tomu, že právě uvedení hry většina autorů 

zabývajících se kontroverzemi kolem Pacelliho považuje za start „války o Pia“, 

považuji za vhodné věnovat Náměstkovi pozornost i zde. 

Co se týká samotné hry, je její obsah všeobecně považován za kontroverzní 

a historicky nepřesnou interpretaci skutečných událostí. To uznává i sám autor, který 

v příloze libreta hry uvádí, že cílem hry je „intuitivně sloučit dostupná fakta v celek, 

sloučit v jeden celek skutečnou a uměleckou pravdu“
33

 a také, že se dílo „nesmí dát 

připravit o svou specifickou svobodu, která je oním činitelem, jenž dává obsahu 

formu“.
34

 Hochhuth vykresluje papeže jako chladného, pragmatického kariéristu, který 

se skrze problematický morální kompromis snaží ve složité době války uhájit především 

majetek a mocenské pozice církve výměnou za podporu Říše a důsledné přehlížení 

všech zvěrstev páchaných nacisty. Stejně jako papež se ve hře chovají i další vysoce 

postavení církevní činitelé. Drama je proloženo prostřihy osobních tragédií lidí 

postižených válečnými útrapami, což v době méně než dvaceti let po skončení války 

nutně muselo vyvolávat osobní vzpomínky diváka a vtahovat ho do děje. 

                                                 
31

 V době vzniku knihy nebylo možné čerpat z Vatikánského archivu (a to ani prostřednictvím 
editovaného souboru dokumentů „Akta a dokumenty“, který začal vycházet až v roce 1965). Dále nebyly 
přístupné archivy dalších klíčových států. Také nebylo možné čerpat ze sekundárních zdrojů a podepřít 
svou argumentaci závěry jiných autorů.  
32

 Di Giovanni, Pius XII and the Jews, 364. 
33

 Rolf Hochhuth, Náměstek (Praha: Orbis, 1963), 292. 
34

 ibidem 
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V čem byl ve své době Náměstek tak provokativní? Vedle obsahu především 

v tom, že autor předložil tezi papežova kladného vztahu k Německu a jeho mlčení 

v otázce vyhlazování Židů populárním způsobem – pomocí divadla. Názor Hochhutha 

na osobnost Pia XII. byl jasný: „Nebyl „zločinec v zájmu státu“. Byl obyčejné neutrum, 

nesmírně pilný kariérista, který si později krátil dlouhou chvíli zbytečnými 

malichernostmi, zatímco mučený svět od něho marně očekával slovo duchovního 

vůdce.“
35

 Hochhuth efektivně spojil realitu s fikcí, použil reálné postavy (vedle papeže 

a jeho nuncia v Berlíně např. Kurta Gersteina), zasadil je do reálného děje, postavil je 

před reálné problémy a konflikty. Vzhledem k absolutnímu nedostatku relevantních 

historických prací (hra byla uvedena teprve pět let po smrti Pia XII.) mohl Hochhuth 

rozehrát drama reálných osob, ovšem s fiktivní zápletkou a obsahem. Díky tomuto 

netradičnímu a na západě šokujícímu pohledu na zesnulého papeže bylo úspěšné, 

původně sedmihodinové drama přeloženo do více než dvaceti jazyků
36

 a způsobilo 

bouři komentářů. Situaci bezprostředně po hře trefně vystihuje jeden z autorů, kteří 

mapují průběh diskuze o papeži: „Každý, kdo sám sebe pokládal za významnou osobu, 

považoval za nutné vyjádřit na hru svůj názor.“
37

  

Po bouřlivém ohlasu na hru Náměstek se Hochhuth pustil do další tvorby, která 

už ovšem nebyla tak úspěšná. Ve snaze zopakovat předchozí úspěch použitím stejné 

metody uvedl v roce 1967 další hru „Soldaten, Nekrolog auf Genf“
38

. Dílo, které vybízí 

ke srovnání s hrou Náměstek, odhaluje další „dosud skrytá fakta“ druhé světové války. 

Hochhuth v něm rozehrává šokující hypotézu o údajné Churchillově objednávce vraždy 

generála Sikorského a následné úkladné vraždy pilota, který řídil osudné letadlo. Fakt, 

že onen pilot v době uvedení hry ještě žil, spolu s pochybnou tezí o Churchillově 

angažmá v atentátu zpečetily Hochhuthův osud a ukončily roli tohoto muže i v Piově 

případu.
39

  

Vedle kariéry dramatika se Hochhuth v nedávné době neblaze proslavil také jako 

autor kontroverzních výroků, kterými se zastával Davida Irvinga, obviňovaného 

                                                 
35

 ibidem, 356. 
36

 John Cornwell, Hiter´s Pope: The Secret History of Pius XII. (New York, Penguin Books, 1999), 374. 
37

 Joseph Bottum, The Pius War: Responses to the Critics of Pius XII, ed. Joseph Bottum and David G. 
Dalin (Lanham: Lexington Books, 2004), 3.  
Bottum jako příklad takových lidí uvádí například filosofa Karla Jasperse či literárního kritika Alfréda 
Kazina. 
38

 Rolf Hochhuth, Soldaten, Nekrolog auf Genf. (Hamburg: Rowohlt, 1967). 
39

 Bottum, The Pius War, 3. 
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z popírání holocaustu.
40

 I když se po určité době za své výroky omluvil, dlouholeté 

přátelství a sympatie s Irvingem nepopřel nikdy.
41

 

Z hlediska hodnocení Náměstka v historiografickém diskursu se setkáváme se 

shodou v otázce její historické výpovědní hodnoty. Zastánci i odpůrci papeže ji hodnotí 

jako umělecké dílo, které nemůže být plnohodnotným příspěvkem do vědecké diskuse. 

Neshoda ovšem nastává v hodnocení relevance předkládaného pohledu na papeže v této 

hře. Zatímco zastánci Pia XII. se s Náměstkem často vypořádají v rozsahu několika 

ironických vět jak o hře, tak o samotném autorovi,
42

 odpůrci vyzdvihují základní ideu 

hry jako pravdivou a přistupují tak ke hře s větší vážností. Autor díla „Hitler´s Pope“ 

John Cornwell, který bude podrobněji představen v kapitole 3.3.1, například ve svém 

pohledu na vývoj debaty uvádí, že ačkoli se Hochhuth opírá o nepatrné množství 

pochybných zdrojů a jeho pohled na papeže je přemrštěný, předestírá divákovi 

interpretaci, která by se nesetkala s úspěchem, pokud by nebyla ve své podstatě 

založena na pravdě. Jednoduché, a zřejmě právě proto tak působivé vykreslení hlavního 

hrdiny je podle něj velmi obtížné, ne-li nemožné vymýtit.
43

 

 

2.2 Smršť  
 

V rámci našeho tématu je ovšem nejpodstatnější, že v návaznosti na otevření 

problematiky Hochhuthovou diskutabilní hrou přinesla šedesátá a sedmdesátá léta první 

relevantní historiografické pokusy o reflexi politiky bývalé hlavy katolické církve. Byly 

formulovány klíčové argumenty, které se v podstatě opakovaly i v letech devadesátých, 

při obnovení „války o Pia“. Období charakterizoval zejména nedostatek pramenů, 

především z vatikánské strany, což se mělo změnit publikováním obsahu Vatikánských 

archivů (viz kapitola 2.2.3). Rozpohyboval se proces vydávání děl týkajících se Pia XII. 

a jeho údajného mlčení během války.  

Co se týká přibližného množství vydaných knih, lze se opět orientovat podle 

katalogu Library of Congress, kde se po zadání klíčového slova „Pius XII“ a nastavení 

                                                 
40

 Karl Pfeifer, Rolf Hochhuth: Lob für einen notorischen Holocaustleugner, 
http://www.hagalil.com/archiv/2005/02/hochhuth.htm, poslední vstup dne 13. 4. 2012. 
41 

Wie ein Blinder von der FarbeHochhuth hatte keine Ahnung. Portál N-TV 
 http://www.n-tv.de/archiv/Hochhuth-hatte-keine-Ahnung-article91005.html, poslední vstup dne 16. 4. 
2012 
42

 např. David G. Dalin, Pius XII and the Jews, The Weekly Standart, 26. února, vol. 6, 2001. 
43

 Cornwell, Hitler´s Pope, 375. 
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časového ohraničení 1963–1980 zobrazí 117 relevantních výsledků. Největší intenzitu 

debaty lze dle dohledaných výsledků vypozorovat bezprostředně po uvedení Náměstka. 

Od roku 1963 do roku 1968 katalog vyhledal 59 výsledků, což je zhruba 10 knih za rok. 

V období od roku 1969 do roku 1974 to již bylo méně, průměrně 4,5 knih za rok. Mezi 

lety 1975 a 1980 se průměr pohyboval na úrovni cca 4 knih ročně a v letech 1981 až 

1985 průměrně již jen 1,8 knihy za rok.
44

 Podobné zadání v databázi JSTOR zobrazilo 

v období od roku 1963 do 1980 celkem 344 relevantních výsledků s tím, že opět 

největší intenzita článků spadala do časového období 1963 -1968 (průměrně 69,5 článků 

za rok).
45

 Následující text nemá vzhledem k rozsahu práce ambici zabývat se všemi 

vydanými díly. Je pokusem o nastínění směrů, kterými se argumentační linie ubírala, a 

o vytvoření představy o tom, jaké byly profily autorů, kteří o Piovi v této době psali. Po 

stručném uvedení do historiografické debaty v šedesátých letech se v dalších 

podkapitolách více zaměřím na příspěvek do diskuze Saula Friedländera (2.2.2) a na 

iniciativu Svatého stolce ve věci zveřejnění obsahu Vatikánských archivů (2.2.3). 

 

2.2.1 Debata šedesátých let 
 

Hned rok po uvedení Náměstka vyšla kniha dnes emeritního profesora 

politologie na University of Messachusetts Guentera Lewyho
46

 „The Catholic Church 

and Nazi Germany“.
47

 Jedná se o jednu z prvních odborných a pramenně podložených 

prací, která kritizuje papežovo mlčení za druhé světové války. Autor čerpá z německých 

dokumentů získaných Spojenci na konci války a dále z devíti německých diecézních 

archivů. V předmluvě Lewy odmítá dichotomii církve ve smyslu oddělení jejího 

mystického, morálního rozměru a rozměru politického jako dvou se sebou příliš 

                                                 
44

 Zopakovat zadání lze na adrese katalogu Library of Congress za pomocí datových filtrů v rozšířeném 
vyhledávání: http://catalog.loc.gov/ poslední přístup dne 10. 5. 2012 
45

 Do vyhledávače byla zadána hesla „Pius XII“ a „World War“, bylo nastaveno prohledávání všech druhů 
dokumentů a časový filtr byl nastaven na rozmezí 1. 1. 1963 – 31. 12. 1980. Výsledek dotazu lze zobrazit 
po zadání přístupových údajů do databáze. 
http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/action/doAdvancedSearch?q0=Pius+XII&f0=all&c1=AND&q1=W
orld+War+&f1=all&acc=on&wc=on&Search=Search&ar=on&re=on&ms=on&pm=on&sd=1963%2F01%2F
01&ed=1980%2F12%2F31&la=&jo=  poslední přístup dne 10. 5. 2012. 
46

 Guenter Lewy: *1923 v Německu 
United States Holocaust Memorial Museum, profil Guentera Lewyho 
http://www.ushmm.org/research/center/symposia/bio.php?content=lewy_guenter&audio=roma/lewy 
poslední vstup dne 26. 4. 2012. 
47

 Guenter Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany (New York, 1964). 



15 

 

   

nesouvisejících rovin. Zdůrazňuje nutnost dívat se na problematiku politického chování 

církve jako na nedělitelnou od té morální.
48

 Přesto ovšem chápe a zdůrazňuje papežovo 

dilema a vyslovuje tezi, že veřejným vystoupením proti Hitlerovi by pravděpodobně 

situaci zhoršil jak katolíkům, tak samotným Židům.
49

 Dále však je Lewy kritický 

a zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi křesťanskou obezřetností a nekřesťanskou 

zbabělostí. Upozorňuje na morální problematiku tolerance menšího zla za účelem 

vyhnutí se zlu horšímu a dochází k přesvědčení, že „existují situace, ve kterých je 

morální vina zapříčiněna nečinností. Mlčení má své limity.“
50

  

 O Piově politice psali vedle historiků také další autoři, zejména novináři 

a spisovatelé, kteří se z určité části opírali o prameny, ale spíše sloužili jako 

popularizátoři tématu. Mezi takové patří i Robert Katz,
51

 který v tomto období přispívá 

dokonce dvěma díly.
52

 Právě jeho knihy jsou zde uvedeny i z toho důvodu, že jsou 

poměrně často citovány v jiných dílech a v přehledech příspěvků k debatě o Piově 

politice za války Katz slouží jako příklad ostrých kritiků papeže. Jak bylo řečeno, 

přispěl dvěma knihami: „Death in Rome“
53

 a „Black Sabbath: A Journey Through 

a Crime Against Humanity“.
54

 První z těchto děl se zabývá papežovým selháním 

v otázce masakru v Ardeatinských jeskyních, kde bylo nacisty zabito 335 osob. Tato 

kniha vyvolala rozruch v sedmdesátých letech poté, co se v roce 1973 objevil film 

s názvem „Massacre in Rome“, natočený podle Katzovy předlohy. Neteř zesnulého 

Eugenia Pacelliho zažalovala Katze za pomluvu a vedla s ním táhlý spor, který skončil 

bezvýsledně. Kniha „Black Sabbath“ se zabývá událostmi z října roku 1943, z nichž 

autor vedle papeže viní i samotné Židy, kteří si podle něj mohli za svůj nešťastný osud 

především sami, a to svou naivitou a hloupostí, s jakou přistupovali k nacistickému 

nebezpečí.
55

  

                                                 
48

 Lewy, The Catholic Church, 12. 
49

 Cornwell, Hitler´s Pope, 377. 
50

 Lewy, The Catholic Church, 180. 
51

 Robert Katz: *1933 New York, †2010 Itálie. Bruce Weber, Robert Katz, Who Wrote About Nazi 
Massacre in Italy, Dies at 77 The New York Times, Inernational Herald Tribune 22. října 2010. 
http://www.nytimes.com/2010/10/22/arts/22katz.html?_r=2  poslední vstup dne 26. 4. 2012. 
52

 V roce 2004 mu vyšla další kniha „The Battle for Rome: The Germans, the Allies, the Partisans, and the 
Pope, September 1943-June 1944“, která shrnuje to, co již napsal v letech šedesátých a přispívá tak do 
diskuze v devadesátých letech. 
53 

Robert Katz, Death in Rome (New York: MacMillan, 1967). 
54

 Robert Katz, Black Sabbath: A Journey Through a Crime Against Humanity (New York, MacMillan, 
1969). 
55

 Doino, The Pius War, 164 - 165; Cornwell, Hitler´s Pope, 379, 380. 
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 Ofenziva proti Eugeniovi Pacellimu vyvolala u jeho sympatizantů silnou potřebu 

zesnulého papeže bránit a prezentovat z jejich pohledu pravou tvář Pia XII. - papeže, 

který v období války v trpkém úsilí nepřispět ke zhoršení situace křesťanů i Židů 

v Evropě neuváženým výpadem proti vraždící nacistické mašinerii dělal maximum pro 

záchranu co nejvíce lidských životů.  

 Zřejmě první odmítavou reakcí na Hochhuthovu hru byla 35 stránková studie 

polského diplomata židovského původu Josepha L. Lichtena,
56

 který později zasvětil 

značnou část svého života zlepšování dialogu mezi jednotlivými náboženstvími skrze 

americkou organizaci Anti-Defamation Legue (ADL). Kniha nese název „A Question of 

Judgement: Pius XII and the Jews“.
57

 Při obhajobě papežovy politiky Lichten 

upozorňuje mimo jiné na dokument „Opere et Caritare“, který Pius XII. vydal v roce 

1940. Dokument, určený ke čtení věřícím v kostelích, přikazoval křesťanům poskytnout 

adekvátní pomoc všem perzekuovaným a trpícím bez rozdílu původu, rasy či 

náboženství a zároveň v listu papež odsoudil rasismus jako neslučitelný se zásadami 

katolické církve. Lichten uvádí další podobné skutečnosti, které podporují vnímání 

papeže jako muže, který vyvinul značné úsilí v záchraně Židů během války.
58

 

 Další autor má podobný profesní profil jako Joseph L. Lichten. Byl také 

diplomatem a angažoval se v mezináboženském dialogu. Pinchas E. Lapide
59

 byl po 

založení Izraele několik let izraelským diplomatem v Itálii. Jeho metoda práce byla 

ovšem odlišná od Lichtenovy. Během svého výzkumu čerpal především z izraelských 

archivů a svou tezi podpíral svědectvími mnoha zachráněných Židů, se kterými pro účel 

práce dělal rozhovory. Ve své knize „Three Popes and the Jews“,
60

 jež na základě 

tohoto výzkumu vyšla, dospěl k velmi pozitivnímu závěru. Vykreslil obraz papeže, 

který během svého pontifikátu v době druhé světové války zachránil minimálně 

700 tisíc, ale pravděpodobně až 860 tisíc Židů před smrtí v koncentračním táboře.
61

 

Problematickým bodem v této tezi je zejména to, že Lapide bohužel přesně neuvedl, 

                                                 
56

 Joseph L. Lichten: *1906 Polsko, †1987 Itálie. Informace dle 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/piusdef2.html poslední vstup dne 26. 4. 
2012.  
57

 Joseph L. Lichten, A Question of Judgement: Pius XII and the Jews (National Catholic Welfare 
Conference, 1963). 
58

 Joseph L. Lichten, A Question of Judgement: Pius XII and the Jews, 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/piusdef2.html poslední vstup 26. 4. 2012 
59

 Pinchas E. Lapide: *1922 Vídeň, †1997 Německo http://botschaft.kilu.de/lebenslauf.html 
60

 Pinchas E. Lapide, „Three Popes and the Jews“ (Now York: Hawthorn, 1967). 
61

 Doino, The Pius War, 199; Cornwell, Hitler´s Pope, 378. 
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jakou cestou k tomuto číslu dospěl, a tak se stává jím stanovený počet zachráněných 

životů lehce napadnutelným. Cornwell například v ironickém tónu pronáší: „Vyzbrojen 

slovy svědectví z mnoha židovských čtvrtí, (Lapide) prohlásil, že Svatý stolec udělal 

pro záchranu Židů více než jakákoli jiná západní organizace, včetně Červeného kříže.“
62

 

 

2.2.2 Příspěvek Saula Friedländera 
 

 Saul Friedländer,
63

 rovněž autor židovského původu, je dnes emeritním 

profesorem na UCLA
64

, kde se specializuje na studium holocaustu a nacismu.
65

 V roce 

1964 vyšla jeho kniha „Pius XII and the Third Reich“,
66

 která bude předmětem analýzy 

na následujících řádcích. Kniha není klasickou historickou monografií. Jedná se 

o soubor pramenů, seřazených chronologicky a tematicky do devíti kapitol. Autor 

poskytuje ke každému citovanému dokumentu vlastní komentář, což umožňuje utvoření 

souvislostí mezi jednotlivými prameny. Friedländer se časově vymezil na období od 

zvolení Pia XII. papežem do září roku 1944, kdy vyčerpal dostupné zdroje. Autor 

neuvádí, co ho přimělo k tomu, aby se zabýval právě tímto tématem. Lze však 

předpokládat, že ho toto v té době diskutované téma zajímalo jako součást 

problematiky, na kterou se coby historik profesně specializoval.  

 Studie je protkána citacemi z korespondence a diplomatických depeší (v mnoha 

případech jsou uváděny dokumenty v nezkrácených verzích), které autor čerpal 

z dochovaných, zejména německých materiálů. Problémem těchto pramenů, jak sám 

autor hned na začátku uvádí, je jejich věrohodnost. V šedesátých letech nebylo možné 

porovnat německé materiály s vatikánskými - fakta, která němečtí diplomaté 

prezentovali ve svých hlášeních, nebylo možné nijak ověřit. Vedlo to nutně 

k jednostranné, a tak možná značně zkreslené interpretaci událostí. Dalším 

problematickým bodem je skutečnost, že při podávání diplomatických zpráv se jejich 

autoři většinou snaží krýt před vlastními vládami, což také značně ovlivňuje faktickou 

                                                 
62

 Cornwell, Hitler´s Pope , 378. 
63

 Saul Friedländer: *1932 Praha. Informace dle http://www.history.ucla.edu/people/faculty?lid=598 
poslední vstup dne 26. 4. 2012. 
64

 University of California, Los Angeles  
65

 profil Saula Friedländera na UCLA, http://www.history.ucla.edu/people/faculty?lid=598 poslední vstup 
dne 26. 4. 2012. 
66

 Saul Friedlander, Pius XII and the Third Reich: A Documnetation (New York: Alfred A. Knopf, 1966), 
francouzský originál vyšel již v roce 1964. 
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relevanci sdělení. U německých diplomatů to platí ještě více, neboť je nutné počítat se 

zamlčováním některých nepříznivých skutečností a nepřiměřeným vyzdvihováním 

událostí pozitivních. To vše bylo způsobeno strachem či fanatismem diplomatů.
67

 

Nicméně i za těchto okolností a s vědomím možných chyb v interpretaci, ke kterým 

může při práci s dokumenty výše popsaného charakteru dojít, se Friedländer do 

rekonstrukce politických kroků Vatikánu vůči Německu za války pouští. Dostává se tak 

nutně i k dalším ožehavým otázkám, které na politiku papeže navazují. 

 Z dokumentů prezentovaných v knize vyplývá (v případě, že by čtenář všechny 

materiály považoval za stoprocentně pravdivé), že politika papeže Pia XII. byla 

k Německu již od okamžiku jeho zvolení velmi vstřícná. Papež se v začátku svého 

pontifikátu snažil skrze vyjednávání a udržování nadstandardních vztahů s Říší 

dosáhnout setrvání Německa v mírovém stavu s Polskem, potažmo s dalšími 

evropskými státy. Když viděl, že tato snaha je nereálná, usiloval získat opět 

prostřednictvím udržování dobrých vztahů a vyhýbání se konfrontační politice určitý 

vliv na německou stranu a zmírňovat agresi Německa. V několika jednotlivých 

případech se mu to podařilo (například zastavení likvidace duševně chorých nebo 

pozastavení konfiskace církevního majetku
68

), ovšem na nadále trvající represe proti 

katolickým duchovním zejména v Polsku neměl papež přílišný vliv. Na začátku roku 

1943 dle předložených dokumentů nastal určitý zlom, kdy Vatikán zvažoval otevřenou 

konfrontaci s Hitlerovým režimem formou veřejného protestu. K němu ale nedošlo. 

Důvody prameny neobjasňují, Friedländer rozvádí hypotézu, že je možné, že Pius XII. 

pochopil, jak málo efektivní by takový protest byl. Papež si mohl uvědomit, že by 

konfrontací ničeho nedosáhl, ba ještě by situaci možná zhoršil.
69

 Od roku 1943 do 

konce sledovaného období jsou pro citované dokumenty charakteristické obavy 

z bolševizace Evropy, což bylo společným tématem Vatikánu a Německa. Na konci 

roku 1943, kdy došlo k deportaci římských Židů do koncentračních táborů, se situace 

zkomplikovala, ale ani když se papež seznámil s fakty, nepřestal ve svém kontinuálním, 

vesměs přátelském postoji vůči Německu.
70

 

 Ačkoliv je Friedländer ve svých závěrech velmi opatrný a na konci knihy znovu 

na několika místech zdůrazňuje, že dokumentace k práci je neúplná, a dokud nebudou 

                                                 
67

 Saul Friedlander, Pius XII. a třetí říše (Praha: Svoboda, 1967), 9. 
68

 Saul Friedlander, Pius XII. a třetí říše, 125-127. 
69

 Saul Friedlander, Pius XII. a třetí říše, 139. 
70

 Saul Friedlander, Pius XII. a třetí říše, 145, 163-176. 
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zpřístupněny vatikánské archivy, není možné vynést v případu Pia XII. konečný verdikt, 

dochází k následujícím závěrům: „Německé dokumenty se velmi přesvědčivě shodují ve 

dvou bodech: na jedné straně měl zřejmě papež Německo v oblibě, již nezměnil ani 

nacionálně socialistický režim a jež zůstala neotřesena až do roku 1944. Na druhé straně 

se Pius XII. nebál ničeho více než bolševizace Evropy a zřejmě doufal, že hitlerovské 

Německo eventuálně usmířené se západními spojenci by mohlo být nejdůležitější hrází 

proti jakémukoli pronikání Sovětského svazu na západ.“
71

  

 V závěrech, ke kterým Friedländer dospěl, je třeba si všimnout toho, jak hodnotí 

papeže a jeho vztah k možnému rozšíření komunistické moci do Evropy. Označení Pia 

XII. za antikomunistu se hodilo do politické linie ražené v zemích Východního bloku, 

což dokazuje i rychlost, s jakou byla kniha tohoto „západního“ historika přeložena 

například do češtiny (vydáno v roce 1967). Překlad je opatřen komentářem Jaroslava 

Hraničky,
72

 který uvádí knihu do kontextu oficiální ideologické linie. Pius XII. byl opět 

použit v ideologickém boji v kontextu probíhající studené války, ač to sám autor zajisté 

vůbec nezamýšlel. 

    

2.2.3 Akta a dokumenty: cesta k vyřešení sporu? 
 

 Ve vypjaté době probíhajícího sporu došel tehdejší papež Pavel VI.
73

 v roce 

1964 k bezprecedentnímu rozhodnutí: proti zvyklostem a tradicím při procesu 

odtajňování Vatikánských archivů oslovil jezuitskou kolej, aby se několik bratří, jímž 

byl umožněn neomezený přístup do archivu, ujalo systematizování a třídění archivu 

a aby byl po základní kategorizaci dokumentů zveřejněn obsah archivů z doby 

pontifikátu Pia XII. v letech 1939-1945. Editací postupně vycházejícího díla byli 

konkrétně pověřeni bratři s historickým a politologickým vzděláním Pierre Blet
74

 

                                                 
71

 Saul Friedlander, 190. 
72

 Jaroslav Hranička je podle informací na stránce googlebooks.com autorem dalších knih s církevní 
tématikou, které korespondují s oficiální ideologickou linií. V šedesátých letech působil na Sociologickém 
ústavu Akademe Věd, kde zastával reformní proud s orientací na Západ, což bylo po roce 1968 politicky 
neúnosné. Viz http://www.getsemany.cz/node/2714, poslední vstup dne 12.5.2012. 
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaroslav+Hrani%C4%8Dka%22) 
poslední vstup 25. 4. 2012 
73

 Pontifikát Pavla VI. probíhal od roku 1963 do 1978, kdy ho nahradil Jan Pavel II. 
74

 Pierre Blet SJ :*1918 Francie, †2009 Itálie. Informace dle 
http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com/2009/11/rev-dr-pierre-blet-sj-1918-2009-rip.html 
poslední vstup dne 26. 4. 2012. 
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(Francie), Robert A. Graham
75

 (USA), Angelo Martini (Itálie) a Burkhart Schneider
76

 

(Německo).
77

 

 Jedenáctisvazkový materiál „Actes et Documentes du Saint Siège relatifs à la 

Seconde Guerre Mondiale“
78

 (dále Akta a dokumenty) byl vydáván po etapách v letech 

1965–1981. Obsahuje více než 5 tisíc dokumentů chronologicky roztříděných do 

jednotlivých dílů mapujících papežovu korespondenci a další dokumenty politické 

povahy. Dokumenty jsou zveřejněny v originálních jazycích (zejména francouzština, 

italština a němčina).
79

 Nedostupnost tohoto klíčového zdroje v angličtině (kromě 

prvního svazku) je pro mnohé autory pravděpodobně jednou z hlavních obtíží při práci 

s materiálem. Ignorování Akt a dokumentů je často vytýkáno kritikům papežovy 

politiky, někdy i neoprávněně. 

 

3. Obnovení debaty 
 

 

 S postupným vydáváním dalších dílů Akt a dokumentů a s celkovým poklesem 

zájmu o toto téma byla otázka politiky Pia XII. odsunuta do pozadí. Podle katalogu 

Library of Congress v období mezi lety 1975 až 1980 vyšlo 25 publikací, což odpovídá 

zhruba čtyřem knihám za rok, v letech 1981-1985 již vyšlo pouze 9 publikací (tedy 

průměrně 1,8 knihy za rok).
80

 Kromě několika prací v osmdesátých letech (např. 

kritický pohled na papeže od Johna F. Morleyho prostřednictvím díla „Vatican 

Diplomacy and the Jews During the Holocaust, 1939-1943“
81

 či vyvážená studie 
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„Britain and the Vatican during the Second World War“
82

 Owena Chadwicka), se 

k debatě vyjádřil v kontextu dalších problematických oblastí týkajících se holocaustu 

v roce 1982 i Walter Laqueur v knize „The Terrible Secret: an Investigation into the 

Supression of Information about Hitler´s Final Solution“.
83

 Ta sice není zaměřená 

primárně na Vatikán (je obecně věnovaná problematice informovanosti o průběhu 

transportů Židů do koncentračních táborů; Laqueur zkoumá, kdy byly dostupné jaké 

informace a komu, a jak se k těmto faktům jednotlivé vlády a organizace stavěly), ale na 

několika místech Laqueur naznačuje, že ani Vatikán nezasáhl, ač o transportech věděl, 

vzhledem k nedostatku materiálů z Vatikánského archivu ale nevynáší konečný soud.
84

 

Nedošlo však k zásadnějšímu vývoji v debatě o Piovi ani k výraznému nárůstu zájmu o 

tuto problematiku. S o to větší razancí se spor rozhořel v druhé polovině devadesátých 

let. Debata o papežově roli ve válce se rozproudila nanovo.  

 Následující kapitola si klade za úkol učinit pokus o analýzu příčin obnovení 

tohoto sporu, krátce představit ty aktéry diskuze, jejichž díla a názory budou 

v následujícím textu použita, a tematicky kategorizovat ty aspekty papežovy činnosti, 

které jsou v historiografii z tohoto období nejčastěji jádrem problémů a kontroverzí. 

U každého tématu budou představeny klíčové argumenty, jenž stojí proti sobě ve 

zjevném protikladu a vyvolávají názorové neshody. V závěru kapitoly se pokusím 

ukázat na témata, u nichž se již došlo k určitému konsenzu. 

 

3.1 Příčiny znovuobnovení diskuze 
 

 V druhé polovině devadesátých let a rovněž po roce 2000 začaly vycházet 

v neobvyklé intenzitě knihy a články jednak přímo o papeži Piu XII. a jeho činnosti za 

války, jednak také texty poukazující na kontinuitu papežské politiky v otázce jejího 

postoje k Židům a ve směřování vývoje katolické církve jako celku (kde Pius XII. hrál 

také významnou roli). Dle katalogu Library of Congress lze vypozorovat markantní 
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rozdíl mezi lety 1953 a 1997 kdy vyšlo průměrně 2,8 knihy za rok a mezi lety 1998 

a 2011, kdy to bylo již průměrně 10,5 knihy za rok.
85

 Databáze JSTOR uvádí největší 

intenzitu článků s klíčovým slovem Pius XII. na konci devadesátých let (od roku 1997 

do roku 1999 v průměru 125 článků ročně),
86

 stejné zadání v databázi EBSCO zdůrazní 

ještě jedno období, a to od roku 2008 do současnosti (průměrně 47 článků za rok).
87

 

Některé texty jsou opět silně kritické jak k papeži, tak k církvi obecně. Vyvstává otázka, 

co vlnu kritiky způsobilo, co zapříčinilo znovuobnovení „války o Pia“. Odpověď není 

zcela jednoznačná. Není známa žádná konkrétní událost, která by další vlnu útoků na 

papeže odstartovala (jak tomu bylo v šedesátých letech u Náměstka). Určitý názor si lze 

na tuto záležitost utvořit prostřednictvím samotných autorů textů, kteří ve svých dílech 

často zmiňují svou motivaci k prezentaci svého názoru na Pia XII., dále v recenzích 

těchto děl či ve statích, jež debatu mapují.  

 Pravděpodobně nejčastěji opakovaným důvodem k novému zamyšlení se nad 

rolí papeže ve válce je probíhající proces beatifikace Pia XII. Ten oficiálně začal až na 

konci roku 2009 prohlášením Pia XII. „ctihodným“, což je v katolické tradici první krok 

na cestě k beatifikaci.
88

 O možném prohlášení Pia XII. „ctihodným“ se nicméně mluvilo 

již před tím a rovněž byly již od roku 1965 vykonávány různé neoficiální kroky 

potřebné pro zahájení tak složitého procesu, jakým beatifikace je.
89

 Zintenzivnění 

procesu samozřejmě vzbudilo neobvyklou pozornost. V rozporu se standardními 

zvyklostmi v procesech beatifikace, kdy se vše děje za hranicemi Vatikánu a veřejnost 

o proces nejeví příliš zájem, je případ Pia XII. výjimkou. Legitimita samotného procesu 

byla a je zpochybňována nejen médii a některými historiky, ale i určitými židovskými 
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organizacemi a je příčinou neshod mezi Vatikánem a židovskou komunitou v čele 

s Izraelem.
90

  

 Pro jiné autory je pravděpodobně důvodem k publikování textů o Piovi XII. 

komplexní nespokojenost se současným nasměrováním katolické církve. Osoba papeže 

se stává pouze záminkou či součástí širší kritiky církve. Pro tyto autory je příznačné to, 

že často nejsou akademickými historiky. Také se často jedná o bývalé praktikující 

katolíky, kteří se rozhodli zasvětit svůj život službě církvi (seminaristé či již přímo 

kněží) a kteří si toto své poslání z nějakého důvodu rozmysleli a stali se z nich kritici 

církve a její protivníci.
91

 Autoři s tímto druhem motivace se zaměřují na zasazení 

problematiky činnosti Svatého stolce za války do širšího dějinného kontextu a poukazují 

na tendence zakořeněné hluboko v dějinách a tradicích katolické církve (např. negativní 

pohled na Židy, který podle velmi zjednodušeného vysvětlení vznikl již v samotném 

základu křesťanství – Židé ukřižovali Krista). Dále se objevuje kritika současného 

způsobu vedení katolické církve, který autoři nahlíží jako na nadměrně vertikální (s tím, 

že většinu moci má v rukou jediná osoba – papež) a poukazuje se na vývoj tohoto 

trendu, kde hraje svou roli i právě Pius XII. Jak uvádí David D. Dalin (který bude 

představen později), jen velmi málo knih o Piu XII. a holocaustu je opravdu o Piu XII. 

Většina používá utrpení Židů jako platformu pro prezentaci svých názorů, které 

s Pacellim nesouvisejí a týkají se současného stavu církve a kritiky linie ražené 

papežem Janem Pavlem II.
92

  

 Prozaičtějším důvodem může v některých případech být prostá reakce na 

zvýšení poptávky po literatuře s touto tématikou. Tento trend lze pozorovat zejména 

v začátcích, kdy se začalo hovořit o tématu, které se zdálo být čtenářsky velmi atraktivní 

a zároveň málo zpracované. Jistota prodaných výtisků činila i pro vydavatele 

problematiku kontroverzního papeže vhodnou prodejní komoditou.
93

 Tato motivace 

mohla hrát roli zejména u popularizátorů tématu - u novinářů a spisovatelů. Nejedná se 

přímo o příčinu obnovení sporu, ale spíše o jednu z příčin náhlého nárůstu počtu 

publikací s tematikou „Papež – sympatizant nacistů?“. Co se týče historiografie, jejíž 
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rozbor je také náplní této kapitoly, pro Pia nepříznivé publikace byly podrobovány tvrdé 

kritice z řad Piových zastánců, kteří upozorňovali na faktografické a metodologické 

chyby v předkládaných studiích. Vznikly i nové publikace prezentující papeže 

v příznivém světle (někdy až nekriticky „propapežovské“), obrana Pia XII. se však 

odehrávala zejména na poli recenzí, které drtily argumenty předkládané v knihách 

kritiků papeže. 

3.2 Aktéři debaty posledních let 
 

 Od roku 1998, kdy se debata rozproudila nanovo, do současnosti se k papežově 

politice za druhé světové války určitým způsobem vyjádřilo mnoho autorů (údaje 

o počtech vydaných děl viz kapitola 3.1). Stejně jako v případě reflexe činnosti Pia XII. 

v šedesátých letech není vzhledem k rozsahu práce možné zabývat se všemi zdroji. Pro 

účely analýzy byly vybrány knihy a články, které jsou nejčastěji citovány a které vnášejí 

do debaty nové téma, otázku či rozměr. Pro snazší uchopení problematiky v kapitole 

„3.3 Kontroverze“ je zapotřebí alespoň stručně představit klíčové autory a jejich díla, 

jež jsou předmětem analýzy. Pro zjednodušení orientace jsou autoři rozčleněni do dvou 

skupin podle toho, zda jsou teze jejich studií pro papeže příznivé či nepříznivé. 

 

 

3.2.1 Kritici  
 

 Prvním představovaným autorem je David I. Kertzer,
94

 který je držitelem 

doktorátu z antropologie a profesorem sociologie na Brown University. Specializuje se 

mimo jiné na italská studia, má proto blízko k moderní historii Vatikánu. S touto 

tématikou mu vyšlo několik knih, ale pro tuto práci je zásadní jen jedna - „The Popes 

against the Jews: the Vatican´s Role in the Rise of Modern Anti-Semitism“
95

 z roku 

2001. Teze knihy je jednoznačná: papežové i katolická církev obecně měli velkou 

zásluhu na formování vnímání otázky postavení Židů ve společnosti v průběhu dějin 

a na vzniku a rozvoji moderního antisemitismu v Evropě, což ve svém důsledku vedlo 

k vytvoření rasově vyhraněné ideologie nacionálního socialismu. Zkoumané období 
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pokrývá téměř celé devatenácté století (od roku 1814) a dvacáté století neslavně 

vrcholící systematickým vyvražďováním Židů během druhé světové války. I když se 

Kertzer obdobím, které je pro tuto práci zásadní, zabývá jen ve dvou kapitolách na 

konci knihy, je jeho pohled zajímavý hlavně tím, že vidí počínání papeže v kontextu 

širší problematiky vztahu katolické církve a Židů, který rozhodně nebyl problémem 

pouze Pia XII. 

 Kontroverzní historik a autor známé studie „Hitler´s Willing Executioners“ 

Daniel Jonah Goldhagen
96

 svou další knihou „Moral Reckoning: The Role of the 

Catholic Church in the Holocaust ind Its Unfulfilled Duty of Repair“
97

 opět ťal do 

živého, tentokrát si vzal na paškál katolickou církev. Tento fakt lze interpretovat jako 

zajímavý důkaz atraktivity tématu, jelikož se ho ujímá právě Goldhagen, historik, který 

rád budí svými díly kontroverzní reakce. Svou studii pojímá jako morální soud nad 

katolickou církví a chováním jejích představitelů jak během druhé světové války, tak po 

ní. Morální vinu rozděluje do několika úrovní: Papeži vyčítá, že byl antisemita, který ve 

svých myšlenkách spojoval Židy s komunisty, a proto se cítil být oprávněn ke svému 

negativnímu postoji. I když věděl o zvěrstvech, která se děla v koncentračních táborech, 

záměrně nijak nezasáhl ani celé akci neodporoval. Goldhagen dále obviňuje ostatní 

církevní představitele a věřící z morálního selhání a podílu na odpovědnosti za 

holocaust. Poukazuje na kořeny církevního antisemitismu, které vidí už v samotných 

počátcích církve (za problematický text označuje i samotnou Bibli). Církev podle 

Goldhagena selhává i v dnešní době, a to v nedostatečné sebereflexi, kdy se veřejně 

nepřiznává k hříchům minulosti, což nikdy nemůže vést k napravení křivdy, jíž se na 

Židech dopustila. 

 Pro dokreslení obrazu o tom, jací autoři se tématem zabývali, můžeme zmínit 

spisovatele Jamese Carrolla
98

, který kromě románů napsal i několik odborných statí 

a v roce 2001 vydal knihu „Constantine´s Sword: The Church and the Jews – 

A History“.
99

 Kniha psaná ve značně populárním stylu (prokládaná např. osobními 

vzpomínkami autora atp.) se zaměřuje na kritiku katolické církve, která coby největší 
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náboženská organizace západní civilizace selhala v době pošlapávání základních 

lidských práv za druhé světové války. V úvodní kapitole zajímavě srovnává katolickou 

církev s ortodoxní a říká, že ačkoli východní církev byla zodpovědná za pogromy na 

Židy v minulosti, rozměry genocidy však antisemitismus nabral jen na západě (tzn. 

v „působnosti“ katolické církve).
100

 Dílo je založené na nedostatečném počtu zdrojů, 

které jsou hlavně sekundární. To jej spolu s jinými nedokonalostmi odsunulo do pozadí.  

 Podobný osud v historiografickém diskursu sdílí kniha Hitler´s Pope: The Secret 

History of Pius XII“
101

 novináře a spisovatele Johna Cornwella.
102

 Tato kniha je 

všeobecně známější než „Constantine´s Sword“ a zejména její název se ujal a stal se 

notoricky opakovanou formulí při debatách o Piovi XII. – byl Eugenio Pacelli „Hitlerův 

papež“? Historici ovšem z této knihy většinou nečerpají, a to navzdory k tomu, že téměř 

všichni jí měli k dispozici (vyšla již v roce 1999). Studie obsahuje mnoho faktických 

chyb, které se nedají vysvětlit ničím jiným než nedostatečným studiem primárních 

zdrojů.
103

 

 Další kritický pohled nabízí Garry Wills,
104

 profesor amerických studií a kulturní 

historie na Northwestern University, držitel Pulitzerovy ceny. Jeho studie „Papal Sin: 

Structures of Deceit“
105

 vyšla v roce 2000. Kritizuje nejen papeže Pia XII., jeho kniha je 

široce pojatou kritikou katolické církve. V knize jsou diskutovány některé sporné otázky 

v agendě katolické církve (postavení žen, homosexuální kněží, způsob vedení církve 

atp.). Mimo to je část věnována papeži Piu XII. a druhé světové válce. 

 Susan Zuccotti,
106

 historička a rovněž jediná žena, která se pustila do kritiky 

papeže, v roce 2000 přišla s knihou „Under His Very Windows: The Vatican and the 
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Holocaust in Italy“.
107

 Specializuje se v ní na dění v Itálii za druhé světové války, 

hlavně na perzekuci Židů v hlavním městě, kde měl papež celou situaci „pod okny“ 

(odtud název knihy). Zuccotti kritizuje hlavně Piovu nečinnost, i když evidentně o celé 

kauze měl informace. 

 Obě nejnovější knihy, které byly zařazeny do seznamu, jsou z roku 2008. Jedná 

se o studii „Pius XII.: The Hound of Hitler“
108

 od Gerarda Noela
109

 a o knihu „Pius XII, 

the Holocaust and the War“
110

 od Michaela Phayera.
111

 Gerard Noel, ač zasvětil svůj 

život službě v katolické církvi a papeži (svou knihu vydal ve věku 81 let), je ve své 

argumentaci velmi kritický. Označuje papeže Pia XII. za rozvrácenou a psychicky 

nevyrovnanou osobu, která se v době války navíc dopustila mnoha politických chyb. 

Michal Phayer, emeritní profesor na Marquette University představuje již vyváženější 

studii, ač stále ve výsledku velmi kritickou. Kritizuje kromě jednání za války také 

papežovu administrativu po jejím skončení, zejména pak údajnou pomoc Vatikánu při 

útěcích nacistických hodnostářů do Jižní Ameriky. 

 

3.2.2 Obhájci 
 

 Představení obhájců papeže Pia XII. bude stručnější, ne snad proto, že by bylo 

vybráno méně autorů (a tím byla ohrožena vyváženost práce). Důvodem je to, že vedle 

knižních publikací od některých z nich Piovi zastánci argumentují hlavně 

prostřednictvím recenzí a článků proti již vydaným knihám poškozujícím reputaci 

papeže bezprostředně po jejich vydání. 

 Jednoznačně relevantním zdrojem je publikace od Pierra Bleta SJ, posledního 

přeživšího editora Akt a dokumentů (dnes již také zemřelého). Jedná se o zkrácené a 

přeložené zpracování Akt a dokumentů, převedené do souvislého textu. Kniha s názvem 

                                                 
107

 Susan Zuccotti, Under His Very Windows: The Vatican and the Holocaust in Italy (New Haven: Yale 
University, 2000). 
108

 Gerard Noel, Pius XII, The Hound of Hitler (London: Continuum, 2008). 
109
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„Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů“
112

 si klade za cíl 

předestřít široké veřejnosti obsah Akt a dokumentů v podobě, která je jednodušší na 

uchopení než originální soubor primárních zdrojů. Jednotlivé kapitoly kopírují obsah 

jednotlivých svazků Akt a dokumentů. Blet vybírá klíčové události, vysvětluje jejich 

význam a zdůvodňuje jednotlivé kroky papeže, což má za následek provázanost textu 

a jasnou argumentační linii, kterou autor vede čtenáře od zvolení Pacelliho papežem až 

do konce války. 

 Rabín a historik David G. Dalin
113

 do debaty mimo jiné své texty přispěl jednak 

článkem v časopise „Weekly Standart“, který nese název „Pius XII and the Jews“.
114

 

Teze tohoto článku v roce 2005 rozpracoval v knize „The Myth of Hitler´s Pope: How 

Pope Pius XII Rescued Jews From the Nazis“.
115

 Obhajuje Pia XII. tím, že popírá 

„Mýtus Hitlerova papeže“ zasetý jeho odpůrci tím, že vyvrací jejich jednotlivé 

argumenty, kterými dokazují papežovy sympatie k nacismu, Hitlerovi a perzekuci Židů. 

Jedná se o komplexní kritiku tezí odpůrců papeže. Papež se dle Dalina naopak aktivně 

podílel na záchraně Židů z nacistické moci a dělal vše pro to, aby zachránil maximum 

lidských životů.  

 Další výraznou postavou je profesor Ronald J. Rychlak,
116

 který působí na 

University of Mississippi School of Law. Recenzuje knihy zabývající se Eugeniem 

Pacellim, sleduje problematiku ohledně beatifikace Pia XII., komentuje současné dění 

v této oblasti a vydal v roce 2000 knihu „Hitler, the War and the Pope“,
117

 což je 

zároveň odpovědí a zdrcující kritikou Cornwellova díla „Hitler´s Pope“ (prezentované 

v kapitole 3.2.1). Rychlak je uznávaný jako vynikající autor a odborník v této oblasti. 

Kromě výše jmenovaných byly pro studium kontroverzních témat použity recenze a 

články dalších autorů, jako je John S. Conway (emeritní profesor historie na University 

of Columbia), Joseph Bottum, Russel Hittinger a další. 
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3.3 Kontroverze 
 

 Ukázat na určitý počet témat, na kterých se autoři shodnou jako na konfliktních 

a o kterých diskutují, a přitom považovat tento výčet za kompletní, není bohužel možné. 

Důvodem je zejména to, že momentů v období Piova pontifikátu, na něž je možné se 

zaměřit, je velmi mnoho a každý autor je nucen vybírat to, co je pro jeho práci zásadní. 

Následující kapitola se pokusí zachytit obecnější témata a kontroverzní skutečnosti, 

které se v literatuře opakují a jsou pro většinu autorů společná, dát k dispozici jednotlivé 

názory a argumenty a ukázat tak, do jaké míry si vzájemně odporují, či v čem se naopak 

příležitostně shodují. Kapitola 3.3.1 se částečně vymyká charakteru ostatních 

předložených témat, a to proto, že se nejedná o spornou otázku týkající se přímo osoby 

papeže, ale o problematiku věrohodnosti zásadního souboru pramenů – „Akt 

a dokumentů“. 

 

3.3.1 „Akta a dokumenty“ – manipulace s fakty?  
 

 Na konci devadesátých let byly Akta a dokumenty napadeny z nekompletnosti. 

Fakt, který by zásadně otřásl věrohodností celého dvanáctisvazkového souboru, se začal 

objevovat znovu a znovu a doposud není možné toto obvinění s konečnou platností 

vyvrátit. Veřejnosti totiž ještě nebyly zpřístupněny dokumenty z Vatikánských archivů 

z klíčového období, a tak není možné porovnat je s Akty a dokumenty a vynést v této 

věci konečný soud. Nařčení ze zatajení určitých dokumentů se objevilo jednak 

v Cornwellově „Hitler´s Pope“, když autor poukázal na údajnou absenci „Riegnerova 

memoranda“, švýcarského dokumentu, který papeži popisoval nacistickou perzekuci 

katolíků ve Francii, Rumunsku, Polsku a dalších státech, a tímto nepřímo zpochybnil 

věrohodnost celého souboru materiálů.
118

 Nařčení však bylo záhy smeteno ze stolu 

s tím, že zmíněný dokument byl zveřejněn již dlouho před tím, co byly vydány Akta 

a dokumenty, a tak je toto obvinění irelevantní. 

 Dalším autorem, který poukazuje na problém věrohodnosti Akt a dokumentů 

z hlediska jejich úplnosti, je Michael Phayer, jehož kritika je mnohem komplexnější 

a tudíž závažnější. Uvádí, že po odtajnění archivů jiných států byly zveřejněny některé 
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dokumenty týkající se Vatikánu, ale v Aktech a dokumentech chybí. Označuje Akta za 

„značně nekompletní zdroj“ a upozorňuje na to, že v souboru chybí dokumenty týkající 

se Ustašovského režimu v Chorvatsku (např. kompletně chybí informace o vatikánských 

finančních operacích, které by vnesly světlo na transfer zlata představitelů 

Ustašovského režimu do Říma na konci války), dále je nekompletní dokumentace 

o situaci v Polsku a chybí materiály, které hovoří o stycích nejvyšších vatikánských 

představitelů s fašisty v Jižní Americe během války a po ní.
119

 Phayer editory Akt a 

dokumentů obviňuje i z nepochopení některých situací a souvislostí, což se projevilo na 

konečném výsledku jejich práce.
120

 Volá po odtajnění plného obsahu Vatikánských 

archivů z období druhé světové války jako po jediné možnosti, jak se dobrat ve věci 

papežovy politiky za války konečného závěru.
121

 

 Bratr Pierre Blet SJ, editor Akt a dokumentů, na taková obvinění reagoval ve 

vatikánském listu L´Osservatore Romano článkem, ve kterém popřel jakékoli zatajování 

dokumentů během editace Akt a dokumentů. Podle jeho slov by takové počínání 

nekorespondovalo s cílem, se kterým byly Akta a dokumenty vydávány – očistit 

Pia XII. Útoky tohoto typu zařadil do sféry zjednodušeného, žurnalistického pojetí 

problematiky a poukázal na to, že i jedna taková nepravdivá zmínka v tisku napadající 

nekompletnost Akt a dokumentů, navíc založená na sporých důkazech, stojí historiky 

hodiny bádání, aby jí vyvrátili.
122

  

 

3.3.2 Konkordát mezi Svatým stolcem a Německem  
 

 Tímto se dostáváme k oblastem, které již bezprostředně souvisejí s osobou 

Eugenia Pacelliho, později Pia XII. Konkordát s Německem je událost, jež se jako 

jediná z dále představených oblastí odehrála před druhou světovou válkou. Zmínka o 

něm je zařazena proto, že tento dokument do určité míry určoval vztahy Vatikánu a 

Německa za války, a také proto, že se stal pravděpodobně nejkontroverznějším počinem 

                                                 
119

 Michael Phayer, Pius XII, the Holocaust and the Cold War, xiii-xiv 
120

 toto a ukázka dalších narážek na chybějící dokumenty a chyby: ibidem, 10-11, 17-18, 32, 80, 244-245 
etc.  
121

 ibidem, xiv. 
122

 Pierre Blet SJ, Myth vs. Historical Fact, CatholicCulture.org 
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=345&CFID=22782340&CFTOKEN=66971862 
poslední vstup dne 26. 4. 2012 (zkrácená elektronická verze původního článku, který vyšel 
v L´Osservatore Romano 29. 4. 1998) 



31 

 

   

tehdy ještě státního sekretáře Eugenia Pacelliho v době před jeho zvolením papežem. 

Vytvoření dokumentu, který upravoval vztahy katolické církve a Německého státu bylo 

dílem právě tč. papežského nuncia v Německu, Eugenia Pacelliho. Ten ještě za období 

Výmarské republiky vyvíjel velké úsilí na uzavření této, pro pozici katolické církve 

v Německu zásadní, smlouvy
123

. Konkordát s Vatikánem podepsal až Adolf Hitler 

krátce po svém nástupu k moci, v červenci roku 1933.
124

 „Konkordát s Hitlerem“ se stal 

jedním z prvních počinů budoucího papeže, jenž vyvolal určité otázky a kontroverze. 

 Problém vidí někteří kritici už v samotném podepsání takového dokumentu. 

Tento akt považují za souhlas církve s nastupujícím nacistickým režimem, za způsob, 

jakým byla uznána legitimita tohoto režimu morální autoritou, katolickou církví. Tento 

argument vychází z jednoduché logiky „pokud stát neuznává legitimitu vlády jiného 

státu, neuzavírá s ním smlouvy“. Podepsání konkordátu pomohlo NSDAP ve 

snadnějším uchopení moci a sebeprezentace před očima světové veřejnosti. Dalším 

problémem je obsah konkordátu. Vymezením pravomocí církve a pravomocí státu se 

církev zavázala k nezasahování do politických záležitostí (včetně toho, že např. 

biskupové se nebudou vyjadřovat k tématům, která jsou politického charakteru), což 

údajně uvolnilo nacistům ruce v perzekucích odpůrců režimu a následně Židů.
125

  

 Obhájci papeže se k tomuto tématu vyjadřují tak, že podepsání konkordátu 

s Německem byla pro Svatý stolec nutnost, prostředek, jak chránit práva katolíků v této 

zemi. Po nástupu Hitlera Pacelli od své jinak velmi intenzivní iniciativy ustoupil, právě 

proto, že do čela státu nastoupila tak kontroverzní osoba, jakou byl Hitler. Ten ovšem 

z vlastní iniciativy podepsání konkordátu navrhl a tlačil na jeho podepsání. Bylo 

pravděpodobné, že by odmítnutí podepsání konkordátu ze strany Vatikánu vyvolalo 

vlnu negativní propagandy na adresu katolické církve jako nepřítele nově se etablujícího 

režimu.
126

 Podepsání smlouvy (vlastně první zahraničně-politický počin, který Hitler 

učinil) bylo ovšem také využito v nacistické propagandě, a to ve smyslu „katolická 

církev – zastánce nového režimu“, což rovněž nebyla pro církev příznivá skutečnost.  
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 Dále se mluví také o tom, že podepsání konkordátu zapříčinilo rozpuštění 

katolické politické platformy „Centrum“, což vzalo německým občanům jednu ze 

silných zbraní v možném politickém odporu proti nově se etablující nacistické vládě 

a velmi to usnadnilo NSDAP hladký přechod k uchopení absolutní moci v zemi.
127

 Jak 

poznamenává jinak k Piovi kritický autor Phayer, toto tvrzení je chybné, protože jednak 

byly rozpuštěny po nástupu NSDAP všechny politické strany, ale katolické Centrum se 

již dlouhodoběji potýkalo s vnitřními problémy a rozpadlo se samovolně, ještě před 

uzavřením konkordátu.
128

 

 

3.3.3 Eugenio Pacelli – antisemita? 
 

 Dalším tématem, které vyvolává velké emoce, je otázka, zda a do jaké míry 

papež osobně sympatizoval s Němci jako národem a do jaké míry tato sympatie 

přerostla do tiché podpory nacistickému režimu, který zrovna v „jeho oblíbeném“ 

Německu figuroval jako vládnoucí ideologie. Co se týče sympatií Pia XII. k Hitlerovi, 

lze odpovědět jednoznačně, a to tak, že žádné sympatie papež k vůdci nechoval. Za prvé 

Pacelli Hitlera osobně nikdy nepotkal, takže osobní vztah či tajné přátelství mezi těmito 

dvěma hlavami států nepřipadalo v úvahu.
129

 Za druhé se Piova antipatie vůči Hitlerovi 

otevřeně projevila v souhlase se spolupodílením na plánovaném puči německých a 

britských generálů proti Hitlerovi v roce 1940.
130

 Co se týče osobních antisemitských 

nálad papeže, setkáváme se s několika možnými názory, které si v mnohém odporují. 

 Pierre Blet ve svém zkráceném vydání Akt a dokumentů popisuje papeže, který 

s Židy hluboce soucítí a aktivně vyhledává způsoby, jak zachránit co nejvíce lidských 

životů před nacistickou perzekucí, a to po celou dobu války, přes mnohé obtíže a 

nezájem vlád ostatních států. Této iniciativě věnuje všechen svůj volný čas, organizuje 

mimo jiné ukrývání Židů v různých církevních objektech, ruší klauzury atp.
131

 Tento 

obraz papeže - přítele Židů - naprosto popírají interpretace jiných autorů. Goldhagen 

mluví například o papežově osobním negativním postoji k Židům, které spojuje 
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s komunisty („Všichni Židé jsou komunističtí revolucionáři.“
132

), což byli jeho úhlavní 

nepřátelé po celou dobu jeho veřejného působení. Tento fakt zdůvodňuje tím, že Pacelli 

žil celý svůj život v antisemitském prostředí katolicismu, což implikuje obvinění celé 

katolické církve z antisemitismu.
133

 S tímto tvrzením se ztotožňuje Carroll, který stejně 

jako Goldhagen vidí antisemitismus nikoli jako osobní problém papeže, ale jako 

hluboce zakořeněný fakt, který tkví v samých základech křesťanství.
134

 Již samotný 

základní text křesťanství, Bible, je v tomto ohledu údajně problematickým textem. Byla 

totiž psaná v době soupeření nově se etablující křesťanské komunity a židovské obce a 

v textech se toto odráží.
135

 Vraždění Židů v koncentračních táborech má být dle tohoto 

názoru přirozeným důsledkem procesu, který začal již před dvěma tisíci lety.
136

  

 Kritika této pochybné historické návaznosti přišla v textu Davida Dalina, jenž 

uvádí, že za rasová opatření vyčleňující Židy ze společnosti (a následně mechanicky 

vraždící) může prokazatelně nacionálně socialistická ideologie, která ale nemá 

s křesťanstvím nic společného, dokonce se vůči němu vymezuje a je obecně 

protináboženská. Spojovat historický vývoj katolické církve s koncentračními tábory je 

irelevantní.
137

 Dalin navíc vyjmenovává akce, které papež ve prospěch Židů inicioval 

a uskutečnil. Neztotožňuje se s prezentací Pia XII. – antisemity, ale představuje papeže, 

který je přítelem Židů stejně jako papež Jan Pavel II.
138

 Garry Wills se k této otázce 

vyjadřuje tak, že papež zajisté podnikal neoficiálně spoustu kroků, které vedly 

k záchraně mnoha Židů, nikdy se jich ale nezastal veřejně.
139

 

 

3.3.4 Mlčení papeže k otázce vyvražďování Židů a jeho příčiny 
 

 Pravděpodobně nejpalčivější otázkou je celková linie politiky Vatikánu během 

druhé světové války. Vatikán až do konce války nevydal žádné veřejné prohlášení, které 

by explicitně odsuzovalo Německo či nacismus. Někteří autoři za veřejné vystoupení 
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proti nacismu pokládají jeho vánoční projev v roce 1942 či další projevy, kde je 

z kontextu zřejmé, že ačkoli se papež vyjadřuje v rámci zachování neutrality Vatikánu 

velmi obecně, má na mysli konkrétní státy, konkrétní etnika, konkrétní činy. Toto 

bedlivě střežené zachování neutrality je příčinou velkých kontroverzí, neboť 

nedovolovalo papeži vyjádřit se k otázce vyvražďování Židů ani toto nijak veřejně 

odsoudit. Vedou se polemiky nad tím, co by se stalo, kdyby papež explicitně nacismus 

odsoudil, popřípadě alespoň exkomunikoval jeho představitele (jak to udělal v roce 

1949 v případě komunismu). 

 Akta a dokumenty v podání Bleta hovoří jasně: žádné mlčení se nekonalo. Papež 

se několikrát veřejně vyjádřil ve prospěch Židů, ale nikdy v zájmu zachování neutrality 

nezmínil doslova Německo, nacismus atd. Z kontextu sdělení ale byla tato konotace 

zřejmá, což se dá dokázat například tím, jak jeho proslovy komentovala světová média. 

Ta interpretovala papežovy projevy jako jasně protinacistické, odsuzující a v době zuřící 

války ojedinělé. Kromě toho papež vyvíjel iniciativu v otázce organizace záchranných 

akcí pro ohrožené Židy, o čemž již byla řeč v kapitole 3.3.2.
140

 

 Podle kritiků papež mlčel. Jejich názory se rozcházejí v bodě, co ho k jeho 

důslednému tichu vedlo. Wills se domnívá, že papež mlčel zejména proto, že se bál 

reakce Německa. Obával se hlavně toho, že by jeho veřejné vystoupení mohlo mít 

ničivé dopady na osud nejen dalších Židů, ale i katolíků (tato interpretace je přijatelná 

i pro zastánce papeže jako vysvětlení, proč se nevyjádřil naprosto explicitně).
141

 

Goldhagen dochází rovněž k závěru, že papež neprotestoval proti ničemu, i když byl 

velmi dobře informován o tom, co se v Evropě děje. Nepoužil ani nástroj, který se mu 

nabízel - neexkomunikoval ani jednoho nacistu. Odmítá teorie o tom, že se chtěl 

vyhnout silným nacistickým perzekucím, které by se děly, pokud by promluvil. 

Srovnává situaci se zákroky pravoslavné církve, které se podle něj ukázaly jako vcelku 

účinné. Goldhagen dochází k závěru, že situace byla natolik katastrofální, že už 

nemohlo nastat nic horšího a papežova iniciativa by mohla toto jedině zlepšit.
142

 Noel 

dodává, že kdyby papež promluvil v době, kdy nacistická mašinerie ještě nedržela 

absolutní moc, možná by se stalo to, že proklamovaná všemocnost režimu by se rychle 

rozplynula a NSDAP v čele s Hitlerem by museli začít poslouchat to, co si přejí 
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obyčejní Němci, povzbuzení slovy nejvyšší katolické autority.
143

 Dalin, ač velký 

papežův obránce, se rovněž domnívá, že papež měl exkomunikovat nacisty. Vyjadřuje 

přesvědčení, že by to mělo velmi pozitivní efekt, mimo jiné na pozvednutí často 

absentující morálky, která u katolíků, kteří spolupracovali s Německem, pod vlivem 

intenzivní propagandy nastala.
144

 

 

3.3.5 Situace polských katolíků v roce 1939 a 1940 a papežův postoj 
 

 Po obsazení Polska Německem a vypuknutí druhé světové války byl na papeže 

vyvíjen tlak, aby pokud možno co nejrychleji odsoudil tento útok a postavil se na stranu 

Polska. To Pius XII. neučinil, vydal ale prohlášení, ve kterém soucítí s polskými 

věřícími, aniž by odsoudil Německo jako agresora. Tuto linii držel po celou dobu války.  

 Blet uvádí, že ačkoli papež nepoužil politické prostředky přímého konfliktu 

s německou okupační mocí, která se fanaticky hnala do dobyvačné války, vyvíjel 

neustálou iniciativu na zlepšení podmínek katolíků v Polsku. Papež si uvědomoval, že 

ačkoli v sovětském záboru je situace Poláků velmi špatná, v záboru německém je ještě 

mnohem horší. Evropskou veřejnost informoval o podmínkách v Polsku (jak 

v sovětském, tak v německém záboru) prostřednictvím Vatikánského rozhlasu, který 

měl vyvážit otupující moc nacistické intenzivní propagandy. Zhoršující se pozici 

katolíků v německém záboru papež intenzivně reflektoval a situací v Polsku se neustále 

velmi vážně zabýval.
145

  

 Noel politický krok záměrného veřejného nevystoupení reflektuje a uvádí, že 

problém papeže byl ten, že se bál riskovat ve chvílích, kdy pravděpodobně zariskovat 

měl. Polsko bylo dle něj jedním z takových případů, zdaleka ovšem ne posledním (čímž 

měl na mysli mlčení k otázce vyvražďování Židů, které po obsazení Polska 

následovalo).
146

 S opět odlišným pohledem na situaci v Polsku přichází Michel Phayer, 

který vidí v mlčení papeže v této chvíli něco víc. „Papež založil své rozhodnutí 

k událostem nemluvit na tom, že pokud se nyní vyhne morální rovině a nevyjádří se 

rozhořčeně k prohřeškům nacistů v Polsku a posílí tím jejich pozici, zabrání tak 
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možnému postupu Sovětského svazu a nebude se muset v budoucnu rozhořčovat nad 

tím, že by komunistická ideologie rozmetala celou katolickou církev v Evropě, pokud 

by válku vyhrála.“
147

 Phayer dodává, že to byl jeden z chybných politických úsudků 

papeže.
148

 

 

3.3.6 Deportace Židů z Říma a papežova „reakce“ 
 

 S nadcházející vojenskou porážkou Itálie se v roce 1943 v Římě velmi zpřísnila 

protižidovská opatření a bylo rozhodnuto o transportu římských Židů do koncentračního 

tábora dříve, než bude Řím v rukou Spojenců. Římský zástupce nacistické moci, 

poručík Keppler, nejdříve přikázal židovské obci shromáždit výkupné za komunitu ve 

zlatě, následovala však samozřejmě deportace. Zajímavou skutečností je v tomto 

případě to, že to byla akce odehrávající se přímo v papežově městě. Poptávka po řešení 

této situace, kdy byla elementární práva Židů hrubě porušována, se samozřejmě zvýšila. 

Papež ovšem opět veřejně nevystoupil, což je pochopitelně příčinou další kontroverze. 

 Blet a Dalin poukazují na masivní pomoc, kterou papež poskytl několika tisícům 

Židů, kteří přežili schovaní v klášterech, papežské universitě Gregoriáně, v samotném 

Vatikánu a dalších církevních objektech. Na vysvětlení diplomatického pozadí 

transportu cituje rozhovor mezi kardinálem Maglionem a německým velvyslancem na 

téma transportu Židů z Říma, kde kardinál prohlašuje, že pokud bude teror pokračovat, 

bude muset Vatikán veřejně vystoupit. Blet to komentuje slovy: „Velvyslanec věděl, že 

až dosud Svatý stolec řídil svou loďku mimo úskalí. Bude chtít nyní všechno riskovat, 

když již vplouvá do přístavu?“
149

  

 Zuccotti tezi jakékoli papežovy aktivity ve věci záchrany Židů odmítá. Papež dle 

ní nedělal nic. Záchranné akce se sice odehrávaly, ale ze soukromé iniciativy 

jednotlivců. Papež nevydal jediný příkaz k jakékoli záchranné akci ve prospěch Židů. 

Vychází z toho, že neexistuje jediný písemný doklad o tom, že by se tomu tak dělo.
150

 

Na to reaguje Rychlak ve své recenzi na její knihu tak, že je holý nesmysl myslet si, že 

papež bude řídit tajnou operaci schovávání hledaných osob písemně (a tím napadl 
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základ teze celé knihy).
151

 Phayer dodává, že ačkoli papež vynaložil snahu chránit před 

nepřáteli jak Řím, tak Židy, dopadlo to tak, že majetky uchránil, ale Židy nikoli.
152

 

 

3.3.7 Antikomunismus papeže a jeho vliv na politiku Vatikánu  
 

 Pius XII. byl velmi silně názorově vyhraněn proti komunismu. Tato skutečnost 

se projevila zejména po druhé světové válce, kdy papež aktivně bojoval proti rozmachu 

komunistické moci do zemí střední a východní Evropy. Veřejné odsouzení 

komunistické ideologie, podpora národních církví v boji proti komunismu a konečně 

exkomunikace všech komunistů z církve, to byly rozhodné kroky papeže, který se 

tentokrát do politického a ideologického boje pustil naplno. Co zůstává otevřenou 

otázkou, je to, do jaké míry papežův antikomunismus určoval jeho politické kroky 

během války a jaké to mělo důsledky. 

 Blet uvádí, že papež se již v roce 1944 velmi obával postupující moci Rudé 

armády. Po rozhovoru s osobním představitelem prezidenta Roosevelta Myronem 

Taylorem však pochopil, že není možné Sovětský svaz ze společenství vítězných 

mocností vyšachovat, protože tam jednoduše patří. Papežovy obavy stále sílily, 

uvědomoval si velmi dobře hrozící nebezpečí, zvláště když byl osud Polska a dalších 

katolických států evidentně čím dál více přibližován do sovětské ateistické náruče.
153

 

 V otázce antikomunismu papeže se shodnou všichni. Podle Willsova výzkumu 

vystupoval papež tvrdě proti komunismu ještě za doby, kdy papežem nebyl. Označoval 

komunismus za největší nebezpečí moderní doby, a to i v době, kdy nacismus už rovněž 

začal vypadat hrozivě. Vysvětluje to tím, že nacismus nechává církev alespoň nějakým 

způsobem fungovat, komunismus ji však ze své podstaty drtí a potírá.
154

 Pro papeže byl 

komunismus ideologií, se kterou se nevyjednává
155

. Phayer na Piově antikomunismu 

postavil celou svou argumentaci, dle něj je hlavním myšlenkovým základem, který 

určoval papežovu politiku po celou dobu války i po ní, až do jeho smrti.
156

 Goldhagen 

uvádí, že „jak papež sympatizoval s nacisty, tak choval antipatie ke komunistům. V roce 
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1949 neváhal exkomunikovat všechny komunisty na světě, i ty, kteří nikdy nikoho 

nezabili.“
157

 Pokládá si otázku: „Proč neexkomunikoval žádného nacistu, ani Hitlera 

samotného, který byl rovněž katolík?“
158

 Odpověď neznáme. 

Závěr  
 

 Debata o Piovi ještě neskončila a jeho politika není konsenzuální uzavřenou 

dějinnou kapitolou. O jeho osobě se v současné době vedou polemiky v tisku především 

v souvislosti se započatým beatifikačním procesem, který by měl být završen v tomto 

roce. Knihy diskutující roli papeže ve válce také nepřestaly vycházet a pravděpodobně 

ani v dohledné době nepřestanou. Jaký je tedy možný vývoj této problematiky do 

budoucna? Důležitým zlomem bude zpřístupnění Vatikánského archivu, jež s konečnou 

platností odhalí dokumenty tolik potřebné ke kompletnímu výzkumu v této oblasti. Dále 

je možné očekávat dokončení beatifikačního procesu Pia XII., který by měl být 

v nejbližší době završen prohlášením zesnulého papeže „blahoslaveným“. Dostupnost 

všech archivních dokumentů a možnost jejich využití při výzkumu by mohla vnést do 

nahlížení na Pia XII. více aspektů papežovy politiky, na které bude možno nalézt 

konsenzuální odpověď. Interpretace primárních zdrojů je ovšem i otázkou úhlu pohledu 

autora, je tedy pravděpodobné, že pohledy jednotlivých autorů na Pia se nebudou 

shodovat. 

 Cílem práce bylo předestřít a charakterizovat proměny pohledu na pontifikát a 

osobu Pia XII. ve dvacátém a začátku jednadvacátého století. Vývoj interpretace role 

papeže ve válce byl rozdělen do tří fází. První je fáze „propagandistická“, která postrádá 

jakoukoli historickou relevanci, jedná se o soubor hesel a útočných prohlášení, ze 

kterých čiší ideologické zabarvení a pokus o manipulaci veřejného mínění. Toto období 

se netýkalo celé Evropy, odehrávalo se ve Východním bloku za jasným účelem 

zdiskreditovat paralelní mocenské struktury. Důležitou funkci měl v celém procesu Rolf 

Hochhuth, který možná ani netušil, jaký proces jeho hra odstartuje. Po uvedení 

Náměstka se o papeži v souvislosti s jeho angažmá za války začalo debatovat na západě. 

K věci se vyjadřovali lidé různého zaměření, diplomaté, žurnalisté, ale poprvé i 

historici. Jejich práce nebyla nikterak lehká, jak dokazuje velmi opatrně uchopené dílo 
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Saula Friedländera. Hlavním problémem byl nedostatek zdrojů, což nutně ovlivnilo 

výsledky historického bádání.  

 Debatu, která byla pro katolickou církev i Vatikán velmi nepříjemná, mělo 

ukončit vydání „Akt a dokumentů“, což se v sedmdesátých a osmdesátých letech jevilo 

jako účinný nástroj, nicméně v letech devadesátých spor začal nanovo z příčin, které 

nejsou zcela jednoznačné. Dostupnost více zdrojů a atraktivita tématu přitáhly k bádání 

o papeži nejen historiky, ale i spisovatele a novináře. Vznikla tak široká produkce na 

téma „Pius XII. a druhá světová válka“, což značně zkomplikovalo možnost se v debatě 

lehce zorientovat. O kontroverzní témata, která určují charakter debaty, není nouze, jak 

shrnuje kapitola 3.3.  

 Kromě poznatků o vývoji debaty bylo možné učinit několik závěrů i o 

charakteru diskuze jako takové. Z mého pohledu se jedná o spor, kde ne všichni mají 

primární zájem na tom, aby objektivně hledali historickou pravdu a na základě co 

nejširšího množství pramenů ji vyargumentovali. Někteří autoři využívají atraktivity 

tématu k tomu, aby prezentovali vlastní názor nejen na papeže a jeho politiku, ale i na 

katolickou církev jako takovou. Osobu Pia XII. zasazují do kontextu určité teze, do níž 

Pius XII. jako „kontroverzní papež“ zapadá. Tato teze často vůbec nesouvisí s druhou 

světovou válkou či holocaustem, tyto skutečnosti pouze slouží jako silný argument 

k podpoření širší kritiky církve. Role obránců papeže spočívá vedle vydávání knih 

zejména v potírání tezí kritiků tím, že poukazují na nejrůznější chyby v argumentaci, 

nutno říci, že často velmi zásadní. Při široké dostupnosti obzvláště některých kritických 

děl (které jsou čtenářsky atraktivnější) lze očekávat, že bohužel ne každý čtenář si 

posléze vyhledá ony kritiky či díla prezentující rozdílné teze, a svůj pohled na 

problematiku si utváří na základě sice zajímavých, ale často neúplných a zabarvených 

informací. Situaci by mohlo vyřešit zpřístupnění Vatikánských archivů, aby bylo možné 

téma znovu probádat a podat objektivní informace o papeži Piu XII. a jeho roli za druhé 

světové války.   

 Na závěr lze říci, že v současné době je Pius XII. stále vnímán jako papež, kolem 

něhož existuje mnoho kontroverzí. Podle mého názoru i po otevření Vatikánských 

archivů bude role Pia XII. rozporuplná. Nemyslím si, že by archivy odhalily převratné 

dokumenty, které spor vyřeší. Nad Piem XII. bude i nadále těžké vyřknout jednoznačný 

soud, neboť problémy, s nimiž se potýkal, byly velmi specifické, stejně jako doba, ve 
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které působil. Stejně tak jako byla nejednoznačná role papeže za války, bude nadále 

nejednoznačný i způsob, jakým se i nadále bude na Pia XII. nahlížet.  
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Summary 

 

 

The aim of the thesis was to present and characterize changes in interpretation of 

pontificate of Pius XII in the twentieth and early twenty-first century. The development 

of interpretation of the role of the Pope in a war can be divided into three phases. The 

first phase is "propaganda" that lacks any historical relevance; it is a set of slogans and 

offensive statements, which goal is to manipulate public opinion. This period did not 

cover the whole Europe; it took place only in the Eastern Bloc in order to discredit 

Vatican and Catholic Church. An important event was the play “The Deputy” written by 

Rolf Hochhuth, who perhaps did not even perceive the future impact of the play.  

The debate began in the West for the first time. 

Various kinds of people wrote about the Pope: diplomats, journalists and for the first 

time historians. Their work was by no means easy, as we can see in the very careful 

work of Saul Friedländer. The main problem was lack of sources, which inevitably 

affected the results of historical research. The debate, was supposed to be stopped by the 

release of "Act, and documents". In the seventies and eighties it seemed to be an 

effective tool, however in the nineties the dispute began again for reasons that are not 

entirely clear. Availability of more sources and the attractiveness of the research topic 

attracted to Pius not only historians but also novelists and journalists. This resulted in 

wide production related to the topic "Pius XII and the Second World War”, which lasts 

till nowadays. There is a lot of controversial issues, as summarized in chapter 3.3. 

In addition, it is possible to make some conclusions about the nature of discussion itself. 

From my point of view, in this debate, not everyone has a clear interest in seeking 

objective historical truth. Theses of some books often have nothing to do with World 

War II, pope Pius XII or the Holocaust. Those issues are used as strong arguments to 

support a broader criticism of the Church. The role of defenders of the Pope is to fight 

against critical theses through pointing to a variety of errors in argumentation, 

sometimes very essential. Unfortunately, not every reader will find those criticisms or 

works of different theses, and his view will be based on, maybe interesting, but also 

incomplete information. 
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