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Abstrakt 

Na vítězství křesťanských demokratů v parlamentních volbách v Itálii roku 1948 měl velkou 

zásluhu kampaň, do které se zapojily Spojené státy americké spolu se Svatým stolec. Tato 

diplomová práce předkládá výsledky analýzy americké, ale hlavně vatikánské zahraniční 

politiky. Hlavními prvky zahraniční politiky Pia XII. v letech 1945-1950, kde jsou jako 

hlavní prvky identifikovány podpora evropské integrace, vztahy s určitými evropskými státy 

a boj proti komunismu. Postoj Svatého stolce k těmto základním bodům je následně 

komparován s americkým postojem vůči nim. Z analýzy a následné komparace vyplývá, že 

teoreticky lze styčné body jejich politik najít, v praxi však docházelo ke spolupráci 

minimálně a rozhodně ne v takové míře, v jaké k ní došlo v Itálii v roce 1948. 

Klíčová slova: Svatý stolec, Pius XII., zahraniční politika, USA, komunismus, integrace 

  



 

Abstract 

The victory of Christian democrats in the parliamentary election of 1948 in Italy was made 

possible by a cooperation between the Holy See and United States during the pre-election 

campaign. The thesis presents the outcome of research done on American, but especially on 

Vatican foreign policy. The foreign policy of Pius XII between 1945 and 1950 had three 

main features. They were support for European integration, relations with certain European 

states and fight against communism. A stand of the Holy See on these issues is compared to 

the American one. The outcome of the analysis is that their foreign policies had some aims 

in common but that it hardly ever led to cooperation. There were some minor examples of 

cooperation, but there was none as significant as the one in Italy in 1948. 

Key words: Holy See, Pius XII, foreign policy, USA, communism, integration  
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1. Úvod 

V neděli 18. dubna 1948 proběhly v Itálii druhé poválečné parlamentní volby. 

Vítězem se s 12 740 042 hlasy stala křesťanská demokracie Alcide de Gasperiho.1 Křesťanští 

demokraté však nebyli jediní, kteří vítali volební výsledky. Několik předchozích měsíců se 

na kampani podporující nekomunistické italské strany podílely i dva další subjekty. Hlava 

katolické církve i americký prezident si po vyhlášení výsledků mohli oddechnout. 

Spolupráce USA se Svatým stolcem před volbami roku 1948 není mezi historiky neznámým 

tématem. Nabízí se však otázka, zdali se podobná kooperace uskutečnila i někde jinde. 

Záměrem této práce je provést analýzu americké a vatikánské zahraniční politiky po 

druhé světové a najít styčné body. Primárním účelem tohoto textu také není nově zkoumat 

americkou poválečnou zahraniční politiku jako takovou, děl k této tematice jsou stovky od 

zkušenějších a fundovanějších autorů. Hlavním cílem bádání byla papežská zahraniční 

politika po válce, jejichž výzkum byl zásadní pro umožnění zpracování tohoto tématu. 

Papeži a jeho poválečné politice nebylo doposud historiografii věnováno tolik místa, kolik 

by si jistě zasloužil. Primárním důvodem je sice horší dostupnost pramenné základny ze 

strany Svatého stolce, neznamená to však, že by byl výzkum úplně nemožný.  

Analýza samotná je zaměřené na identifikaci společných teoretických prvků. Pokud 

jsou nalezeny, je přistoupeno ke zkoumání, jestli došlo k nějaké praktické spolupráci. Tezí 

práce je, že styčné body v jejich politikách byly, nicméně míra jejich spolupráce, kromě 

italských voleb, byla minimální. Práce se zabývá pouze politikou týkající se Evropy. 

Záměrně vynechává komplikovaná témata, jakými v tom období byly pro Svatý stolec 

Palestina či navazování vztahů s Čínou. 

Tato diplomová práce je založena na studiu archiválií z Amerického národního 

archivu v Marylandu (hlavně fond Myron Taylor Files), Britského národního archivu v Kew 

a Archivu Československého ministerstva zahraničí v Praze, které je doplněno sekundární 

literaturou dostupnou v knihovnách ve Washintonu, DC, Britské národní knihovně a 

v českých knihovnách. 

Práce je vymezena lety 1945 až 1950. Začíná koncem druhé světové války a končí o 

pět let později, v roce, kdy bylo definitivně ukončeno přechodné období mezi koncem druhé 

světové války a rozpoutáním studené války, jejíž začátkem byl rozkol mezi oběma stranami 

                                                 
1 Archivio  Storico  delle Ellezioni – Camera  del 18 Aprile 1848. [online]. interno.it. Dostupné 

nahttp://goo.gl/gZPXvn, [cit. dne 4. srpna 2015]. 



 

zdůrazněn prvním přímým vojenským střetem. V tom samém roce dochází k ukončení mise 

Myrona Taylora, osobní vyslance amerického prezidenta k papeži. V situaci, kdy mezi sebou 

tyto dva subjekty neměly ustanoveny diplomatické vztahy, tímto aktem došlo k přerušení 

oficiálních vztahů papeže a amerického prezidenta do doby, než byly obnoveny až 

Richardem Nixonem. Rok 1950 Pius XII. vydal celkem čtyři encykliky, z celkových 42 za 

19 let vlády, což je roční objem, který za svůj pontifikát napodobil jen jednou, ve kterém se 

věnoval shrnutí své dosavadní politiky, jak v oblasti morální,2 tak hlavně v oblasti politické.3 

Svým časovým vymezení se tak text vyhýbá kontroverzním tématům politiky Pia XII., které 

se ve spojitosti s jeho jménem skloňují nejčastěji, jako jsou papežův postoj vůči Židům za 

druhé světové války či jeho vztah k nacismu. 

Základem pro zkoumání poválečné politiky Apoštolského stolce je solidně 

prozkoumaná jeho válečná politika. Existuje několik publikací, které se zabývají politikou 

konkrétní země ke Svatému stolci (Velká Británie4, Německo5), které pak dohromady tvoří 

uspokojivou mozaiku papežské politiky. Bádání historiků v tomto období usnadňuje vydání 

archiválií z Tajného vatikánského archivu, které svého času zpracovali a vydali historici 

Pierre Blet, Angelo Martini a Burkhart Schneider.6 Všech jedenáct svazků jejich edice je 

navíc dostupná online na oficiálních stránkách Vatikánu. 

Zkoumané období spadá do pontifikátu Pia XII. Tento papež je mezi historiky i 

žurnalisty oblíbeným tématem. Jak již bylo zmíněno výše, většina z nich má tendenci se až 

příliš (nebo úplně) zaměřovat na válečné období a opomíjejí tak dalších takřka patnáct let 

Piovi vlády.7 Obsahují sice některé zajímavé informace, nicméně pro podrobnější studium 

této problematiky jsou nedostatečné. Poskytují však dobrý základ pro základní pohled na 

problematiku.8 

                                                 
2 Encyklika Humani generis, 12 srpna 1950. 
3 Encykliky Anni Sacri z 12. března, Summi Mearoris z 19. července a Mirabile Illud z 6. prosince 1950. 
4 CHADWICK, Owen. Britain and the Vatican during the Second World War. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. 
5 BESIER, Gerhard. Svatý stolec a Hitlerovo Německo. Brno: Větrné mlýny, 2008; FRIEDLANDER, Saul. 

Pius XII. a Třetí říše. Praha: Svoboda, 1967. 
6 BLET, Pierre, GRAHAM, Robert A., MARTINI, Angelo et. Burkhart SCHNEIDER. (eds.) Actes et 

documents du Saint-Siège relatifs à la seconde guerre mondiale . Vatican City: Libreria Vaticana, 11 svazků. 
7 CHENAUX, Philippe. Pius XII. a Druhá světová válka, Salve, roč. 18, š. 3 (2008), s. 40. 
8 COPPA, Frank. Policies and Politics of Pope Pius XII. Between Diplomacy and Morality.  New York: Peter 

Lang Publishing, 2011; COPPA, Frank. The Life and the Pontificate of Pope Pius XII. Between History and 

Controversy.  Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2013. 



 

Pro poválečné období jsou zásadní dvě publikace. Jedna od britského historika a 

emeritního profesora Univerzity v Novém Brunšviku v Kanadě Petera C Kenta,9 která se 

zabývá politikou Pia XII. mezi lety 1943 až 1950, kde věnuje hodně pozornosti papežově 

politice vůči střední a východní Evropě. Druhou je sborník profesorky z irské univerzity 

v Ulsteru Dianny Kirby. Pod názvem Religion and the Cold war10 představila publikaci, 

která obsahuje studie vztahující se k počátkům studené války. Texty svým rozsahem 

nepřekračují rok 1960, zahrnuje tedy období, kterým se zabývá tato práce. 

K některým dílčím tématům existují zdařilé studia. Působení apoštolského regenta 

v Jugoslávii je kvalitně popsáno v knize profesora bostonské univerzity Charlese Gallaghera, 

který pracoval s osobním archivem regenta, a tak vytvořil zajímavou studii s dříve 

nezpracovaným materiálem. Českým příspěvkem k této problematice jsou studia Petra Žáka 

z Univerzity Palackého v Olomouci, který se podrobně zabýval postojem Pia XII. k evropské 

integraci. 

Co se týče vztahů Svatého stolce se Spojenými státy americkými po druhé světové 

válce, je stále prostor pro další výzkum. Existují studie věnované newyorskému 

arcibiskupovi Francisi Spellmanovi11 a studie, které se zabývají misí Myrona Taylora, 

osobního vyslance amerického prezidenta u papeže.12 Kvalitní a odborné zpracování vztahu 

USA a Svatého stolce však stále chybí.13 Téma je lákavé pro laickou veřejnost. Publikací, 

často citovanou i odborné literatuře, je kniha novináře Massima Franca.14 Lepší situace 

panuje pro období druhé světové války, pro které mnoho přínosných informací obsahuje 

sborník Davida Wollnera a Richarda Kuriala.15 

Vlastní výzkum nebyl činěn pouze z archiválií, ale i z publikovaných primárních 

pramenů. Důležitou součástí výzkumu byly dokumenty či proslovy vydané za pontifikátu 

                                                 
9 KENT, Peter C. Lonely Cold War of Pope Pius XII: The Roman Catholic Church and the Division of Europe, 

1943-1950. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002. 
10 KIRBY, Dianne. Religion and the Cold War. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. 
11 COONEY, John. The American Pope. New York: Times Books, 1984; GANNON, Robert. The Cardinal 

Spellman Story. New York: s.n., 1962. 
12 CONWAY, John S. Myron C. Taylor's Mission to the Vatican, 1940-1950, Church History, roč. 44, č. 1 

(1975), s. 85-99; FLYNN, George Q. Franklin Roosevelt and the Vatican: The Myron Taylor Appointment, 

The Catholic Historical Review, roč. 58, č. 2 (1972), s. 171-194. 
13 Téma je lákavé pro laickou veřejnost. Příkladem budiž knihy novináře Massima FRANCA: Parallel 

Empires. The Vatican and the United States Two Centuries of Alliance and Conflict.  New York: Doubleday, 

2008. 
14 FRANCO, Massimo. Parallel Empires. The Vatican and the United States Two Centuries of Alliance and 

Conflict.  New York: Doubleday, 2008. 
15 WOOLNER, David B., KURIAL, Richard B. (eds.). FDR, the Vatican, and the Roman Catholic Church in 

America, 1933-1945. New Yrok: Palgrave Macmillan, Houndmills: Palgrave, 2003. 



 

Pia XII. Všechny jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Vatikánu. 

Encykliky jsou dostupné v anglickém jazyce, ale jinak zbytek textů je dostupný většinou jen 

v italštině, jejichž překlad byl jednou z největších výzev výzkumu. Všechny překlady 

v práci, pokud není uvedeno jinak, jsou autorčiny vlastní. 

V oblasti americké zahraniční politiky byla sekundární literatura doplněna pamětmi 

některých vysokých vládních činitelů.16 Důležitou součástí výzkumu týkajícího se 

československých záležitostí byly pamětí Jaromíra Machula, církevního poradce 

československého velvyslanectví u Svatého stolce.17 

Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. První se zaobírá Svatým stolcem, 

jeho historií a postavením v mezinárodním systému, a politikou Svatého stolce do konce 

druhé světové války. Druhá, stěžejní kapitola, se zabývá vatikánskou zahraniční politikou 

v letech 1945-1950. Je rozčleněna do tří větších subkapitol dle tří hlavních kategorií – 

integrace, vztahy s ostatními státy a komunismus. Poslední kapitola se zabývá analýzou 

společných prvků americké a vatikánské zahraniční politiky. Jelikož je práce zaměřena 

převážně na papežskou politiku, jsou v poslední kapitole podrobeny zkoumání pouze ty cíle 

zahraniční politiky, které byly důležité po Svatý stolec. K nim jen hledán americký postoj, 

což nelze ve všech případech učinit (diplomatické styky Svatého stolce s Československem 

opravdu nebyly v centru amerického zájmu). To také odpovídá kratšímu rozsahu poslední 

kapitoly. 

  

                                                 
16 TRUMAN, Harry S. Year of Decisions. Roč. I. Garden City: Doubleday & Company, 1955; BYRNES, James 

F. Speaking Frankly. New York, London: Harper & Brothers Publishers, 1947. 
17 MACHULA, Jaromír. Vatikán a Československo (1938-1948): paměti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 

1998. 



 

2. Svatý stolec v historii 

Svatý stolec18 je termín označující úřad nejvyššího představitele Římskokatolické 

církve, který je zároveň nejstarším subjektem mezinárodního práva.19 Historik Francis 

Murphy jeho unikátnost popisuje následujícími slovy: „Římskokatolická církev je beze 

sporu instituce dnešního světa, jež má autentickou tradici a má na svém kontě přes patnáct 

století politické aktivity. Jen málo dnešních institucí bylo tak úzce a kontinuálně zapojeno v 

politickém řádu.“20 

Papež byl po staletí zároveň i suverénem papežského státu, proměnlivě rozsáhlého 

území v okolí Říma. V 19. století papežský stát postupně ztrácel své postavení. Jeho 

existenci přerušilo vyhlášení Římské republiky v únoru 1949. Ještě týž rok byl Církevní stát 

obnoven zásahem francouzských, rakouských a španělských vojsk, nicméně procesy 

probíhající v Itálii se zastavit nepodařilo. Vlna nacionalismu a snahy o sjednocení Itálie se 

neúspěchem 40. let nenechaly zastavit. V roce 1861 už sjednocené zemi chyběla pouze dvě 

území – Benátsko, ovládané Habsburky, a Církevní stát. Poté, co Francie přestala držet nad 

papežským státem ochrannou ruku, přistoupila italská vláda k zabrání jeho území. 21 

Italský král nabídl papeži dohodu o uspořádání vztahů. Tzv. garanční dohoda 

zajišťovala papeži nezávislost a nedotknutelnost, Svatý otec by však podléhal italským 

zákonům v civilních záležitostech.22 Obsahovala také příslib každoročního přísunu peněz. 

Pius IX., stejně jako jeho nástupci, však dohodu odmítl a prohlásil se za vatikánského 

                                                 
18 Dle kodexu Kánonu č. 361 kanonického práva z roku 1983 se pod pojmem Apoštolský či Svatý stolec 

nerozumí jen papež, nýbrž i římská kurie. „Apoštolský stolec nebo také Svatý stolec označuje v tomto kodexu 

nejen papeže, ale též státní sekretariát, Radu pro veřejné záležitosti církve a ostatní složky římské kurie, pokud 

z povahy věci nebo z textové souvislosti nevyplývá něco jiného.“ Kodex kanonického práva, překlad Miroslav 

Zedníček. Praha: Zvon, 1993, s. 59. 
19 Svatý stolec byl subjektem mezinárodního práva i přesto, že nesplňoval kritéria státu. Právní expert Josef 

Kunz vysvětluje situaci následovně: „Původní členové mezinárodní komunity byly pouze evropské křesťanské 

státy a Svatý Stolec. Tento historický vývoj vysvětluje jedinečné postavení Svatého Stolce v mezinárodním 

právu jako nejvyššího představitele Římskokatolické církve.“ KUNZ, Josef. The Status of the Holy See in 

International Law. The American Journal of International Law, roč. 46, č. 2 (1952), s. 309. Tato otázka byla 

však předmětem živé diskuze odborníků, z nichž ne každý zaujal tak jasné a pozitivní stanovisko vůči Svatému 

Stolci. FENWICK, Charles G. The New City of Vatican. American Journal of International Law, roč. 23, č. 2 

(1929), s. 371-372. 
20 MURPHY, Francis X. Vatican Politics: Structure and Functions. World Politics, roč. 26, č. 4 (1974), s. 542. 
21 Samotné obsazení Církevního státu se neobešlo bez bojů. Na straně papeže stálo několik tisíc dobrovolníků, 

kteří zbrzdili postup italských vojsk. Boje, ve kterých padlo několik desítek vojáků na obou stranách, skončili 

kapitulací papežských vojsk 20. září 1870. SUCHÁNEK, Drahomír. Zánik Církevního státu, Historický obzor, 

roč. 25, č. 7-8 (2014), s. 151-153. 
22 ČERNÝ, Miroslav. Právo Vatikánského Města – historie a současnost, Revue církevního práva, roč. 55, č. 

2 (2013), s. 7. 



 

zajatce. Papež dohodu nechtěl přijmout z několika důvodů. Jejím přijetím by uznal zábor 

území, které Itálie provedla. Jednostranně upravené vztahy také mohly být italskou stranou 

kdykoliv změněny bez nutné spolupráce se Svatým Stolcem, což bylo příliš nebezpečné.23 

Fakticky však dohoda platila, respektive obě strany se podle jejích zásad chovaly.24  

Papež přestal být zánikem Církevního státu představitelem suverénního státu, stále 

však byl představitelem Svatého stolce, který zůstával subjektem mezinárodního práva. 

Zánik papežského státu neměl na zahraniční vztahy Svatého Stolce vliv. Nebyla tak 

přerušena jeho schopnost uzavírat smlouvy s ostatními státy.25 Dále fungovala diplomatická 

zastoupení Svatého Stolce v zemích, s nimiž měl ustanoveny diplomatické styky.26 Papežství 

mohlo dále nerušeně působit na mezinárodním poli. Papež Lev XIII. byl přítomen v roce 

1886 jako mediátor ve sporu mezi Německem a Španělskem o souostroví Karolíny. Byl i 

arbitrem roku 1895 ve sporu Haiti a Dominikánské republiky o jejich hranice. Během První 

světové války se papež Benedikt XV. aktivně zasazoval o dosažení míru. Nejen díky těmto 

činům se po skončení války zvýšil počet států, které měly zájem na ustanovení 

diplomatických vztahů s Apoštolským stolcem. Státy vnímaly Svatý Stolec jako vhodné 

místo k pozorování světového dění.27 Pro státy bylo však také podstatným důvodem 

k navázání vztahů to, že mohly přes Vatikán ovlivnit úpravu vztahů s katolickou církví na 

svém vlastním území. Zároveň docházelo i k významnému vnitřnímu vývoji. Svatý stolec se 

zabýval sociální politikou,28 vyhlásil boj vůči modernismu a vydal nový Kodex církevního 

práva. 

V červnu roku 1929 došlo k ratifikaci Lateránských dohod. Tímto aktem byla po 

téměř 60 letech vyřešena tzv. Římská otázka. Lateránské dohody se skládaly ze tří různých 

                                                 
23 LOTTIERI, Carlo. Vatican City as A Free Society: Legal Order and Political Theology, working paper, The 

Ludwig von Mises Institute, 2005, s. 2. 
24 Výjimku tvořily peníze, které papež nedostával. YOUNG, Stephen, SHEA, Alisan. Separating State from 

Church: A Research Guide to the Law of the Vatican City State. Legal Studies Series. Working Paper no. 2007-

1 (2007), s. 3-4. Nebo také IRELAND, Gordon. The State of the City of the Vatican. The American Journal of 

International Law, roč. 27, č. 2 (1933), s. 272. 
25 Konkordát s Portugalskem roku 1886; konkordát s Poduččéri (Indie) roku 1886; s Rakousko-Uherskem roku 

1881; Guatemalou roku 1886. 
26 Diplomatické vztahy byly vždy navazovány se Svatým stolcem, nikoliv s Církevním státem. 
27 KUNZ, Status, s. 311-312. 

28 Lev XIII. a jeho encyklika Rerum novarum byla počátkem církevního sociálního učení, na které 

v další fázi navázali Pius XI. a Pius XII. HALÍK, Tomáš. Sociální nauka katolické církve ve společensko-

dějinném horizontu in: Sociální encykliky (1891-1991). [online].  Praha: Zvon, 1996. Dostupné na: 

http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/SocialniEncykliky.htm, [cit. dne 3. srpna 2015], nestr. Odproštěním se 

od „světského vládnutí“ měla církev prostor na zaměření se sama na sebe, na svou vnitřní politiku. Z těchto 

podnětů pak vzešla církev, která usiluje postavení mravní mocnosti v moderním světě. CHENAUX, Philippe. 

Pius XII. a Druhá světová válka, Salve, roč. 18, š. 3 (2008), s. 37. 



 

ujednání. První z nich ustanovovalo nezávislý Městský stát Vatikán.29 Další se týkala 

finančního odškodnění papeže za zabraná území původního papežského státu a poslední byl 

konkordát s Itálií.  Dohody jsou od roku 1947 součástí ústavy Italské republiky.30 K jejich 

významnější změně došlo pouze jednou v roce 1984.31 I přes svou suverenitu je Vatikán 

právně provázán s Italskou republikou. Italské soudy například smějí v určitých případech 

stíhat zločince za zločiny spáchané na území státu Vatikán.32 Nicméně, jak právnička Jorri 

Duursma ve své knize poukazuje, je třeba mít na paměti fakt, že jakékoliv napojení na italský 

právní systém je ze strany Vatikánu dobrovolné a může být kdykoliv ukončeno 

z vatikánského popudu.33  

Hlavním specifikem Městského státu Vatikán je, že je sídlem hlavy Římskokatolické 

církve.34 Tato funkce je také důvodem samotné existence státu, jak se uvádí v preambuli 

                                                 
29 Jedním z definičních znaků suverénního státu je jeho uznání ze strany již existujícího státu. Dalšími dvěma 

dohodami byl konkordát a finanční vyrovnání Vatikánu s Itálií. YOUNG, SHEA, Separating State from 

Church, nestr., na listu č. 4. 
30 Problematické spojení obou dokumentů a jejich vzájemné postavení komentoval Guido Calogero 

ve svém článku Church and State in Italy: The Constitutional Issues. International Affairs, roč. 35, č. 1 (1959), 

s. 33-42. Dle článku sedm italské ústavy lze ke změně dohod přistoupit po vzájemné dohodě i bez přijetí 

ústavních zákonů. 
31 V roce 1984 byla přijata Dohoda o revizi konkordátu. V té byl kupříkladu změněn i způsob financování 

církve. CONSTANTINO, Tiziana Giovanna. Systém financování církví v Italii in: KŘÍŽ, Jakub (ed.). 

Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2009, 152; 

Dohodou bylo též zrušeno privilegované postavení Římskokatolické církve jako státního náboženství Itálie. 

KAMM, Henry. Italy Abolishes State Religion in Vatican Pact.[online] New York Times, 19. února, 1984. 

Dostupné na: http://goo.gl/gBJKbS, [cit. dne 2. května 2015], nestr. O možnostech vyjednání dalších úprav 

jednali zástupci obou stran při příležitosti 86. výročí podepsání Lateránských dohod v únoru 2015. LUBOH, 

Deborah Castellač. Lateran Pacts' 86th Anniversary Brings Together Top Vatican, Italian Officials. [online]. 

zenit.org. 18. února, 2015. Dostupné na: http://goo.gl/HTZRbt, [cit. dne 3. května 2015], nestr.; Úpravu vztahů 

s Vatikánem a tedy i s Římskokatolickou církví v Itálii, následovalo upravení vztahů s nekatolickými 

konfesemi, například s Italskou valdenskou církví, Italskými adventisty sedmého dne či italskou židovskou 

komunitou. GIOVANNELLI, Mauro. The 1984 Covenant between the republic of Italy and the Vatican: A 

Retrospective Analysis after Fifteen Years. Journal of Church and State, roč. 42, č. 3 (2000), s. 531.  
32 DUURSMA, Jorri. Fragmentation and the International Relations of Micro-States. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996, s. 393. 
33 Tamtéž, s. 394. Ne vždy je neexistence zákona k dané problematice ve Vatikánu řešeno předáním záležitosti 

italskému soudu. V případě drog nalezených u jednoho ze zaměstnanců Vatikánu v roce 2007 využil vatikánský 

soudce možnost odsoudit obviněného i z činu, který není kriminalizován vatikánskými zákony, pokud ohrožuje 

„zdraví, morálku a víru“, LA ROCCA, Orazio. E in Vaticano primo processo per droga. La Repubblica. 6. 

května 2007. 
34 To ale dává papeži i určitou flexibilitu. „Dle okolností, papež…přistupuje k problému buď čistě jako 

náboženský vůdce nebo jako hlava diplomaticko-politického centra nebo obojí. Role Římskokatolické církve 

jako politické síly se stává význačnou, když je papež nucen se potýkat se sociálními a politickými hnutími 

nebo státy, se kterými chce uzavřít obchod nebo koalici pro boj se společným nepřítelem.“ MANHATTAN, 

Avro. The Vatican in World Politics. London: C. A. Watts & Co, 1949, s. 19. 

http://goo.gl/gBJKbS
http://goo.gl/HTZRbt


 

Lateránské dohody zakládající městský stát.35 F. Halas36 přímo označuje Vatikán za jeden 

z nástrojů papežské politiky.37 Trefně vzájemný vztah obou subjektů popsala ve svém článku 

J. Gelarová: „Vatikán představuje specifický státní útvar, jehož základní charakteristickou 

je propojení státu s jinou, nestátní entitou, kterou je Svatý stolec. Smyslem existence 

vatikánského státu je zajištění nezávislosti Svatého stolce v jeho působení jako vedení 

katolické církve.“38 

2.2 Zahraniční politika Svatého stolce ve 20. století 

Základním cílem politiky Apoštolského stolce je zajistit práva a zájmy 

Římskokatolické církve v zemích, kde působí. Vždy kladl důraz na formální podobu vztahů. 

Pro Svatý stolec bylo důležité mít vztah se státem opřený o jasně formulovanou politickou 

dohodu, ke které se v případě problémů mohl odvolávat. Svatý stolec měl zájem o uzavírání 

smluv bez ohledu na politickou povahu režimu. Jak poukazuje právník Daniel A. Binchy: 

„Vatikán udržoval kontakt, a to mnoho lidí není s to pochopit, i v případě, že silně 

nesouhlasil s teorií, na které byl ten daný stát postaven.“39 Svatý stolec také nikdy 

nepřistupuje k přerušení vztahů z vlastní iniciativy.40 V případě porušování dohod ze strany 

státu protestuje, ale nepřistupuje k ukončení vztahu. 

2.2.1 Meziválečné období 

Výše zmíněný princip byl jasně zřetelný v meziválečné politice Svatého stolce. Mezi 

léty 1918-1938 bylo uzavřeno celkem třicet osm konkordátů.41 Ty byly doplněny smlouvami 

dalšího typu modus vivendi42 či aspoň formou částečné dohody.43 Meziválečné konkordáty 

nejen potvrzují snahu o formalizaci vztahů, ale i důraz na jejich nepřerušení v případě, že 

                                                 
35 Premesso. Trattato fra la Santa sede e l´Italia. [online]. vatican.va. Dostupné na: http://goo.gl/dKQEtH, [cit. 

dne 10. května 2015], nestr. 
36 Profesor PhDr. František Xaver Halas je českým diplomatem a historikem, který se specializuje na české 

církevní dějiny. V letech 1990-1999 působil jako československý a následně český velvyslanec u Svatého 

stolce. 
37 HALAS, František X. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství: diplomacie Svatého stolce: 

České země a Vatikán. 2. rozšířené vydání, Brno: CDK, 2013, s. 347. 
38 Gelnarová, Vatikán, s. 75. 
39 BINCHY, Daniel A. The Vatican and International Diplomacy, International Affairs, roč. 22, č. 1 (1946), s. 

49. 
40 Tamtéž, s. 50. 
41 BIESINGER, Joseph A. The Reich Concordat of 1933. The Chruch Struggle Against Nazi Germany in: 

COPPA, Frank (ed.). Controversial Concordats: The Vatican´s Relations with Napoleon, Mussolini, and 

Hitler. Washington, DC: Catholic University Press, 2012, s. 120. 
42 Modus vivendi uzavřen v Československem roku 1928. 
43 Smlouva s Maďarskem o jmenování biskupů roku 1927. 



 

podmínky církve v dané zemi nejsou optimální. Ve 20. letech se papež pokoušel uzavřít 

dohodu i se Sovětským Ruskem.44 Některé konkordáty byly, a dodnes jsou, vnímány jako 

vysoce kontroverzní. Příkladem za všechny byl konkordát uzavřený s Německem roku 1933, 

který, dle kritiků, poskytl Hitlerovu režimu „brzké a zbytečné mezinárodní uznání“.45 Jak již 

bylo dříve řečeno, uzavření konkordátu neznamenalo souhlas s režimem a jeho činy. Historik 

Frank Coppa ukazuje nesouhlas papeže s německou (nejen) církevní politikou.46 Tato 

záležitost působila neshody mezi papežem a jeho státním sekretářem.47 Papež nebyl tak 

trpělivý jako jeho státní sekretář a byl méně ochotný tolerovat porušování dohody ze strany 

Německa.48 Pius XI. měl negativní postoj ke komunismu i nacismu. Historik Peter Kent však 

poukazuje na to, že s blížící se smrtí papeže více energie věnoval odsuzování nacismu.49  

Pius XI. v únoru 1939 zemřel a na jeho místo byl zvolen jeho státní sekretář Eugenio 

Pacelli,50 který si zvolil jméno Pius XII. Eugenio Pacelli měl mnohem více zkušeností 

s diplomacií a právnickou praxí než s prostým životem kněze. Již od počátku své kariéry 

působil na státním sekretariátě, kde se zabýval vnějšími vztahy katolické církve. Pracoval 

v kongregaci, která měla na starosti vyjednávání konkordátů, tedy nacházení kompromisů 

spíše než tvrdé prosazování vlastní vůle.51 J. Conway sice tvrdí, že Pacelli vnímal své zvolení 

jako příležitost „prosazovat politicko-náboženské hodnoty katolické církve v otevřeném boji 

                                                 
44 V červenci 1924 vyjednával Eugen Pacelli, tehdy nuncius v Německu, se sovětským velvyslancem 

v Německu Nikolajem N. Krestinskim o možnosti vyslání apoštolského delegáta do Moskvy. Pacelli jednání 

vedl několik dalších let, avšak bez úspěchu. Rezervovanost ze strany Svatého stolce byla zapříčiněna špatným 

zacházením s církví v Sovětském svazu. BECKER, Winfried. Diplomats nad Missionaries: The Role Playes 

by the German Embassies in Moscow and Rome in the relations between Russia and the Vatican from 1921 to 

1929. The Catholic Historical Review, roč. 92, č. 1 (2006), s. 40. 
45 BIESINGER, The Reich Concordat of 1933, s. 120. Eugenio Pacelli svůj postoj vůči konkordátům (a nelze 

vyloučit, že měl na mysli hlavně tento konkrétní) vyjádřil v promluvě ke kardinálům v červnu 1945): „V 

každém případě člověk musí uznat, že konkordáty v minulých letech přinesly mnohé výhody, nebo alespoň 

odrazily velkou pohromu. Přes veškerou kritiku, jíž je vystaven, dal katolíkům jejich konkordát základ ochrany, 

postavení, ve kterém mohli udržet, aby bylo možno se po co nejdelší dobu bránit stále sílícímu proudu 

náboženské perzekuce.“ Promluva ke kardinálům ve svátek sv. Evžena. 2. června 1945. AAS, roč. 37 (1945), 

s. 159-168 překlad cit. dle BESIER, Svatý stolec a Hitlerovo Německo, s. 151. 
46 COPPA, Policies and Politics, s. 95-112. 
47 Pacelli se pokoušel zmírňovat papežův postoj vůči Německu. KENT, Peter C. A Tale of Two Popes: Pius 

XI, Pius XII and the Rome-Berlin Axis, Journal of Contemporary History, roč. 23, č. 4 (1988), s. 590. 
48 COPPA, Policies and Politics, s. 96. 
49 „Papež odsuzoval Hitlera a jeho režim při každé příležitosti – za porušování německého konkordátu, za jejich 

„zbožšťování“ státu i jejich rasismus. KENT, A Tale of Two Popes, s. 589. 
50 Eugenio Pacelli (1876-1958) pocházel z rodiny, která tradičně patřila mezi papežské podporovatele. Získal 

doktorát v kanonickém právu a poté obdržel první post v rámci kurie na postup v Kongregaci pro zvláštní 

církevní záležitosti. Ve 20. letech působil na nuncius v Německu. Po návratu do Říma byl roku 1930 jmenován 

státním sekretářem. Od roku 1935 držel post camerlenga. 
51 V letech 1901-1917 působil Eugenio Pacelli v Kongregaci pro zvláštní církevní záležitosti. 



 

proti agresi, násilnému nacionalismu a rasismu nebo revolučním sekulárním ideologiím.“52 

Otázkou však je, jak moc otevřený boj mohl mít na mysli u přísně diplomatického Eugenia, 

pro nějž byl diplomatický způsob jednání typický a prolínal celou jeho církevní kariéru. 

2.2.2 Druhá světová válka 

Ve válečné politice Svatého stolce lze rozeznat několik základních proudů. Prvním 

byly verbální apely na státy k ukončení války a prezentace představ Pia XII. o poválečném 

uspořádání Evropy. Druhým se stala praktická potřeba o ochranu vlastního majetku i života, 

která tkvěla především v tlaku na Itálii, aby se vyhnula vstupu do války, a poté ve snaze 

nechat prohlásit Řím svobodným městem. Posledním byla politika, kterou měli provádět 

papežští vyslanci v ostatních zemích. 

 Vypuknutí druhé světové války bylo pro papeže bolestnou událostí. Jeho apely na 

zainteresované strany se minuly účinkem,53 a tak musel opět sledovat, jak se Evropa noří do 

krve. Během války neustával volat po uzavření míru.54 Při tom formuloval svou představu 

uspokojivého poválečného uspořádání. Pius XII. se stavěl proti požadavku bezpodmínečné 

kapitulace. 55 Obával se, aby úplná vojenská porážka v případě Německa nevedla k podobné 

situaci, jaká ve Výmarské republice nastala po roce 1918.56 Měl také obavy, aby tvrdá 

porážka Itálie nevedla k vnitřním otřesům, které by mohly mít vliv na platnost lateránských 

dohod.57 Pro udržení stability střední Evropy považoval za důležité nedovolit Rusku, aby do 

jejích poměru zasahovalo. 58 Bylo proto potřeba, aby po válce zůstalo Německo 

demokratické a silné. Německo však mělo zůstat oddělené od Rakouska, což mělo zaručovat 

                                                 
52 CONWAY, John S. Pope Pius XII and the Myron Taylor Mission. The vatican and American Wartime 

diplomacy., s. 143-151 in: WOOLNER, David B., KURIAL, Richard B. (eds.). FDR, the Vatican, and the 

Roman Catholic Church in America, 1933-1945. New Yrok: Palgrave Macmillan, Houndmills: Palgrave, 2003, 

s. 144. 
53 Svatý stolec vyvíjel silný tlak na Polsko, aby přistoupilo na dohodu s Německem a vyhnulo se tak válce. 

FREIDLANDER, Pius XII. a Třetí říše, s. 35-37. 
54 V srpnu 1939, těsně před vypuknutím války, se papež pokusil se neúspěšně uspořádat konferenci, která by 

vedla k uklidnění situace v Evropy. Pozvány byly Velká Británie, Francie, Německo, Itálie a Polsko, nikoliv 

Rusko. FREIDLANDER, Pius XII. a Třetí říše, s. 30. 
55 Proslov ke kolegiu kardinálu na svátek sv. Evžena. 2. června 1944. AAS, vol. 36, 1944, s. 166-175. 
56 BLET, Pierre. Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů. Přeložil Antonín Džbánek. 

Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001, s. 69. 
57 MINUTE, August 24, 1944, ASMAE, busa 74, Santa Sede 5-USA (1945); Foreign Ministry to HOly See, 

February 21, 1945, ASMAE, busta 74, Santa Sede 5-USA cit. dle KENT, Peter C. Toward the reconstitution 

of Christian Europe. The War Aims of the Papacy, 1938-1945, s. 163-178 in: WOOLNER, KURIAL, FDR, s. 

173. 
58 CHADWICK, Owen. Britain and the Vatican during the Second World War. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986, s. 303-304. 



 

ochranu jak rakouskému katolicismu, tak Itálii. Jako jednu z cest k udržení míru viděl Svatý 

Stolec ve vytvoření středoevropské monarchie.59 Taková možnost byla za války vážně 

projednávána. Jednou z jejích variant bylo vytvoření federace v čele s Habsburky.60 O 

„Dunajské federaci“ jednal arcivévoda Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský61 se zástupci 

Maďarska v Lisabonu v roce 1943.62 V USA myšlenku federace ve střední Evropě 

propagoval Otto, kterému se tam dostalo velké publicity.63 V té době záležitost probíral i 

americký prezident s newyorským arcibiskupem Francisem Spellmanem, oficiálně se k tomu 

však prezident Franklin Roosevelt nevyjádřil.64 Britský ministerský předseda Winston 

Churchill prohlásil, že by byl restauraci Habsburků nakloněn.65 Větší podporu ale mezi 

ostatními politiky nezískal.66 Svatý Stolec se restauraci Habsburků nebránil, viděl ji jako 

možné řešení.67 Vyloženě okrajový plán to však pravděpodobně nebyl, neboť si Svatý stolec 

zájmem o tuto problematiku vysloužil útoky sovětské propagandy.68 Za vhodné řešení pro 

                                                 
59 Podle Marka Aaronse a Johna Luftuse bylo vytvoření středoevropského státu či federace, který by sloužil 

jako cordon sanitaire mezi Německem a Ruskem bylo plánováno již ve 20. a 30. letech. Projekt podporovali 

tajné služby Francie i Velké Británie. Projekt měl pokračovat i po válce proto britská MI6 nabírala agenty ze 

středoevropských zemí. AARONS, Mark, LOFTUS, John. Unholy trinity: the Vatican, the Nazis, and the Swiss 

banks. New York: St. Martin´s Griffin 1998, s. 50-10, 55-56. 
60 Toto bylo mj. použito jako obvinění v procesu s kardinálem Jószefem Mindszentym. Byl totiž přítelem 

Spellman a krátce před jeho zatčením se potkali na Mariánské konferenci v Kanadě. GANNON, Robert. The 

Cardinal Spellman Story. New York: s.n., 1962, s. 342-354. 
61 Arcivévoda Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský žil v letech 1918-2007 a byl jedním ze synů posledního 

rakouského císaře Karla I. 
62 VOCELKA, Karl, HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků. Život a všední dny jednoho rodu. Přel. Lucie 

Navrátilová. Plzeň: Plejáda, 2011, s. 303-304, Přes něj maďarská vláda tázala Otty Habsburského, jestli by byl 

ochoten postavil se do čela případné obnovené habsburské monarchie. PERNES, Jiří. Poslední Habsburkové. 

Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 255. 
63 BROOK-SHEPHERD, Gordon. The uncrowned emperor. London, New York: Hambledon and London, 

2003, s. 147. 
64 Otto popsal „Pravděpodobně nejsilnější podporou mi byli bývalý vyslanec William C: Bullitt; kardinál 

Spellman, který má velký vliv na prezidenta; a jistý Mr. Crawley, který byl v administrativě velmi aktivní. 

Občas soudce nejvyššího soudu Frank Murphy byl také nápomocen…ale sovětská klika byla všude citelná 

hlavně na státním departmentu, kde ji představoval sám Cordell Hull a nabývala na síle s růstem vlivu Harryho 

Hopkinse jako prezidentova „speciálního poradce.“  BROOK-SHEPHERD, Gordon. The Last Empress. The 

Life and Ties of Zita of Austri-Hungary, 1829-1989. London: Harper Collins Publishers, 1991, s. 294. 
65 BOGLE, James a Joanna. A Heart for Europe: The Lives of Emperor Charles and Empress Zita of Austria. 

Leminster: Gracewing Publishing, 1991, s. 153, V dopise Zitě a Ottovi navrhoval ve střední Evropě útvar typu 

britského Commowealthu. Memorandum of 4 February 1940. HFA. Kassette Č. 29, File 688 cit. dle BROOK-

SHEPHERD, The Last Empress, s. 281. 
66 Britský ministr zahraničí Anthony Eden se proti ideji dokonce přímo postavil. Po konferenci v Moskvě si 

poznamenal, že je rozhodně proti restauraci monarchie. Jak kvůli svému proti katolickému postoji, tak proto, 

že musel brát v úvahu názory exilových vlád střední Evropy. BROOK-SHEPHERD, The Last Empress, s. 281. 
67 Audience to Myron Taylor, June 1944, Hyde Park Paper, Box 11 cit. dle CHADWICK, Britain and the 

Vatican, s. 304. 
68 The National Archive, Kew, UK, s. 14. FO 371/60803. Annual report 1945. 



 

stabilizaci poměrů papež považoval i vytvoření nové mezinárodní organizace pro zachování 

míru.69 Obával se také, že Evropa sama nebude schopna v poválečném světě zajistit své 

bezpečí, především proti Rusku, a tak se vyslovoval pro zachování americké vojenské 

přítomnosti na evropském kontinentu. 

Se vstupem Itálie do války byl Vatikán vědom toho, že i on je přímo ohrožen lokací 

v hlavním městě. Pius XII. se proto již od počátku snažil získat pro Řím statut „otevřeného 

města.“70 Mussolini však jeho žádost odmítal vyslyšet. Pius XII. se pokoušel na druhé straně 

přesvědčit prezidenta Roosevelta přes Myrona Taylora.71 Po pádu Mussoliniho se nová vláda 

odhodlala k udělení tohoto statutu Římu. Britové rovnou prohlásili, že Řím jako otevřené 

město respektovat nebudou.72 I po vyhlášení tedy došlo k několika útokům na město, neměly 

však příliš zničující charakter, vatikánský tlak se tedy v této záležitosti vyplatil. 

Co se týče vatikánských zástupců v ostatních zemích, dostali instrukce neopouštět 

své pozice, dokud to půjde. Ukázkovým příkladem byla situace v Polsku. Apoštolský 

nuncius Filippo Cortesi byl jako jeden z posledních velvyslanců přítomen ve Varšavě. Po 

útěku polské vlády ji následoval do rumunského exilu. V tu chvíli přestal být v kontaktu 

s katolíky a hierarchií v Polsku. Část Polska, kterou obsadili Němci, dostal na starost nuncius 

v Německu Cesare Orsenigo.73 Toto rozhodnutí ukazuje další prvek vatikánské politiky. I 

přesto, že tím došlo de facto k nedodržení podmínek dojednaných v konkordátu s Polskem, 

Svatý stolec se uchýlil k tomuto provizornímu řešení, aby zajistil alespoň minimální kontakt 

církve v Polsku s ústředím. To Svatému stolci mělo zajistit alespoň nějaké zprávy z této 

oblasti a zároveň umožnit vznášet námitky proti špatnému zacházení s katolíky na daném 

území. 

Zahraniční politika Svatého stolce po válce plynule navazovala tu válečnou. Papež 

byl samozřejmě nucen reagovat na aktuální vývoj mezinárodní situace, základní prvky jako 

snaha o zajištění míru budováním mezinárodních institucí či integrací, antikomunismus, ale 

i zvýšený zájem o Německo zůstaly zachovány. 

                                                 
69 CHADWICK, Britain and the Vatican, s. 304. 
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válčících stran, v případě, že vyhlášení strany respektují. 
71 Zdůrazňoval rozdíl mezi sovětským komunismem s jeho chybami a ruským lidem, který potřeboval po 

německém útoku pomoci. Američtí katolíci se totiž stavěli proti americké pomoci SSSR. CONWAY, Myron 
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72 CHADWICK, Britain and the Vatican, s. 244-245. 
73 Cesare Orsenigo (1873-1946) byl většinu svého profesionálního života diplomatem v evropských státech. V 

letech  1922 až 1925 působil v Nizozemsku, 1925 až 1930 v Maďarsku a od roku 1930 a do své smrti 

v Německu. Cesare Orsenigo nebyl pozitivně vnímán polským klérem, který k němu neměl důvěru, jelikož ho 

vnímal jako sympatizanta nacismu. KENT, Lonely cold War, s. 37. 



 

3. Zahraniční politika Svatého stolce po druhé světové válce 

Tato kapitola se zabývá zahraniční politikou Svatého stolce v letech 1945-1950. Kde 

je to vhodné pro lepší pochopení tématu, dochází k přesahům. Text je členěn do třech 

hlavních podkapitol, které se zabývají postojem Apoštolského stolce k evropské integraci, 

ostatním evropským státům a komunismu. Politika Svatého stolce byla odezvou na 

poválečnou situaci. Evropské státy byly oslabeny válkou, čehož využívali komunistické 

strany ve většině zemí Evropy, podporované z moskevského centra. Svatý stolec se snažil 

pomoci hledat východisko z křehké politické situace po válce, ale i zajistit si „osobní“ 

bezpečí před komunisty. 74 

3.1 Svatý stolec a poválečná integrace 

Po druhé světové válce panovalo všeobecné pohoršení nad tím, že dvakrát rychle po 

sobě došlo ke konfliktům, které měly hrozivé dopady na civilní společnost. Jednou z cest, 

kterou Svatý stolec vnímal jako možnou záruku udržení evropského míru, byla integrace. 

Papež Pius XII., pro kterého bylo volání po světovém míru a odsuzování války jako 

prostředku řešení ústředním motivem jeho politiky, se s ideou integrace jako prevence 

válečných sporů ztotožnil. 

Petr Žák poukazuje, že zmínky Pia XII. o evropské integraci byly v jeho projevech 

mnohem častější než u jeho nástupců.75 Pozornost papeže zaměřenou právě k tomuto tématu 

Žák vysvětluje osobností papeže i jeho zkušenostmi diplomata a právního experta, který se 

intenzivně zabýval zahraniční politikou. Nemůžeme však opominout mezinárodní události, 

které Pius zažil.  První světová válka, neúspěšné pokusy se Společností národů i druhá 

světová válka nemohly než determinovat jeho pohled na ideální mezinárodní uspořádání. 

3.1.1 Politická a ekonomická integrace 

Zprvu se papež vyjadřoval k otázce integrace pouze v obecné rovině. Později však 

se, zcela logicky, s přibývajícími projekty také vyjadřoval ke konkrétním vzniknuvším 

organizacím.  

                                                 
74 Panovaly obavy, že by v případě vypuknutí války nejenom došlo ke zhoršení pronásledování katolické 

církve, která už teď v komunistických zemích trpí, ale také z toho, že by v případě konfliktu a úspěšného 

postupu Rudé armády mohlo dojít až k obsazení Říma. The National Archive, Kew, UK. . FO 371/73426. 

British Legation (Holy See), Rome. October 22nd, 1948.  
75 ŽÁK, Petr. Federalistický papež Pius XII. a počátky evropského integračního projektu v letech 1939-1958. 

Dvacáté století. č. 2, 2013, s. 29. 



 

 Nejprve papež definoval charakteristiky, které by poválečná Evropa měla či naopak 

neměla mít, aby mohla nadále mírově fungovat. Mezi prvky, které viděl jako problematické, 

patřil nacionalismus.76 Pius XII. ho vnímal jako narušující prvek v případě, že se mu dostává 

příliš prostoru. Označil ho za nezdravý, jelikož negativně ovlivňuje vztahy jednotlivých 

národů.77 Ve svém projevu ze dne 18. března 1948 prohlásil, že není „žádná jiná cesta ke 

spáse, než se s konečnou platností zřeknout modlářství absolutního nacionalismu.“78 Papež 

doufal, že právě nacionalismus vyšel z druhé světové války oslaben. Jedním z úkolů církve 

proto měla být podpora lidí k tomu, aby své nacionální předsudky zahodili a začali společně 

vytvářet novou budoucnost.79 Nebezpečí nacionalismu vnímal převážně u velkých 

evropských národů. Ty by mohly přílišným soustředěním na svou dlouhou a slavnou historii 

ohrozit jakékoliv integrační snahy tím, že by se snažily zachovat si svůj vliv nad ostatními. 

Pius proto zdůrazňoval důležitost toho, aby měly, místo minulosti, na mysli přítomnost a 

hlavně budoucnost. Proto již za války oslovil Němce a Francouze, aby se po válce stranili 

obviňování a nenechali se svést svou mocí vítěze. „Přemozme sami sebe, každou omezenost 

úsudku, každou vypočítavost, pýchu i vojenskou přesilu, ať nedochází k jednostrannému 

užití práva a prosazování spravedlnosti.“80 Obecně však varoval před nenávistí mezi všemi 

národy, která je překážkou znovuobnovení důvěry.81 

Dalším prvkem, který papež prosazoval, byla nadnárodní spolupráce, která by stála 

na základech a respektování mezinárodního práva. Ve své vánoční promluvě roku 1940 

zmínil, že je potřeba obnovit důvěru v mezinárodní právo, jelikož nedůvěra v něj je 

překážkou opravdové dohody.82 Na dodržování mezinárodních smluv apeloval též ve svém 

vánočním projevu roku 1945.83 Zároveň se vyslovil pro vytvoření nadnárodní organizace, 

                                                 
76 „…čím dříve se obyvatelé Evropy zbaví nacionálních předsudků, které způsobily tolik škod, tím lépe,“ 

pronesl papež v proslovu k delegaci druhého kongresu evropské unie v Římě v listopadu 1948. The National 

Archive, Kew, UK. FO 371/79874. Annual Report 1948. 
77 Zároveň ale uvedl, že je třeba mít na paměti, že existují státy, které se s nacionalismem úspěšně vypořádaly, 
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78 Allocutio. A Beatissimo patre, die XVIII mensis mart A. MCMXLV, habita coram populo in foro sancti patri 

in vaticano ob paenitentiales supplicationes coadunato. in: AAS, Roč. 37 (1945), s. 111-115. 
79 The National Archive, Kew, UK. FO 380/143. British Legation to the Holy See, Rome. 17th November 1948. 
80 Vánoční poselství celému světu. Proneseno rozhlasem dne 24 prosince 1943. in: AAS 36 (1944), s. 23. 
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křesťanské laskavosti. Rizzo (Holy See) to Foreign Ministry, 28 July 1944, ASMAE, busta 71, Santa Sede 5 – 

Polonia cit. dle KENT, Peter C. Lonely Cold War of Pope Pius XII: The Roman Catholic Church and the 

Division of Europe, 1943-1950. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002, s. 80. 
81 Vánoční projev 1945. Negli ultimi sei anni. 24. prosince 1945. AAS, roč. 38 (1946), s. 15-25. 
82  Promluva ke kardinálům na svátek sv. Evžena dne 2. března 1940. in: AAS, roč. 33 (1941), s. 12 
83 Vánoční projev 1945. Negli ultimi sei anni. 24. prosince 1945. AAS, roč. 38 (1946), s. 15-25. 



 

ve které by byla suverenita jednotlivých států podřízena novým institucím. Nově vzniklé 

organizace měly mít právo rozhodovat i přes odpor jednotlivých členů.84 Lze předpokládat, 

že jedním z motivů požadavku autority nových mezinárodních organizací nad jednotlivými 

státy bylo zklamání, které představovala Společnost národů, do které svého času vkládal 

Svatý Stolec velké naděje.85 Z tohoto důvodu, ač papež vyjádřil podporu Organizaci 

spojených národů,86 nebyl nadšen z toho, že jí chyběl nadnárodní charakter.87 L´Osservatore 

Romano ve svém komentáři uvedlo, že organizace sice má dobré ekonomické a sociální 

výsledky,88 ale zároveň kritizovalo, že nefunguje politicky, jelikož se do ní promítá aktuální 

rozdělení světa.89 

Za výrazný lze ve zkoumaném období označit Haagský summit, který se konal 

v květnu 1948. 90 Papež se o něj intenzivně zajímal, poslal na něj svého zástupce a dokonce 

zaslal účastníkům list, kde sám navrhoval určitá konkrétní opatření, což je v kontextu jeho 

ostatní politiky poněkud neobvyklé. Papež byl osloven Britem Duncanem Sandysem, 

zastáncem federalistické myšlenky, zda by kongres v Haagu podpořil. Papež souhlasil a 

vyslal na něj svého zástupce, tehdejšího apoštolského internuncia v Nizozemsku Mons. 

Paola Giobbeho.91 Během kongresu Pius XII. zaslal delegátům list, ve kterém vyzval k přijetí 

„evropské ústavy“.92 Papež to následně komentoval v promluvě ke kolegiu kardinálů 2. 

června 1948, 93 což ukazuje, jakou mu přikládal pozornost. Na kongres samotný sice 

nenavazoval vznik žádné významné organizace, nicméně je považován za jeden ze základů 
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evropské integrace.94 Úspěch Kongresu spočíval v tom, že byl unikátní manifestací lidí 

zapálených pro myšlenku budování jednotné Evropy.95 

I přes zájem, který papež kongresu věnoval, nelze tyto kroky přeceňovat. Sice do 

místa konání poslal svého zástupce, nicméně pouze jako pozorovatele, který se jednání 

aktivně neúčastnil. Z kongresu samotného nic konkrétního nevzešlo. Samotná integrace byla 

realizována na vládní úrovni a Svatý Stolec k těmto jednáním přístup neměl.96 Papež ale 

nemusel být zklamán, že z kongresu, do kterého on sám investoval tolik energie, nevzešel 

konkrétní projekt. Kongres měl silnou myšlenkovou a inspirační hodnotu. Stimuloval 

federalistické hnutí v Evropě, ze kterého později vzešly skutečné organizace. Pro tak často 

zdůrazňovanou vatikánskou neutralitu bylo možná i dobře, že přímo z tohoto kongresu nic 

nevzešlo. Přítomnost papežského zástupce, byť jen v roli pozorovatele, mohla být další 

záminkou k útoku na Vatikán ze strany sovětského bloku, jelikož všechny organizace, 

inspirované tímto kongresem, vznikly v západní Evropě.  

Dokladem inspirační hodnoty Haagského kongresu bylo založení Rady Evropy. 97 

Svatý stolec ji, obecně jako integraci, schvaloval. Již od počátku měl Apoštolský stolec 

v rámci Rady pozorovatelský status.98 Nebyl však ochoten se do ní aktivně zapojit až do 

roku 1962, kdy se začlenil v rámci kulturní spolupráce v rámci Rady.99  
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být sama o sobě dobrou věcí, zdá se, že začíná směřovat špatný směrem“. The National Archive, Kew, UK. 
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Co se týče dalších realizovaných projektů integrace v Evropě, Vatikán se většinou 

vyjadřoval pozitivně, i když míra jeho podpory se různila. V roce 1948 byl kladně přijat 

vznik celní unie Beneluxu, projektu, který měl kořeny ve válečné spolupráci vlád Belgie, 

Nizozemska a Lucemburska,100 jako první krok, který může inspirovat další integraci v 

Evropě.101 Benelux byl skutečně pokládán za jakýsi testovací projekt, který ukázal možnost 

úspěšné ekonomické spolupráce v Evropě. Byl tak jedním z kroků, které vedly k ustanovení 

Evropského hospodářského společenství.102 V tomto směru Vatikán správně identifikoval 

jeho potenciál, přesto byl rozsah jeho podpory projektu omezený. 

Daleko více pozornosti se dostalo Marshallovu plánu, který papež vítal jako projekt 

přínosný pro evropský mír.103 V L´Osservatore Romano se čtenáři mohli dočíst, že Vatikán 

schvaluje ekonomickou pomoc Evropě.104 Sice bylo v této souvislosti opět uvedeno, jak je 

politováníhodné rozdělení Evropy, a tedy že se pomoc nedostane ke všem evropským 

státům, Vatikán si ale samozřejmě potřebnost pomoci uvědomoval, a proto plán vítal, jelikož 

„je lepší pomoci polovině Evropy než nikomu.“105 Uvedl také, že si je vědom možnosti, že 

tato ekonomická pomoc může vést i k vojenským paktům,106 nicméně doufal, že by nebyly 

příčinou další války.  

Je evidentní, že podpora pro Marshallův plán byla výraznější než pro Benelux. 

Integrace tří malých západoevropských byla pro Svatý stolec spíše okrajovou záležitostí. 

Nejednalo se o událost, která by měla potenciál zásadně ovlivnit další vývoj Evropy. 

Zveřejnění podpory projektu bylo vyjádřením souhlasu s integračním procesem jako 

takovým. Okolnosti a hlavní myšlenka vzniku Marshallova plánu byly poněkud 

komplikovanější. Ač byl plán oficiálně dostupný všem evropským zemím, účastnily se ho 
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jen některé. V kontextu zvětšování sovětského vlivu v Evropě Svatý stolec vítal plán nejen 

jako prostředek ekonomického posílení evropských států. Za velké pozitivum považoval 

podmínku spolupráce účastníků, kterou USA stanovily. Spolupráce při rozdělování cizích 

peněz mohla státům ukázat, jak užitečná a ne nemožná kooperace může být, a tak inspirovat 

další společné projekty, které, jak je již výše zmíněno, byly pro Svatý stolec jednou z cest k 

zachování míru v Evropě. Apoštolský stolec tak poskytoval více podpory tomu projektu, 

který nazíral jako funkčně přínosnější. Papež se nevyjadřoval konkrétně ke všem 

integračním projektům. Kupříkladu založení Evropského společenství uhlí a oceli 

nekomentoval. Nicméně ve své vánoční promluvě roku 1950 hovořil o vytváření jedné lidské 

rodiny, ve které jsou všichni lidé určeni k životu ve spravedlnosti, spolupráci, ne v národní 

sobeckosti, což by se dalo, dle P. Žáka, chápat jako vyjádření podpory tomuto projektu.107 

Podporu myšlence podobného charakteru však papež vyjádřil již roku 1948 ve svém 

vánočním poselství, kde říká: “…místo toho, abychom zaváděli bariéry, které blokují 

vzájemnou výměnu surovin, proč nezjednodušit jejich výměnu bez zbytečných omezení, 

hlavně těch, které vytváří zničující nerovnováhu ekonomických podmínek?“.108 

Nejvýraznější podporu však papež poskytnul Haagskému federalistickému kongresu, 

kde se projednávaly prvky integrace obecně. K ostatním, konkrétním projektům však míval 

výhrady. Svatý stolec v letech krátce po válce nebyl ochoten se do žádné politické integrace 

pouštět a možná právě proto nejvíce podporoval ideální koncepce, které však v poválečné 

Evropě neměly šanci na úspěch. Nemusí to být však nutně naivitou Svatého stolce, vždyť 

v jeho čele stál zkušený diplomat, spíše to podporuje jeho snahu prezentovat se jako morální 

hlas, který stojí nad praktickými problémy politiky, ale poskytuje ideové vedení a duchovní 

podporu. Integraci tedy viděl ji jako užitečný stabilizační prvek, který je vhodný pro ostatní 

evropské subjekty, ale ne pro něj. Jasné stanovisko, které z Vatikánu ohledně evropské 

integrace zaznívalo, katolíky skutečně inspirovalo k tomu, aby integraci podporovali.109 
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3.1.2 Vojenská integrace, zbrojení a atomová bomba 

3.1.2.1 Vojenská integrace 

I přes své pacifistické zaměření papež vnímal kolektivní bezpečnost jako nutnost. 

Vytváření obranných spolků v západní Evropě vnímal jako naléhavou potřebu v době, kdy 

byla ohrožena komunismem.110 Bruselskému paktu se však příliš pozornosti z Vatikánu 

nedostalo. V době jeho ustanovení probíhaly v plném proudu přípravy na italské parlamentní 

volby, které byly pro Svatý stolec naprostou prioritou, patrně proto se paktu žádné výrazné 

reakce nedostalo.111 

Rozhodně více pozornosti dostalo Evropské obranné společenství (EOS).  Vytvoření 

EOS vítal papež také proto, že se za války obával, aby nebylo s Německem jednáno jako po 

první světová válce, což on, jako nuncius v Berlíně, zažil na vlastní kůži. I přes omezení, 

která byla na Německo uvalena, Pius XII. vnímal jeho začlenění do spolku s Francií jako 

pozitivní krok, který povede k opětovnému zrovnoprávnění s ostatními evropskými 

partnery.112 Stejně tak souhlasně přijal projekt evropské armády, která měla mimo jiné 

nadále oslabovat nacionalismus jednotlivých evropských zemí.113 Severoatlantickou alianci 

Vatikán nepodporoval tak výrazně jako EOS. Pomohl sice k jejímu přijetí v Itálii,114nicméně, 

jak Petr Žák poukazuje, byl zřetelný rozdíl mezi jasnou podporou EOS a spíše tichou 

diplomatickou podporou NATO. Vatikán si pravděpodobně uvědomoval důležitost obou 

projektů. Rozdíl v jejich podpoře je ale evidentní. Proč podporoval NATO jen tiše 

diplomaticky a EOS otevřeně? Rozdílem mezi těmito organizacemi je doba vzniku a 

zapojení USA. Hrozilo, že by příliš výrazná podpora NATO rozvířila ještě větší vlnu 

osočování z východního bloku.115 Nelze také vyloučit, že vliv mohla mít i očekávaná, či 
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spíše obávaná, reakce v USA, kde se proti příliš těsným oficiálním kontaktům s Vatikánem 

zvedaly vlny protestantské nevole.116 

Jednání o EOS souběžně provázela Korejská válka,117 jež byla prvním konfliktem, 

kdy proti sobě stáli vojáci „východu a západu“. Zdálo se tedy, že ke smíření dvou rivalů 

studené války jen tak nedojde. V té době proto Západ tlačil na Svatý Stolec, aby vystoupil 

ze své proklamované neutrality a „vybral si stranu.“118 L´Osservatore Romano problematiku 

během roku 1951 několikrát komentovalo a vše shrnul papež ve svém vánočním projevu 

téhož roku. Deklaroval sice, že církev „nemůže vybírat strany“ a že rozhodně neopouští 

politikou neutralitu. Nicméně řekl, že „Bůh není nikdy neutrální,“ a proto ani církev nemůže 

být neutrální, jelikož má stále na mysli zájmy lidí „na obou stranách“ železné opony, a proto 

nemůže být netečná v boji dobra proti zlu.“119 Snad i proto mohl otevřeně podporovat 

vojenský pakt, jakým EOS bylo. I přesto, že papež stále zdůrazňoval neutralitu církve, lze 

toto vnímat jako jasné vyjádření toho, že neutralita neznamená, že nemůže vyjádřit podporu 

dobrému projektu či iniciativě. Zároveň to však neznamená, že by se absolutně stavěl za 

jednu či druhou stranu. To ostatně hned v projevu potvrdil svou kritikou přístupu státu 

k obyvatelům na obou stranách železné opony.120 

3.1.2.2 Zbrojení a atomová bomba 

Vatikán neschvaloval zbrojení, které po druhé světové válce stále neustávalo. 

V L´Osservatore Romano se objevovaly články, které kritizovaly zbrojení s tím, že může 

vést pouze k válce.121 Papež sám zbrojení několikrát kritizoval ve svých vánočních 

projevech.122 Větší pozornost se pak dostalo atomové bombě. Těžko by někdo předpokládal, 

že by se Římskokatolické církev či její představitelé otevřeně postavili na používání atomové 

bomby. V roce 1947 se v L´Osservatore Romano mnohokráte objevila vyjádření ve smyslu 

hesla „Kdo chce mír, připravuje se na mír, ne na válku.“123 Další taková vyjádření se objevila 

v reakci na Churchillův projev Konzervativní straně ve waleském Llandudno, ve kterém 
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prohlásil, že jen americké zásoby atomových bomb zachránily západní Evropu před 

Sovětským svazem. Papež varoval před atomovou bombou a celkově před nekontrolovaným 

technickým vývojem.124 V rozhovoru s americkým zástupcem podsekretář Tardini uvedl, že 

Svatý stolec o atomové zbrani zatím žádné oficiální prohlášení nevydal, ale že ve Vatikánu 

vždy doufají, že nové objevy budou použity pro dobrou věc.125 Přímo o atomové zbrani se 

papež zmínil ve svém vánočním proslovu roku 1946, kdy v souvislosti s ní zmiňuje potřebu 

odzbrojení.126 

S postupem času ve Vatikánu mírně pozměnili rétoriku. Varování nepřicházela 

jenom proti atomové zbrani samotné, ale proti nebezpečným technickým vynálezům obecně. 

Ty sice dokazují velkou schopnost lidí, ti však byli stvořeni, aby vynalézali věci užitečné, 

ne vražedné, co přinášejí jen smrt.127 Představitelé katolické církve vnímali, jak jsou vztahy 

mezi státy stále napjatější. S obavou z dalšího možného válečného konfliktu se tak podpora 

vědy v těchto státech silně zaměřovala na výzkum pro vojenské potřeby, což Vatikán, který 

zbrojení odsuzoval, pozoroval jen s velkými obavami. 

Svatý stolec veřejně odsuzoval zbrojení a pro boj s nepřítelem prosazoval duchovní 

zbraně. Odsuzoval i zbrojení a vůbec vývoj nových technologií využívaných k ničení, neboť 

lidstvo by své snahy mělo upřít směrem k bohulibějším činnostem.128 Na druhou stranu si 

očividně uvědomoval, že na určité hrozby fungují pouze silové odpovědi. „Svatý Stolec 

nemůže veřejně tolerovat zbrojení, ale v soukromí jsme byli ujištění, že věří tomu, že jen 

objev atomové bomby odradil Kreml od agresivnější politiky.“129 To jasně ukazuje, že Svatý 

Stolec nebyl naivní, co se silové politiky týče. Na druhou stranu si nemohl dovolit vysloveně 

říct, že kategoricky není proti zbrani, která zahubila statisíce lidí. Ideálem pro něj bylo 

odzbrojování, nicméně za reality, která v druhé polovině 40. let panovala, se těžko dalo 
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očekávat, že by k němu došlo. Vzhledem k tomu, že obavy měl větší z východního bloku 

než ze západních spojenců, netlačil na ně, aby se bomby zbavili. Své proslovy adresoval 

oběma stranám. Výraznější tlak by však mohl vyvíjet pouze na západní země, a proto 

navenek deklaroval svůj nesouhlas vůči zbrojení a atomové bombě konkrétně, v rámci 

interních vztahů však na západ kvůli této záležitosti netlačil. 

3.1.3 Křesťanský základ evropské integrace 

Asi nepřekvapí, že prvkem, který v rámci evropské integrace papež také zmiňoval, 

byl křesťanský základ integrace. Ve své encyklike Mediator Dei papež komentoval 

nastanuvší situaci: „…po dlouhé a kruté válce, které rozdělila celé národy rivalitou a 

masakry, lidé dobré vůle se snaží najít tu nejlepší cestu k obnovení míru na tomto světě. (...) 

Věříme, že žádný jiný plán nebo iniciativa nemůže mít větší úspěch než ten, který je 

inspirován vroucí náboženskou duší a zápalem, kterou jsou křesťané formováni a vedeni“130 

Pius XII. zdůrazňoval povinnost katolíků evropskou integraci podporovat.131 Také proto byl 

papež často označován komunistickým tiskem za duchovního vůdce aliance.132 Vnímání 

projektu evropské integrace jako vatikánského projektu nebylo ojedinělé.133 Slovní spojení 

„L´Europe Vaticaine“ bylo často užívané, nemálo v negativním slova smyslu.134 To, že 

někteří ústřední představitelé integračních myšlenek byli členy křesťanskodemokratických 

stran, a to, že papež vyjadřoval podporu této myšlence, vedlo některé k tomu, že za tím viděli 

plán Vatikánu na ovládnutí Evropy.135 Tato myšlenka však nemá žádný prokazatelný základ. 

Nelze vyloučit, že myšlenky o křesťanské vzájemnosti nenavedly některé k integračním 

myšlenkám, nelze však ani dokázat, že by Schuman či Spaak dostávali od Vatikánu instrukce 
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jak postupovat. Papež sice verbálně často integraci podporoval, byly však jiné osobnosti, 

které lze označit za stěžejní pro integraci. Nicméně papeži nelze upřít lví podíl, který měl na 

jejím pozitivním přijetí integrace kupříkladu v Itálii. 

Nedá se popřít, že papež Pius XII. evropskou integraci podporoval a často se k ní 

vyjadřoval. Definoval teoretický rámec, na jehož základě by měla budoucí Evropa fungovat. 

Pius XII., který zažil obě světové války a viděl, jak těžkým obdobím procházeli lidé 

v Německu, kde po první světové válce působil, se chtěl dalšímu konfliktu vyhnout. 

Budoucnost Evropy viděl v integraci, kde by převládl nadnárodní princip, omezení státní 

suverenity a oslabení nacionálních šarvátek. Integrace pro něj představovala způsob, jakým 

by se Evropa mohla vyhnout dalším konfliktům. Vítal proto vznik nových mezinárodních 

organizací, i když ne všechny splňovaly jeho představy. Samotný dialog mezi státy a jejich 

sbližování pro něj totiž bylo důležitější než přesná forma a bezproblémovost nových 

svazků.136 

Prvky, které papež zmiňoval jako zásadní pro mírovou Evropu, se po letech 

zkušeností ukázaly jako zásadní. Měl pravdu v tom, že mírové Evropě pomůže omezení 

nacionalismu a vznik nadnárodní instituce. Vždyť po staletích francouzsko-německých 

šarvátek, které byly často provázeny krvavými boji, se po druhé světové válce jejich energie 

přenesla do vzájemné spolupráce. Členství v nadnárodní organizaci, která je spojovala od 

počátku převážně přes jejich ekonomické zájmy, dokázalo přenést jejich tenze k jednacímu 

stolu a dnes jsou vnímáni jako hlavní tandem ve vedení Evropské unie, která z jejich 

poválečné spolupráce vzešla. Zároveň je vidět, jak silný nacionalismus mezi evropskými 

národy stále je, proto je nadnárodní, nikoliv mezivládní, povaha jejich spolupráce naprosto 

zásadní. Z tohoto ohledu Pius XII. přesně odhadl potřeby Evropy. Svatý stolec sám neměl 

zájem na účasti v integračních procesech, svou podporou chtěl motivovat své věřící, aby 

integraci podpořili, a tak vytvořili bezpečnější Evropu jak pro sebe, tak pro celou církev. 

3.2 Vatikán a evropské státy 

Druhá světová válka narušila vztahy Vatikánu s mnohými zeměmi. Po válce 

docházelo v některých případech k jejich obnovování, ale ne vždy se podařilo nalézt 

kompromis. Z archivních zdrojů vyplývá, že Vatikán v tomto období zaobíral se zvýšeným 

zájmem vybranými státy Evropy, kterým bude věnována následující kapitola. V jednotlivých 

subkapitolách bude představena situace katolické církve v dané zemi, stav vztahu země a 
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Svatého stolce a problematika, kterou se Apoštolským stolcem ve vztahu k dané zemi 

zabýval. 

Pius XII. preferoval upravení vztahů na základě písemné dohody, ideálně 

konkordátu, který vnímal, i přes své zkušenosti s nimi, jako nejlepší prostředek k zajištění 

zájmů církve.137 Formalizace se pojila s navázáním diplomatických vztahů, které byla dána 

stejně vysoká preference. Teprve po dosažení nějakého oficiálního uspořádání vztahů byl 

ochoten zapojit se do řešení dalších problematických oblastí. Svatý stolec ostatní problémy 

samozřejmě neignoroval, ale sám málokdy zasahoval. Nechával domácím církvím volnou 

ruku v tom, aby se situací vyrovnali samy. To je velice zřetelně vidět na příkladu zemí střední 

a východní Evropy, ve vztahu ke kterým přímo Svatý stolec řešil ustanovení formálních 

vztahů. Protesty proti špatnému zacházení s církví pak nechával na domácí hierarchii. Pouze 

v italském případě byl ochoten učinit „výjimku“ z tohoto pravidla, nicméně Itálie má 

poněkud specifické postavení ve vztazích Apoštolského stolce, na rozdíl od všech ostatních 

států.  

3.2.1 Německo 

Vztahy Svatého stolce s Německem byly upraveny konkordátem z roku 1933. 

Apoštolským nunciem v zemi byl již od roku 1930 Mons. Cesare Orsenigo.138 Nuncius 

Orsenigo zemřel v roce 1946 a po něm přišel do Německa Američan s německými kořeny 

Aloisius Joseph Muench v hodnosti apoštolského vizitátora.139 Apoštolský stolec 

předpokládal, že jmenováním Američana se značně ulehčí komunikace mezi jím a 

americkými okupačními silami.140 Situace v různých částech Německa se lišila dle 

okupačních mocností. Nejvíce nakloněni spolupráci s katolickou církví byli Američané, 

nejméně Sověti, kteří kladli překážky ve výkonu některých funkcí, kupříkladu nepouštěli 

apoštolského vizitátora do své okupační zóny.141 Po vzniku SRN byl Svatý stolec jedním 
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z prvních, kdo ho uznal jmenováním Aloisiuse Muencha regentem na nunciatuře v Bonnu. 

Podobnému kroku směrem k NDR nedošlo.142 

Pro papeže byla otázka Německa srdeční záležitost a věnoval mu patřičnou 

pozornost.143 Ve srovnání s ostatními evropskými státy nebyla situace katolické církve 

v Německu kritická. Papež proto svou energii zaměřoval na artikulaci obecných principů, 

kterých se v jednání s Německem mělo pro dobro Evropy raději vyvarovat.144 Uplatňování 

zásady kolektivní viny a příliš přísného zacházení s Německem patřily mezi ty nejzásadnější, 

ke kterým se Svatý stolec vyjadřoval.145  

Papež volal proto po opatrnosti, se kterou budou nastaveny poválečné poměry, aby 

bylo možné co nejdříve se vrátit „do normálu“. Potrestání sice vnímal jako nezbytné, 

nicméně nemělo být natolik přísné, aby způsobilo ztrátu motivace poražených států 

k demokratické obnově.146 Důsledně varoval proti ekonomickým zruinováním poražených 

obecně.147 Vyslovoval se proti stigmatizaci poražených států a po jejich rychlém zapojení 

zpět do komunity národů v zájmu zachování míru.148  
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Z Vatikánu zaznívala také varování proti uplatňování principu kolektivní viny.149 Po 

druhé světové válce bylo lákavé pomstít se na Němcích, vždyť jejich vojska způsobila 

utrpení snad v každém evropském státě. Papež však před takovou pomstou varoval, neboť 

se obával jejích následků. Přísný režim, který už Německo po předchozí válce zažilo, měl 

devastující vliv na obyvatelstvo, které pak snáze podléhalo radikálním myšlenkám. Proto se 

Svatý Stolec ohrazoval proti odsunu Němců z Polska a Československa a nervózně sledoval 

jeho následky.150  

Proti principu kolektivní viny se papež vyjadřoval na základě morálních přesvědčení 

a lidství. Proti příliš krutému zacházení konkrétně s Němci se však vyjadřoval převážně pro 

své zkušenostmi s nimi a své oblibě pro ně. Papež strávil v Německu dlouhá léta a tato země 

i její lidé mu přirostli k srdci. Projevovalo se to různými způsoby. Papež si vzal německou 

otázku čistě do své kompetence, i když měl ve svém úředním aparátu odborníky, kteří by se 

tím mohli zabývat. Měl kolem sebe na papežské poměry velké množství spolupracovníků 

německé národnosti, což bylo mezi většinově italským osazením římské kurie nezvyklí. 

Není tajemstvím, že papežovým zpovědníkem byl německý jezuita Augustin Bea. Blízko 

k papeži také měl další německý jezuita Robert Leiber151 a papežovou důvěrnicí a hospodyní 

sestra Pasqualina,152 která měla po válce, kromě péče o Svatého otce, na starosti i záležitosti 

zásobování a dopravy materiální pomoci do Německa, i přesto, že na Státním sekretariátu 

měli tuto oblast na starosti jiní.153 
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3.2.2 Španělsko 

Druhým státem, který byl po válce předmětem zvýšeného zájmu Svatého Stolce, bylo 

Španělsko. Ve svém vánočním projevu roku 1944 papež na konci jmenovitě děkoval 

několika světovým státům. Prvním jmenovaným státem byly Spojené státy americké, 

druhým bylo Španělsko.154 

Francův režim byl zpočátku Svatým stolcem podporován, jelikož pod jeho vládou 

katolická církev ve Španělsku trpěla méně než v bouřlivých 30. letech.155 Franco byl navíc 

ve Vatikánu pozitivně vnímán kvůli svému protikomunistickému zaměření.156 Církev však 

s napětím sledovala další vývoj v zemi. Po válce bylo Španělsko pod tlakem zevnitř i zvenčí. 

Aktivizovala se krajní pravice, která začala spolupracovat s Donem Juanem.157 Španělsko 

bylo vyloučeno z možnosti vstoupit do OSN, jelikož bylo označeno za stát podobný 

německému a italskému totalitnímu státu.158 Franco se tedy snažil alespoň nějak svou pozici 

upevnit a vytvořit „pseudo-demokratickou legitimitu.“159 V roce 1947 proto vydal Zákon o 

nástupnictví, kde vyhlásil obnovení monarchie. Král měl být znovu navrácen na trůn, 

nicméně jeho pravomoci měly být velmi omezené. Navíc by výběr krále byl (alespoň za 

Francova života) pouze v generálových rukou. Tento dokument Don Juan odmítl 

v Manifestu z Estorilu. Ten spolu s rozhovorem s ním v Observeru a tlakem španělského 

tisku způsobil, že se od Don Juana odklonili jeho pravicoví spojenci.160 Zákon byl následně 

schválen obyvateli v referendu, což potvrdilo Francovu silnou pozici. To Donu Juanovi příliš 

nepomohlo, navíc mu byla v Portugalsku, kde sídlil, zakázána politická činnost. Rozhodl se 

tedy nakonec s Francem domluvit. V roce 1948 došlo k dohodě, že syn Dona Juana Don 
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Carlos, bude vzděláván ve Španělsku. Don Carlos byl po nějaké době prohlášen Francovým 

nástupcem. 

Přes občasné protesty proti některým nařízením státu byl vztah katolické církve 

s frankistickým Španělskem bez výrazných problémů.161 Od roku 1939 v Madridu působil 

papežský nuncius Gaetano Cicognani.162 O rok později byla zahájena jednání o konkordátu, 

která by upravila vzájemné vztahy.163 V roce 1941 bylo Francovi přiznáno právo dohlížet na 

jmenování prelátů.164  Jednání o konkordátu samotném však neprobíhala tak rychle, jak 

Franco původně předpokládal. Svatý stolec byl obezřetný po svých zkušenostech 

s konkordáty z jiných evropských autoritářských režimů.165 K uzavření smlouvy došlo až 

v srpnu roku 1953. I přes jisté problémy lze jejich vztah hodnotit jako pozitivní, jak shrnuje 

francouzská historička Andrée Badouch: „Jestliže hodnotím dlouhodobé vztahy mezi 

Španělskem a Svatým stolcem až do podpisu konkordátu v roce 1953, zdá se, že Svatý stolec 

poskytoval trvale režimu nesmírné služby.“166 Apoštolský stolec se s Frankovým režimem 

snažil vycházet, neboť ho vnímal jako symbol porážky komunismu167 a celkově jako malé 

nebezpečí pro mezinárodní komunitu. Vatikánský pohled na Španělsko shrnul Mons. 

Domenico Tardini ve svém rozhovoru s Grahamem Parsonsem z kanceláře Mayrona 

Taylora: „Španělsko není nebezpečím pro svět, ale Franco je nebezpečím pro Španělsko.“168 

Svatému Stolci záleželo na vztazích se Španělskem, jedné z bašt katolicismu 

v Evropě.169 Nesouhlasil proto s jeho vylučováním z dění na mezinárodní scéně. Překvapení 
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165 PAYNE, Stanley G. Franco regime, 1936-1975. Madison University of Wisconsin Press, 2010, s. 362. 
166 BACHOUDOVÁ, Franco, s. 304. 
167 The National Archive, Kew, UK. FO 371/89822. Annual report 1947, s. 7. 
168 NARA. RG 59. Myron Taylor Files. Entry 1068, box 14. Various. Memorandum of conversation. Mons. 

Tardini, Acting secretary of State of the Holy See; Mr. Parsons. July 30, 1947. 
169 BESIER, Gerhard. Svatý stolec a Hitlerovo Německo, Brno: Větrné mlýny, 2008, s. 220. 



 

přineslo, že se Španělsko nesmělo účastnit ani konference Poštovní unie.170 Vatikán si přál 

jeho zapojení do mezinárodní komunity171 a vyslovoval se i pro jeho zapojení do 

Marshallova plánu,172 které by mohlo vést k jeho větší stabilizaci. 

Za řešení pro Španělsko Vatikán vnímal nahrazení Francova autoritářského režimu 

umírněnou monarchií.173 Vatikánští představitelé se snažili na amerických politicích zjistit 

názor americké vlády i veřejnosti na španělskou otázku a během rozhovorů s americkými 

zástupci v Římě problematiku Španělska nadnášeli často sami, což bylo nezvyklé a značilo 

to výrazný zájem ze strany Svatého Stolce.174 Vatikán jevil zájem se aktivně do problematiky 

španělského nástupnictví zapojit. E. Bevin ve svých dokumentech uvádí, že mu volal 

kardinál Griffin, aby se zeptal, zda může katolická církve nějak se situací ve Španělsku 

pomoci.175 Plán vytvoření umírněné monarchie bez Franca se však nepodařil. Vatikán byl 

ochoten se na podporu plánu aktivně zapojit, nicméně ve Španělsku bojoval 

s temperamentními představiteli katolické církve, kteří zastávali radikální pozice, ze kterých 

nebyli ochotni ustoupit, což koordinaci jejich činnosti v této pro ně kontroverzní záležitosti 

prakticky znemožňovalo.176 

Z výše uvedeného lze usoudit, že Katolická církev měla ve Španělsku dobré 

postavení. I když se jednání o konkordátu protahovala takřka patnáct let, Svatý stolec na 

zemi nahlížel víceméně pozitivně. Franka si cenil pro jeho úspěšný boj s komunisty. Měl tak 

zájem na tom, aby byla situace ve Španělsku stabilní, proto se stavěl proti jeho ostrakizaci a 

chtěl jeho zapojení do mezinárodních projektů typu Marshallova plánu. Byl dokonce 

ochoten se aktivně zapojit do přeměny režimu, která se však nakonec nerealizovala. 

                                                 
170 NARA. RG 59. Myron Taylor Files. Entry 1068, box 14. Various. Memorandum of conversation. Mons. 

Tardini, Acting secretary of State of the Holy See; Mr. Parsons. July 30, 1947. 
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3.2.3 Vatikán a vybrané státy střední a východní Evropy 

Po konci druhé světové války se státy střední a východní Evropy dostávaly pod silný 

sovětský vliv. S jejich postupnou sovětizací se zhoršovaly jejich vztahy se subjekty mimo 

sovětský blok, mezi které patřil i Svatý stolec. Vztahy Svatého stolce s těmito zeměmi byly 

na různé úrovni, obecně lze však říci, že před válkou všechny níže zmiňované měly navázány 

vztahy se Svatým stolcem a v jejich zemi byl přítomen papežův zástupce.  

Na úvodní konferenci při založení Kominformy byl přednesen „cíl vytvoření systému 

úplné stranické kontroly nad společenským, hospodářským, a také duchovním životem 

národů v takzvaném socialistickém táboře.“177 Sovětský politik a ideolog Andrej Ždanov 

během svého úvodního referátu mj. zmínil boj s katolickou církví jako jeden z hlavních 

úkolů komunistických stran.178 K tomu měly být využity prostředky, používané Sověty již 

ve 20 letech proti pravoslavné církvi. Nejprve zničit hierarchii, zatknout biskupy, následně i 

kněze a laiky, zároveň měly být formovány kněžské i laické skupiny, které by byly ochotny 

podporovat státní moc v jejich krocích. 

 Ze zpráv diplomatů akreditovaných u Svatého stolce vyplývá, že Vatikán projevoval 

ve zkoumaném období zvýšený zájem o Československo, Polsko, Maďarsko, Jugoslávii a 

Rumunsko. V letech 1946-1947 došlo k dokončení vytváření bloku sovětských satelitů, bylo 

tedy přistoupeno k vlastní sovětizaci režimů.179 Postavení katolické církve se s postupem 

sovětizace východní a střední Evropy postupně zhoršovalo, což vedlo ke střetům se zástupci 

domácích hierarchií i představiteli Vatikánu. Proměny vnitropolitických situací těchto států 

probíhaly s různou rychlostí, v roce 1950 byly však všechny pevně připoutány k Moskvě, 

diplomatické styky s Vatikánem byly přerušeny a jeho kontakt s domácími hierarchiemi 

silně omezen.180 

Vatikán se snažil o udržení vztahů, aby mohl aspoň nějakým způsobem ovlivňovat 

zacházení se svými věřícími v daném státě. Státy samotné měly zájem o dohodu s Vatikánem 
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jednak kvůli společenskému tlaku, který v zemích se silně religiózní společností byl, ale 

také, aby mohl ovlivňovat obsazování postů hierarchie.181 

3.2.3.1 Československo 

Až do roku 1948 byly problémy mezi československými představiteli a církví 

řešitelného charakteru. 182 Problematickým bylo jmenování nového pražského arcibiskupa či 

protest slovenských biskupů proti odsouzení Jozefa Tisa.183 Ve Vatikánu se přirozeně také 

zajímali o výsledek pozemkové reformy, která však nemusela mít čistě ze své podstaty na 

církev fatální dopad. Žádný z těchto problémů by nebyl při vstřícnosti obou stran 

neřešitelným. Situace se však pro církev nevyvíjela pozitivně. Po únorovém převratu byla 

započata jednání mezi představiteli církve a vlády, zároveň však začala být vůči církvi (ale 

i vůči zbytku společnosti) uplatňována represivní opatření.184 V roce 1949 byly schváleny 

zákony, které postavily katolickou církev do stavu hospodářské závislosti na státu. V tom 

roce byly též zahájeny první procesy s československými církevními představiteli. Jednání 

katolické hierarchie byla přerušena a znovu obnovena v roce 1950, nepodařilo se však dojít 

k žádnému výsledku.185 

Ve vztahu k Vatikánu byl nejvýraznějším problémem návrat předválečného nuncia 

Mons. Saveria Rittera zpět do Prahy. Hned po konci války byl postoj pražské vlády jasný, 

nuncius se směl vrátit zpět do Prahy pouze v hodnosti internuncia.186 V rozhovoru s Jiřím 
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Machulou z československého vyslanectví Mons. Domenico Tardini ze státního sekretariátu 

nepovažoval nastanuvší situaci za neřešitelnou.187 Vnímal však jako problematické, že 

podobný scénář se udál na Slovensku v době, kdy byl de facto německým protektorátem. 

Papež s návrhem pražské vlády souhlasil. V červenci 1945 odjel do Prahy Mons. Efrem 

Forni,188 aby připravil podmínky pro činnost Mons. Saveria Rittera. Ve Vatikánu, ale i 

někteří českoslovenští zástupci očekávali, že přítomností papežského internuncia dojde 

k obnovení styků, nikoliv k jejich znovunavázání. V Praze však nebyli totožného názoru. 

V aide-mémoire189 předaného Mons. Fornimu sdělovala československá strana další 

podmínky, které by mohly vést k znovu obnovení vztahů, a informaci, že modus vivendi 

z roku 1928 prozatím uzná, nicméně pouze dočasně.190 

Mons. Ritter nakonec přicestoval v roce 1946, o dva roky později však musel ČSR 

ze zdravotních důvodů opustit. Jeho nástupcům vláda kladla překážky, odmítala přijmout 

Vatikánem určené zaměstnance internunciatury či udělit jim víza.191 Chargé d´affaires 

Gennaro Verolino byl po zákroku československé vlády, které se nelíbila jeho činnost, nucen 

opustit zemi.192 Jeho nástupci Paolu Bertolimu193 byl vládou udělen agrément, ale nedošlo 

k udělení víza. Činnost úřadu byla následně oslabena zatčením jeho českého sekretáře 

Zmrzlíka. Po tomto zákroku zůstal na internunciatuře pouze sekretář. V roce 1950 tak došlo 

k přerušení vztahů. Modus vivendi, který upravoval vztahy mezi státem a církví od roku 

1928, oficiálně vypovězen nebyl, ale nebyl ani dodržován.194  
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3.2.3.2 Polsko 

V Polsku měla katolická církev vždy silnou pozici. Byla tradičně spojena s bojem 

proti utlačovatelům. V meziválečném období byl v Polsku režim generála Józefa 

Piłsudského, který velice dobře vycházel s papežským velvyslancem Achille Rattim, 

pozdějším papežem Piem XI. Vztah Vatikánu s Polskem tehdy fungoval na základě dohody. 

Generál zajistil církvi základní práva, a ta, na oplátku, odrazovala polské katolické menšiny 

od separatismu a podporovala Sanaci.195 

Poslední okamžiky před vypuknutím války vzájemný vztah zkalilo naléhání Svatého 

stolce na dohodu Polska s Německem.196 Apoštolský nuncius Filippo Cortesi197 ve Varšavě 

následoval polskou vládu do rumunského exilu.198 V době, kdy nebyl přítomen na polském 

území a nemohl tak vykonávat svůj úřad, ho zastupoval nuncius v Německu Cesare 

Orsenigo. K nově vytvořené exilové vládě ve Francii byl ustanoven jako chargé d´affaires 

pracovník pařížské nunciatury Alfredo Pacini. Po přesunu vlády do Londýna byl k polské 

exilové vládě přidělen William Godfrey, apoštolský nuncius v Londýně.199 Po skončení 

války se již Filippo Cortesi do Polska nevrátil. 

Polská poválečná vláda, složená převážně z členů tzv. lublinského výboru, nebyla 

církvi vyloženě nakloněna. Již v září 1945 došlo k vypovězení konkordátu, který upravoval 
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17 November 1934, IHGS; Aleksander Cardinal Kakowski typescript memoir, roč. 74, č. 5, Archiwum 

Archidiecezjalne Warszawskie, Warsaw cit. dle PEASE, Neal. Poland and the Holy See, 1918-1939. Slavic 

Review. Roč. 50, č. 3 (1991), s. 524. Vztahy však nebyly zcela harmonické. Kromě toho, že se obě strany ne 

vždy shodly na přesné interpretaci konkordátu, Polákům byla proti mysli vatikánská podpora uniatských církví 

mezi Ukrajinci a Bělorusy v Polsku. Uniatská církev, které dodržovala východní liturgii, ale zároveň byla ve 

spojení s papežem, byla jedním z prostředků, které Vatikán vnímal jako účinný v boji proti vlivu pravoslavné 

církve. Tyto skupiny však Poláci považovali za „semeniště východoslovanského separatismu.“ Tamtéž, s. 525-

526. 
196 Už na jaře apoštolský nuncius Filippo Cortesi naznačoval, že by se Polsko mohlo vzdát Gdaňsku, kdyby se 

tak dalo zabránit válce. PEASE, Neal. Rome´s Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent 

Poland, 1914-1939. Athnes: Ohio University press, 2009, s. 200. 
197 Filippo Cortesi (1876-1947) strávil většinu svého života v diplomatických službách Svatého stolce. Od roku 

1921 byl nunciem ve Venezuele, roku 1926 byl převelen do Argentiny a od roku 1936 byl apoštolským 

nunciem ve Španělsku. Jeho posledním diplomatickým postem byl nuncius ve Varšavě v letech 1936-1947- 

Většinu z nich však z důvodu války a následné nepříznivé situaci v Polsku strávil mimo polské území. 
198 Papež nebyl nunciovým odchodem potěšen. Nuncius by byl dle jeho názoru užitečnější v kontaktu se zemí 

samotnou a jejími obyvateli než s vládou, která záhy pozbyla své moci. ZIELIŃSKI, Zygmunt. Polska w 

dyplomacji watykańskiej in: SIERPOWSKI, Stanisław (ed.). Polska na tle procesów rozwojowych Europy w 

XX wieku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2002 s. 177. 
199 Cardinal Godfrey. The Tablet. 2nd January, 1963, s. 7. 



 

vztahy s Vatikánem, z roku 1925.200 Polská vláda obvinila Svatý stolec, že za války porušil 

ustanovení konkordátu jmenováním nepolských kněží na původně polském území.201 Vláda 

se následně snažila vztahy s církví zlepšit tím, že ji dočasně vynechala z pozemkové reformy. 

Polská církev byla však pod pečlivým dohledem státu. Proti přístupu státu k církvi se místní 

preláti několikrát ozvali v pastýřských listech, kde se mj. vyjadřovali proti ateismu, ke 

zlepšení podmínek církve v zemi to však nevedlo. S postupem sovětizace se situace církve 

v Polsku zhoršovala.202 V roce 1950 se tak církev nacházela pod cenzurou, bez svých 

organizací203 a dlouho budovaného majetku.204 Ten rok byla poněkud překvapivě podepsána 

dohoda s církví, která udělovala církvi určité výhody výměnou za respektování 

komunistických autorit.205 Skutečnému a dlouhodobému zlepšení církevní situace však 

dohoda nepřispěla.206  

 Svatý stolec se snažil od počátku o obnovení vztahů s Polskem.207 Záhy byla 

započata jednání, která se tímto problémem zaobírala. Jejich součástí byly i úvahy o poslání 

                                                 
200 Konkordát byl uzavřen krátce po přerušení styku Vatikánu s Francií, objevily se v něm proto některé ústupky 

vůči polskému státu: veto při jmenováni polské hierarchie; možnost využít některou církevní půdu 

v pozemkové reformě; upravení hranic diecézí tak, aby odpovídaly politickým hranicím, včetně těch, které 

byly stále diskutabilní ve vztahu k Německu, Litvě a Sovětskému s vazu. PEASE, Neal. Poland and the Holy 

See, 1918-1939. Slavic Review. Roč. 50, č. 3 (1991), s. 523-524. ZIELIŃSKI, Zygmunt. Polska w dyplomacji 

watykańskiej, s. 178. 
201 Problematickým bylo udělení ke správě chelmské diecéze Carlu Mariu Splettovi, gdaňskému biskupovi, 

což ale technicky bylo stále v souladu s konkordátem, a udělení jurisdikce německému knězi Breitingerovi, 

administrátorovi hnězdenské diecéze, nad německými obyvateli Polska. DOLAN, Edward. Post-War Poland 

and the Church. American Slavic and East European Review, roč. 14, č. 1 (1955), s. 85. Vatikán tím řešil situaci 

nastanuvší po záborech polského území, s tím, že by se situace dále a definitivně řešila po válce. Polska vláda 

to však použila jako záminku k vypovězení konkordátu. 
202 V polovině roku 1949 už komunistická strana zcela ovládla vnitropolitickou scénu a mohla tak přistoupit 

k definitivní úpravě polského systému dle svých požadavků. VYKOUKAL, LITERA,  TEJCHMAN. Východ, 

s. 257. 
203 Po státní kontrolu byla převedena polská Charita, byly zestátněny církevní nemocnice a byla vyvlastněna 

církevní půda. EBERTS, Mirella W. The Roman Catholic Church and Democracy in Poland. Europe-Asia 

Studies, roč. 50, č. 5 (1998), s. 819. 
204 V březnu 1950 byl polským Sejmem schválen zákon, který znárodňoval všechen církevní majetek. 

MAZGAJ, Marian S. Church and State in Communist Poland: A History, 1944-1989. Jefferson: McFarland, 

2010, s. 55. 
205 Dohoda nebyla konzultována se Svatým stolcem, který s ní nesouhlasil a po jejím podepsání zachoval 

ostentativní mlčení. D´Ormesson (Holy See) to Schuman, 19, 21 April 1950, Q d´O, EU-Europe 1949-55, 

Pologne 420; Winch (Warsaw) to Harrison, 21 April 1950, FO, NP1781/14; telegream from Perowne (Holy 

See), 24 April, 1 May 1950, tamtéž/15, 16; Perowne (Holy See) to Bevin, 14 June, 1950, tamtéž/ 30 cit. dle 

KENT, Lonely Cold War, s. 250. 
206 EBERTS, The Roman Catholic Church and Democracy in Poland, s. 819. DOLAN, Post-War Poland, s. 89. 
207 Pius XII. však nebyl prozatím ochoten neuznat polského předválečného velvyslance u Svatého Stolce 

Kazimíra Papéeho, který symbolizoval napojení Svatého stolce na polskou exilovou vládu. K žádné dohodě 

mezi poválečnou vládou v Polsku a Svatým stolce nedošlo, a tak zůstal velvyslanec Papée na svém postu až 

do smrti Pia XII. 



 

papežské vizitace do Polska, která měla prověřit stav církve v zemi.208 Z papežské vizitace 

nakonec sešlo, jelikož se proti ní postavili polští preláti. Obávali se, že by toho polská vláda 

využila pro získání sympatií. Krátká vizitace by navíc neměla kapacitu na zjištění 

skutečného stavu věcí. 209 Jednání mezi Svatým stolcem a polskou vládou se neslo v poněkud 

trpkém duchu pro polskou hierarchii. Žádný její zástupce se neúčastnil jednání, a tak měli 

obavu, že touha Apoštolského stolce po dohodě je tak velká, že dojde k uzavření 

kompromisu, aniž by byly respektovány požadavky polské církve. 210 Proto se polští preláti 

odhodlali k publikaci pastýřských listů, které kritizovaly vládní počínání.211 

O situaci církve v Polsku měl do Vatikánu přijet informovat arcibiskup Hlond.212 

Návštěva se uskutečnila na počátku roku 1948. V té době už v Polsku převzala moc 

komunistická strana, jejíž moc se po zfalšovaných volbách z ledna 1947 prudce rozpínala.213 

V té době navíc popudil polskou vládu dopis Pia XII. německým biskupům, ve kterém 

vyjadřoval politováníhodnost odsunu Němců. Dopis zahájil intenzivní vlnu vládního tažení 

proti církvi.214 Za této situace již Svatý stolec neviděl možnost dalšího jednání o obnovení 

smlouvy s Polskem. Papež prohlásil, že bude nejprve nutné obnovit občanské a politické 

svobody a až poté jednat o konkordátu.215 Vatikán nebyl ochoten pokračovat v jednáních za 

podmínek, které v Polsku panovaly. Polská komunistická vláda zas přestal vnímat dohodu 

s Vatikánem jako důležitou pro své další působení a přistoupila ke zvětšování svého vlivu 

nad katolickou církví v Polsku bez dohody s Vatikánem.  

3.2.3.3 Maďarsko 

Po válce začalo omezování katolické církve již roku 1945 pozemkovou reformou. 

Církev nedostala náhradu za vyvlastněný majetek a stala se tak závislou na příspěvcích státu 

                                                 
208 Archiv MZV, ČR. Zprávy ZÚ. Vatikán. Zpráva 1946-1947. Zprávy 1947. Politická zpráva č. 8, 18. února 

1947, Politická zpráva č. 31. Polsko. – Obnovení diplomatických styků s Vatikánem. 8. června 1947. 
209 NARA. RG 59. Myron Taylor File. Entry 1068. Box 14. Various. Memorandum of conversation. Mons. 

Tardini, acting secretary of State of the Holy See; Mr. Parsons. July 30, 1947.  
210 O skutečné snaze o uzavření dohody s polskou vládou se přesvědčil i kardinál Sapienha při své návštěvě 

Říma v květnu 1947. Dokonce do té míry, že pochyboval o tom, že Svatý stolec skutečně dodrží svůj slib, že 

při jednání bude brát ohledy na zájmy polské církve. KENT, Lonely Cold War, s. 188. 
211 Pastýřský list, který vzešel z jednání biskupů v Čenstochové v září 1947, obsahoval tak silná obvinění, že 

se za něj mnoho katolíků stydělo, jelikož v té době, dle jejich názoru, nebyl tlak na katolickou církev ze strany 

státu tak veliký. Tamtéž, s. 189-190. 
212 NARA. RG 59. Myron Taylor File. Entry 1068. Box 14. Various. Memorandum on Conversation. Mons. 

Domenico Tardini, Acting Secretary of State of the Holy See; Mr. Parson. October 13, 1947. 
213 VYKOUKAL, LITERA, TEJCHMAN. Východ, s. 169. 
214 Tamtéž, s. 172. 
215 Archiv MZV, ČR. Zprávy ZÚ. Vatikán. Vatikán 1948-1950. Politická zpráva č. 9. Vatikán a Polsko. 16. 

února 1948. Politické právy 1948. 



 

a věřících.216 Spolu s omezením církevního majetku bylo také omezeno společenské, 

kulturní i politické217 působení církve. Již v roce 1945 došlo v faktickému přerušení 

diplomatických vztahů s Vatikánem vykázáním nuncia Angela Rotty.218 Následným 

omezením církevního školství a institucí se vliv katolické církve snížil na minimum. 

Vyrovnání se státu s církvemi završila ústava roku 1949, kde byla uzákoněna odluka státu a 

církve. Stát ještě před uzákoněním odluky uzavřel s maďarskými církvemi smlouvy, které 

upravovaly jejich vzájemné vztahy. Tyto dohody, jak poukazuje maďarská historička Margit 

Balogh, měly zajistit, aby stát mohl na sobě de facto nezávislou církev stále ovlivňovat.219 

Se Svatým stolcem mělo Maďarsko uspořádány vztahy dohodou z roku 1927, která 

upravovala jmenování biskupů.220 Žádná další dohoda jiného typu (modus vivendi, 

konkordát) uzavřena nebyla. V tomto období vztah Svatého stolce a Maďarska výrazně 

ovlivnil proces s arcibiskupem Jószefem Mindszentym. Maďarský primas byl v roce 1949 

odsouzen na doživotí. Arcibiskup Mindszenty si ve své kritice režimu nebral servítky, a tak 

byl státní mocí potrestán. Vatikán, ač jeho výstupem před soudem nadšen nebyl, nechával 

arcibiskupovi potýkat se státní mocí, jak uznal za vhodné.221 Od doby, kdy došlo k odsouzení 

                                                 
216 BALOGH, Margit.  Štátna cirkevná politika v Maďarsku v rokoch 1945-1949. in: FIAMOVÁ, Martina, 

JAKUBČIN, Pavel (eds.). Prenasledovanie Cirkví v komunistických štátcoch strednej a východnej Európy. 

Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, s. 310. 
217 Rostoucímu politickému tlaky podlehly i jediné dvě křesťanské strany, které působily na maďarské politické 

scéně (Demokratická lidová strana a Křesťanský ženský tábor). Obě se účastnily voleb v roce 1947. 

Demokratická lidová strana skončila druhá za Maďarskou komunistickou stranou. BALOGH, Štátna cirkevná 

politika v Maďarsku, s. 311. 
218 Když jel v roce 1946 arcibiskup Mindszenty do Říma, vezl s sebou list od ministerského předsedy Zoltána 

Tildyho. Dopis obsahoval o žádost o vyslání Angela Rotty zpět do Maďarska. Arcibiskup však papeže 

přesvědčil, že jde pouze o trik, který měl pomoci vylepšit image maďarské vlády, a tak k vyslání Rotty nedošlo. 

LUXMOORE, Johnatan, BABIUCHOVÁ, Jolanta. Vatikán a rudý prapor. Západ o duši východní Evropy. 

Studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států. překl. Josef Línek. Praha: Volvox Globator, 

2003, s. 99. 
219 BALOGH, Štátna cirkevná politika v Maďarsku, s. 313. 
220 Jednalo se o tzv. intesa semplice, které bylo stvrzeno výměnou nót. SHANDA, BALÁZS T. Relations 

between the Holy See and Hungary. The Legal Aspects of the relations between Church and State in: 

CHIZZONITI, Antonio G. Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di 

democratizzazione. Milano: Vita e pensiero Università, 2004, s. 110. 
221 Podporu jeho politice Pius XII. vyjádřil již v roce 1946, kdy byl maďarský prelát jmenován kardinálem. 

Podobně papež vyjádřil podporu i prelátům z okolních zemí, když v roce 1952 jmenoval kardinály 

československého arcibiskupa Josefa Berana a polského primase Stefana Wyszyńského. GRONIER, Thomas. 

The Persecution of the Catholic Church behind the Iron Curtain: a Dilemma for the HOly See between 1945 

and 1978 in FIAMOVÁ, Martina, JAKUBČIN, Pavel (eds.). Prenasledovanie Cirkví v komunistických štátcoch 
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arcibiskupa, docházelo k systematickému zhoršování situace katolické církve 

v Maďarsku.222 

Svatý stolec vnímal zhoršující se situaci v Maďarsku a se zvláštním znepokojením 

pohlížel na útok na nejvyššího církevního představitele v zemi. Kardinál Mindszenty byl 

v roce 1948 symbolem opozice proti komunismu.223 Podporu jeho způsobu potýkání se 

s vládou v Maďarsku vyjádřil papež svým speciálním pozdravem arcibiskupovi v lednu 

1948. Přesto se z Vatikánu snažili pracovat na obnovení diplomatických styků.224 Nepodařilo 

se však vstoupit do oficiálních jednání o jejich obnovení. Zprávy od vyslanců u svatého 

stolce naznačovaly, že pravým důvodem není ani tak nechuť maďarské vlády jako sovětský 

tlak.225 S postupem sovětizace v Maďarsku a rozšiřováním komunistického vlivu se 

zostřoval i přístup vlády k církvi. 226 Ve Vatikánu sice šlo identifikovat silnou snahu o 

navázání vztahů, nebyli však ochotni uzavírat dohodu za každou cenu.227 Po zatčení a 

odsouzení arcibiskupa Mindszentyho, které dle Vatikánu silně zpochybňovalo upřímnou 
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snahu o domluvu ze strany Maďarska,228 prakticky zmizel prostor pro vyjednávání 

jakéhokoliv kompromisu.  

3.2.3.4 Jugoslávie 

Ihned po válce byli v Jugoslávii u moci komunisté. Silnou pozici si vybudovali již za 

války, kdy pod velením Josipa Broze Tita, jehož armáda ovládala většinu jugoslávského 

území. V Jugoslávii neexistovalo jiné mocenské centrum, které by Titovi a jeho komunistům 

mohlo konkurovat.229 Komunisté tak mohli začít budovat zemi podle sovětského vzoru. Již 

v roce 1945 se ozvali představitelé katolické hierarchie, kteří se ohrazovali proti zacházením 

státu s církví.230 Katolická církev však v zemi neměla dobrou reputaci. Během války část 

kléru ve Slovinsku a Chorvatsku spolupracovala s okupanty a její hlavní představitel v zemi, 

arcibiskup Alois Stepinac, nikdy přímo proti ustašovskému režimu nevystoupil.231 Tito záhy 

zahájil tažení proti katolické církvi.232 

Vztahy obou zemí byly upraveny konkordátními dohodami z roku 1918. V Jugoslávii 

papež vnímal ohrožení církve obzvláště silně. Zprávy o špatné situaci církve v zemi přinášel 

i L´Osservatore Romano v létě 1946.233 Papež na ni během rozhovorů s vyslanci často 

přiváděl řeč. 234 Zástupcem Svatého Stolce v Jugoslávii byl Mons. Joseph Patrick Hurley ve 

funkci regenta. 235 Tato pozice mu dávala větší pravomoci, které by mu v případě přerušení 

kontaktu s Římem umožňovaly samostatnou činnost v Bělehradě.236 aby v případě přerušení 

styku s Římem mohl sám poskytovat potřebné služby.237 Vztahy mezi církví a státem nebyly 
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jednoduché238 a ještě se přiostřily po publikování článku o perzekucí kněží v Jugoslávii 

v L´Osservatore Romano.239 Vzájemné vztahy negativně ovlivnilo také odsouzení 

záhřebského arcibiskupa Aloise Stepinace k šestnácti letům vězení. Ve Vatikánu to 

považovali za počátek systematického tažení proti katolické církvi v Jugoslávii.240 

 Postavení nuncia a katolické církve obecně zlepšoval vztah Mons. Hurleyho 

s americkou ambasádou v Bělehradu.241 Se sovětsko-jugoslávskou roztržkou však 

Američané zmírnili svůj přístup k Titovi, což vedlo k ochlazování vztahů s nunciaturou.242 

Regentovi Hurleymu se vatikánský přístup k jugoslávské problematice příliš nezamlouval a 

uchyloval se ke kritice svých nadřízených, což vedlo v roce 1951 k jeho výměně v Bělehradě 

za Mons. Silvia Oddiho.243 Krátce po zveřejnění informace, že arcibikup Stepinac má být 

jmenován kardinálem, jugoslávská vláda vypověděla Mons. Oddiho, a tak de facto došlo 

k přerušení diplomatických styků.244 

3.2.3.5 Rumunsko 

Katolická církev neměla nikdy v Rumunsku příliš silnou pozici, dominantním 

náboženstvím tam bylo pravoslaví. Tažení proti církvi bylo proto nejprve zaměřeno proti 

pravoslaví, které se státu podařilo ovládnout prostřednictvím Svazu vlasteneckých kněží, 

který vedl ministr kultu Konstantina Burducea.245 Následně došlo k „přesvědčení“ uniatské 

církve, aby se spojila s pravoslavnou církví.246 Roku 1950 byly všechny církve postaveny 
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pod státní kontrolu zákonem o statutu náboženských organizací.247 Pokus vytvořit národní 

katolickou církev pod vedením, později Vatikánem exkomunikovaného, Andrease Agata se 

sice nevydařil, státu se však do jejího místního vedení podařilo prosadit kněze poplatné 

komunistickému režimu. 

Vztahy s Vatikánem mělo Rumunsko upravené konkordátem z roku 

1927.248 Rumunsku sloužil od roku 1936 jako apoštolský nuncius Andrea Cassulo.249 

Nuncius měl v Rumunsku dobré vztahy s předválečnou vládou, nicméně po válce se vláda, 

s přihlédnutím k sovětskému tlaku, snažila nuncia zbavit.250 Nepodařilo se jej přimět 

k dobrovolnému odchodu, tak nakonec Rumunsko požádalo o jeho odvolání. Vatikán mu 

vyhověl, a v roce 1947 byl Cassulo nahrazen Američanem Geraldem O´Harou ve funkci 

regenta.251 Jeho práci však byly kladeny překážky, jak si stěžoval ve svém listu Mons. 

Montinimu ze státního sekretariátu.252 V červenci 1948 Rumunsko vypovědělo konkordát 

zrušením zákona, který ho původně uzákonil.253 V červnu 1950 byl O´Hara obviněn ze 

špionáže a plánování převratu a byl vyhoštěn z Rumunska.254 

Celkově lze říci, že politika Svatého stolce vůči zemím střední a východní Evropy 

nebyla úspěšná. Uspořádání vnitřních vztahů domácích církví s vládami a postup církevních 
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prelátů vůči režimu nechával papež na místních hierarchiích a zabýval se především vztahy 

na státní úrovni. Se zeměmi, kde k přerušení diplomatických vztahů či vypovězení dohod 

došlo, se Svatý stolec snažil o jejich obnovu, nicméně ne za každou cenu.255 S Maďarskem 

a Polskem byly vztahy přerušeny již roku 1945. Svatý stolec sice projevil zájem o obnovení 

vztahů, jednání s Polskem však nikam nevedla. Seriózní jednání o obnovení vztahů 

s Maďarskem se ani nepovedlo započít. Zbylé tři země, Československo, Jugoslávie a 

Rumunsko, se Svatým stolcem vztahy udržovaly a umožnily příjezd jeho zástupců do země. 

Zpočátku všechny země ukazovaly jistou vstřícnost vůči představitelům Římskokatolické 

církve, s postupem sovětizace však upadala. Vlády zemí, ve kterých měl Svatý stolec svého 

zástupce, kladly překážky jejich činnosti, které nakonec vedly ve všech případech k odjezdu 

zástupců Apoštolského stolce ze země a přerušení vztahů.  

Navázání korektních vztahů s katolickou církví se zprvu státům zdálo jako vhodný 

prostředek k uklidnění obyvatelstva a získání legitimity. Záhy se však ukázalo, že katolická 

církev není ochotná k, z jejich pohledu dostatečným, ústupkům.256 S postupem sovětizace 

střední a východní Evropy a zostřování ideologického boje mezi Východem a Západem se 

zvýšil i tlak SSSR na své satelity, aby se s (nejen) katolickou církví vypořádaly. Měly jim 

buď ovládnout z vnitřku, nebo úplně potlačit. Tento tlak vedl státy k pokusu o jednání o 

domácí hierarchií i Vatikánem, ale následně vedl k přerušení vztahů se Svatým stolcem a 

potlačováním církve. 

3.3 Svatý stolec a komunismus 

Prvkem, který se jako červená nit táhl celou vatikánskou zahraniční politikou, byl 

silný antikomunismus. Učení Římskokatolické církve bylo v protikladu s marxistickou 

teorií257 a, jak se následně ukázalo, i s komunistickou praxí. Rozdílnost komunismu a 

křesťanství trefně popsal britský velvyslanec u Svatého Stolce D´arcy Osbourne: „Konflikt 

mezi křesťanstvím a komunismem je jako náboženská válka. Oba požadují absolutní 

loajalitu, a tak se vzájemně vylučují, jsou antagonističtí a nesmiřitelní. Komunisti jsou učeni, 
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aby nazírali na křesťanství jako na zastaralé a zhoubné duchovní opium. Katolíci považují 

komunismus za moderní a zhoubný duchovní jed.“258  

Římskokatolická církev se proti marxismu stavěla od jeho počátků. S postupem času 

a praktickým uchopením komunismus v Sovětském Rusku se církvi potvrdilo, jak 

nekompatibilní křesťanství a komunismus jsou. Papež Pius XII. při mnoha příležitost 

varoval před komunismem přímo, či před jeho negativními projevy jako bylo ovládání mas, 

zneužívání národnostních rozporů k uzurpování moci, akcentace rozdělení sociálních tříd, 

která podněcovala nenávist. Kritizoval také snahy o zrušení dosavadního řádu, neboť 

hierarchizace společnosti je přirozená a každý v ní má své místo.259  

Předním představitelem komunistického režimu bylo Rusko po revoluce roku 1917. 

Vatikán změnu režimu v Rusku zpočátku nevnímal vyloženě negativně. Bolševici zahájili 

útok na pravoslavnou církev. Katolická církev byla též pod tlakem, to však nebránilo 

bolševickému režimu jednat se Svatým stolcem o vzájemných vztazích. Jednání probíhala 

několik let za stupňujícího se tlaku režimu na katolickou církev. V roce 1927 došlo k uznání 

SSSR Spojenými státy a Velkou Británií, Sovětský svaz tak ztratil motivaci k dalšímu 

vyjednávání s Apoštolským stolcem.260 

Negativní zkušenosti s komunistickým režimem katolická církev neměla pouze 

z Ruska. V meziválečném období církev zažila diktaturu proletariátu vyhlášenou v roce 1919 

v Berlíně a Mnichově, a tak přímo zažila, jakým podmínkám je církev vystavována pod 

vládou komunistů.261 Těžkou zkouškou bylo i období španělské občanské války, které za 

oběť padly tisíce církevních činitelů. Pro tehdejšího papeže Pia XI. komunistické 

představoval nebezpečí. V roce 1937 vydal encykliku Divini redemptoris, ve které varoval 

před nebezpečím ateistického komunismu. Jeho nástupce Pius XII. také vnímal tuto ideologii 

                                                 
258 Zhodnocení vztahu křesťanství a komunismu britským velvyslance D´Arcym Osbournem. Annual report 

1946, s. 1. 
259 Encyklika Mediator Dei. AAS, roč. 39 (1947), s. 524-525. Podobné sdělení měl i ve svém projevu kongresu 

pro pracující dívky, kdy je nabádal, aby se neměly tendenci stávat muži. Kongresu pro pracující mladé dívky, 

29. září 1948, Catholic Documents containing recent pronoucemnets and decisious of his Holiness Pope Pius 

XII. London: Pontifical Court Club n.d, s. 11-15. 
260 LUXMOORE, BABIUCHOVÁ, Vatikán a rudý prapor, s. 31-32. 
261 Tamtéž, s. 33-35. 



 

jako vysoce rizikovou. I přesto, že se za války papež snažil o udržování nestrannosti,262 co 

se kritiky nedemokratických režimů týče, z Vatikánu se ozývaly protikomunistické hlasy.263 

3.3.1 Pius XII. a komunismus 

Papež Pius XII téma komunismu často zmiňoval ve svých projevech. Poukazoval, 

jak na teoretické nedostatky ideologie, tak na problémy, které se s jejím uvedením do praxe 

objevovaly. Papež vnímal komunismus jako nebezpečí, před kterým je třeba přímo či 

nepřímo, ale neustále, varovat. Ve vánočním rozhlasovém projevu z roku 1944 papež 

varoval před „koncentrací diktátorské moci“ a dále se vymezoval proti masám lidí, „které 

nejsou skutečným ideálem svobody a rovnosti“, a že by se požadavky obecného dobra 

neměly podřizovat požadavkům davu. 264 Zde se papež vymezuje proti diktátorovi (nejen) 

v Sovětském svazu. Svými komentáři, které směřují proti vládě davu, zas kritizuje 

komunistické prosazování dělnické třídy.265 

V červnu 1946 varoval před „podvratnými silami ateismu…skrývají se pod falešnou 

záminkou…zejména v morálních a náboženských záležitostech.“266 Zároveň reagoval na 

útoky, kterým byla ze strany komunistů církev vystavena. „Církev stojí klidná a pokojná, ale 

rozhodná a připravená odrazit jakýkoliv útok.“ Proti chování totalitních utlačovatelů 

svědomí se ohradil ve svém proslovu k Tribunálu římské roty z října 1947 a odsoudil to, že 

ti, co za války kritizovali před světem prostředky totalitní moci, dnes, když jsou u moci, 

používají stejné prostředky.267 To byla reakce na vlády pod vlivem komunistů, které se ve 

střední a východní Evropě dostávaly postupně k moci, a k potlačování svých protivníků 

používaly podobné eliminační metody jako nacisté za války. V to samém projevu však také 

papež obhajuje spolupráci církve a státu, což by mohla být reakce na kritiku, která se ozývala 

                                                 
262 Papež byl údajně velice citlivý na to, že byl komunistickým tiskem spojován s Anglosasy a jejich plány. 

Nóta Wladimira d´Ormessona, 22. října 1948, AMAE, Europe (1944-1949), Saint-Śiège, roč. 10 cit. dle 

CHENAUX, Katolická církev, s. 96. 
263 „Člověk nemůže být katolík a zároveň komunista.“ (L´Osservatore Romano, July 23, 1944) cit. dle COPPA, 

Life and Pontificate, s. 213.  
264 Vánoční rozhlasová promluva. 25. prosince 1944. AAS, roč. 37 (1945), s. 10-23. 
265 Z komunistických stran se už v roce 1945 ozývaly útoky proti církvi. Některé byly interpretovány jako 

předzvěst útoků na církev v sovětských satelitech, které měly vést k oslabení katolické víry ve střední Evropě. 

Annual report 1945, s. 4. Vatikán se proti těmto útokům ohrazoval, nicméně kritika komunismu nemůže být 

v tomto kontextu chápána jako pouhá reakce na vnější útoky. Opozice Římskokatolické církvi proti komunismu 

byla konzistentní již od 19. století. 
266 Proslov ke kolegiu kardinálů na sv. Evžena, 1. června 1946. AAS, roč. 38 (1946), s. 253-260. 
267 Proslov k Tribunálu římské roty. 29. října 1947. AAS, roč. 39 (1947), s. 493-498. 



 

proti spolupráci italských křesťanských demokratů268 a představitelů Římskokatolické 

církve.269  

V papežově projevu z června 1947 se objevuje varování před antagonismem, který 

se v Evropě objevuje a který může být zneužit budoucími podněcovateli, stejně jako byl 

zneužit těmi minulými.270 Papež varoval před malichernými spory, například národnostními 

rozpory, které odvádějí pozornost od důležitějších úkolů, které Evropu čekají, kupříkladu 

její obnova. Takovéto rozbroje se dají snadno zneužít k uchvácení moci skupinami, jejichž 

soudržnost je lepší a cíle jasně dané, tedy komunisty. Před podobnými problémy varoval i 

v encyklice Opotatissima Pax z prosince 1947 Pius XII., kde zmiňuje „nejasnou rovnováhu“ 

ve státech, které se vypořádávají s následky války. Dochází v nich k situaci, kdy jsou 

„sociální skupiny podněcovány k vzájemné nenávisti do té míry, že svými stávkami a 

agitacemi mohou ohrozit základy občanské společnosti“.271 Tím reagoval na komunisty, 

kteří svou činností popuzovali dělnictvo k nespokojenosti. Situace po válce pro nižší sociální 

vrstvy nebyla jednoduchá. Dělníci tak lehce uvěřili komunistickým slibům a dávali jim ve 

volbách své hlasy.  

Papež se také nepřímo ohradil vůči komunistům, kteří, i když je potřeba Evropu 

obnovovat, „deprimují a vykořisťují pracujícího člověka sledujíc tím tajný a prohnaný plán, 

a tak stavějí překážky silám spravedlnosti a pořádku v jejich snahách o obnovu zničených 

statků“272 V proslovu turínským dělníkům v říjnu 1948 zase varoval před těmi, co si 

„uzurpují monopol na artikulaci zájmů dělnictva a prohlašují svůj systém za jediný správný. 

(…) Ti ve skutečnosti nezvládají chránit dělníkovu osobní důstojnost a jeho produktivitu 
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271 Encyklika Optatissima Pax. 18. prosince 1947. AAS, roč. 39 (1947), s. 601-602. 
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používají jako pouhý majetek, kterým komunita plně a dle svého uvážení disponuje. 

(…)…obětují důstojnost lidské bytosti a štěstí domova špatně pochopeným pozemským 

idolům“273 Tehdy kritizoval, že komunisté se prezentovali jako jediní, kteří se skutečně 

starají o práva dělníků, a jediní, kteří jsou schopni jejich práva zajistit. 

O Vánocích 1948 papež apeloval na praktické řešení problémů. Vyslovil se proti 

plánovanému hospodářství a kolektivizaci. „Místo toho, aby byli lidé nuceni, bez vhodných 

důvodů, k určené produkci, proč je nenechat, aby vypěstovali tolik, kolik je reálné, a tak si 

mohli vydělat na živobytí, místo toho, aby to dostávali z centra.“274 Ve svém rozhlasovém 

proslovu na katolickém kongresu v Bochumi přímo vyslovil nutnost vytvoření hráze proti 

komunismu.275 Proti ateismu a útokům na církev se ohrazuje i v encyklice Anni Sacri 

z března 1950. „Veřejný i soukromý ateismus je oslavovaný do takové míry, že Bůh a jeho 

zákony jsou rušeny.“276 Útokům na církev se věnoval ještě ten samý rok v encyklice Summi 

Maeroris277 a ve vánočním proslovu.278 

Jedním z nejsilnějších opatření bylo vydání několika dekretů proti komunismu 

v letech 1948-1955. Ty katolíkům zakazovaly podporu komunistů či členství ve straně; 

katolíci nesměli publikovat, číst, psát, ani jinak šířit jakoukoliv formu literatury, která 

podporu komunistickou doktrínu a praktiky.“279 Katolíci – komunisté nesměli být 

připouštěni ke svátostem280 a členové komunistických organizací byli exkomunikováni.281 

V dekretech byl i upraveny vztahy katolíků s komunisty. Dle britského názoru měly dekrety 

postrašit ty, co s komunismem koketovali, aby se „vrátili ke zdravému rozumu.“ Dekrety 

neměly za následek odklon katolíků od levice jako takové, ale motivovaly jen k hledání 
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alternativy ke komunistům na levé straně politického spektra. 282 I přesto, že už dříve církev 

vyjadřovala vůči komunismu svůj nesouhlas, přímým exkomunikováním dal papež jasně 

najevo, že žádný kompromis není možný, že je potřeba mít na paměti, že komunismus je 

s křesťanstvím absolutně neslučitelný a že s ním nelze najít žádnou dohodu. Katolíci si tam 

měli uvědomit své základní hodnoty a v případě zahrávání si s touto ideologií, od ní co 

nejrychleji upustit. Ve svém vánočním projevu roku 1949 papež toto zdůraznil. „Pevní 

nepodlehnou utopii nebo nebudou uvedeni v omyl stranickými zájmy a sobeckostí. Musí být 

rozhodně pro budoucnost církve.“283 

3.3.2 Aktivní boj proti komunismu – poválečné volby v Itálii 

Ve Vatikánu existovala skupina mladých kněží, kteří pocházeli ze sovětských satelitů 

a kteří usilovali o prosazení méně konfrontačního jednání s komunisty a snažili s nimi najít 

nějaký způsob soužití. Jak zprávy z kanceláře Myrona Taylora, osobního zástupce 

amerického prezidenta u Svatého otce, poukazují, za současného papeže a jeho nejbližších 

spolupracovníků je silně nepravděpodobné, že by k tomu došlo.284 Papež měl pevný a jasný 

postoj vůči komunismu, a ten byl sdílen jeho nejbližšími spolupracovníky. Nebyl ochoten, 

ani neviděl možnost jistého kompromisu s komunistickými vládami, tak jako ho viděl u 

jiných totalitních či autoritářských vlád.  

3.3.2.1 Parlamentní volby roku 1946 

První parlamentní poválečné volby v Itálii, plánované na rok 1946, katolickou církev 

silně znepokojovaly.285 Se špatnou ekonomickou situací a sílící komunistickou stranou se 

Svatý stolec obával, že by mohlo dojít k příliš velkému posílení komunistů, které by ho 

mohlo ohrozit. S blížícími se volbami proto začala být katolická církev aktivní. 

Duchovenstvo dle konkordátu nesmělo doporučovat věřícím, koho volit, zdůrazňovali tak 

alespoň nutnost jít k volbám a volit kandidáty, kteří „prosazují křesťanskou morálku a víru 
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a ochraňují církev před nepřáteli.“286 Italští biskupové dostali instrukce, co mají obsahovat 

pastýřské listy určené věřícím.287 Biskupové se instrukcemi řídili a takové listy psali.288 

L´Osservatore Romano v květnu 1945 vydalo varování proti italské „křesťanské 

levici“, která byla označena za skupinu křesťanských komunistů. Podsekretář D. Tardini to 

následně komentoval v rozhovoru s Mayronem Taylorem: „Tihle levicoví křesťané jsou nic 

víc než komunističtí propagandisté, mnozí z nich jsou ve skutečnosti fašisté; hnutí je 

financování Komunistickou stranou a jeho účelem je zajistit ustanovení komunistické vlády 

v Itálii.“289 Tímto krokem chtěli ve Vatikánu bránit rozmělňování hlasů pro vatikánského 

hlavního favorita – křesťanské demokraty. 

Ač se duchovenstvo k výběru voličů nemělo vyjadřovat přímo, papež ve svých 

projevech před volbami ve Francii a Itálii nepřímo naznačoval, koho volit a koho ne.290 

Papež apeloval na ženy katolických organizací, aby se do voleb zapojily.291 Církev se snažila 

zaktivizovat věřící, aby se k volbám dostavili, zároveň se jim snažila naznačit, proč se obává 

vítězství komunistů a co by jejich vítězství mohlo přinést. Těžko lze v tomto případě 

obviňovat církev z přehnaných obav. Římskokatolická církev zažila od počátku 20. století 

v různých zemích s různým politickým uspořádáním různé zacházení. Zkušenosti, které 

získala pod komunistickými vládami, pro ni byly dostatečně odstrašující na to, aby byla 

alarmovaná hrozícím vítězstvím komunistů v Itálii. Volby roku 1946 nakonec vyhráli 

křesťanští demokraté, ti však neměli dostatečný počet hlasů na vytvoření jednobarevné 

vlády, a tak vládli v koalici se socialisty a komunisty, které ve Vatikánu za ideální 

spoluvládce opravdu nepovažovali. 
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Obavy Vatikánu neustupovaly. Svatý Stolec byl přesvědčen o všudypřítomném 

komunistickém nebezpečí i v západních státech.292 Odsuzoval provokace komunistů, 

kterými se snažili zhoršit obraz církve, zatímco se sami sebe prezentovali jako „bojovníky 

za mír a pořádek.“293 Ve Vatikánu byli znepokojeni stávkami, které komunisté iniciovali. 

Dostaly se k nim zprávy, že Moskva instruovala italské komunisty ke svržení vlády, a tak se 

představitelé katolické církve obávali, že tehdejší dění mělo být první krokem ke 

komunistickému převratu v Itálii.294 Svatý stolec předpokládal, že komunisté prostředky 

k provedení puče měli. Neprovedli ho pouze proto, jelikož doufali v to, že Marshallův plán 

nevyjde a následná krize v Itálii způsobí, že se dostanou k moci jednodušeji.295 

3.3.2.2 Parlamentní volby roku 1948 

Ještě větší pozornosti než parlamentním volbám roku 1946 se však dostalo těm v roce 

1948. Předpokládalo se, že jejich výsledek bude výrazně určujícím pro další politický vývoj 

Itálie. Církev neustávala ve své verbální kritice komunismu, opět však došlo i na činy. Znovu 

byly vydány instrukce biskupům, co se má objevit v jejich listech věřícím.296 Byla také 

zahájena kampaň, která kladla důraz na to, že žádný dobrý katolík nemůže být zároveň i 

dobrým komunistou.“297 
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Od jara 1948 byly v každé farnosti vytvářeny občanské výbory (comitati civici).298 

Činnost byla organizována profesorem Luigim Geddou,299 který stál v čele italské Katolické 

akce, jejíž členové se do výborů zapojili.300 Komise měly vysvětlovat voličům, jak je 

důležité účastnit se voleb a kterým směrem by se jejich politické uvažování mělo ubírat. 

Komunisté i přesto získávali podporu, a tak se církev zaměřila ještě na aktivity v prosazování 

sociálních reforem, pozemkové reformy a opatření ohledně bydlení.301 Církev tak chtěla 

ukázat, že komunisté nejsou jediní, kteří mohou hůře sociálně zajištěným lidem poskytnout 

podporu a zajistit slušné živobytí.  

Kvůli blížícím se volbám bylo přeloženo z března na září shromáždění Katolické 

akce na náměstí sv. Petra, jelikož její členové byli v tu dobu zaneprázdněni předvolební 

agitací.302 K aktivní ochraně zájmů bylo již od poloviny roku 1946 připraveno Katolické 

avantgardní hnutí (Movimento avanguardia cattolica italiana), které se skládalo z mladých 

mužů mezi 18 a 30 lety, kteří byli v dobré kondici a připraveni bránit církev a její 

představitele.303 Ti měli být efektivní zbraní k „k překonání politické apatie velkého 

množství nekomunistických Italů.“304 Dá se předpokládat, že ti by se starali o bezpečí 

vysokých katolických prelátů v Itálii a ve Vatikánu v případě, že by došlo k vítězství 

komunistů, které mohlo ohrozit i samotného papeže. 

Ve volbách zvítězili ziskem 48%  hlasů křesťanští demokraté. Protikomunistická 

aktivita Vatikánu však neustala. Papež nepovažoval komunistickou hrozbu po vítězství 

křesťanských demokratů v Itálii za eliminovanou, jak dokazuje úryvek z jeho encykliky 

Anni Sacri, kde říká: „Jelikož se kněží nedostanou ke všem, ani ke všemu, a tak nejsou vždy 

schopni zvládnout vše potřebné, je potřeba, aby se ti, kdo jsou v Katolické akci, nabídli a 

pomohli svou zkušeností i konáním. Nikdo nesmí být líný ve chvíli, kdy všemožná nebezpečí 
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Secretary of State. March 6, 1948. 
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a zlo útočí na základy katolického náboženství a křesťanské zbožnosti a snaží se je zničit.“305 

V Katolické akci měla italská katolická církev velkou oporu. Ač laická organizace, byla 

řízena lidmi, kteří byli církvi oddaní a připravení bojovat za její cíle. Její aktivita před 

volbami jak v roce 1946, tak v roce 1948 jasně ukázala, že s ní církev mohla počítat. Ač 

katolická organizace, nebyla přímo součástí církevní hierarchie, a proto si mohla dovolit 

činit kroky, které církev samotná nemohla, či by byly vnímané jako krajně nevhodné. Tím 

je myšlená předvolební agitace či formování silové organizace, jakou bylo Katolické 

avantgardní hnutí. 

3.3.3 Poválečné volby ve Francii 

Souběžně s italskými parlamentními volbami roku 1946 se konaly i volby 

francouzské. Vztah s Francií po válce byl spíše chladný. Vatikán měl obavy z blízkého 

vztahu SSSR a Francie, stejně tak jako z posilování komunistické strany v zemi a naopak 

oslabování křesťanských demokratů (Lidové republikánské hnutí, MRP), které Vatikán 

podporoval.306 Podobně jako v Itálii byla zahájena kampaň na podporu nekomunistických 

stran, i když ve francouzském případě byla konkrétně cílena jen na MRP. Francouzská 

hierarchie věřícím zdůrazňovala, že mají jí k volbám a koho mají volit.307 Listy s tímto 

obsahem byly tištěny ve spřízněných novinách a čteny z kazatelen.308 I papež před volbami 

apeloval na Francouze a naznačoval, koho mají volit.309 Podpora křesťanských demokratů 

ve Francii však nebyla tak intenzivní jako to v Itálii. Ve Francii to nebylo žádoucí, panovaly 

obavy, že by to vyvolalo silné antiklerikální reakci.310 Navíc to ani nebylo prakticky možné, 

katolická církev neměla tak těsné vazby ke křesťanské demokracii, ani neměla tak silný vliv 

ve společnosti.311 Vliv církve na Katolickou akci nebyl tak velký, aby si mohla dovolit ji 
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využít pro předvolební boj.312 Ve Vatikánu nebyli nadšeni z francouzského vedení 

předvolebního boje, preferovali způsob, jakým byl veden v Itálii, jak podotkl Mons. Tardini 

v rozhovoru s Grahamem Parsonsem, asistentem Myrona Taylora.313 

3.3.2 Svatý stolec a Sovětský svaz 

Po konferenci na Jaltě se ve Vatikánu zaobírali jejich poměrem k Sovětskému svazu. 

Zvažovali, jestli má cenu snažit se najít nějaký kompromis, jak s ruským vedením vyjít.314 

Katolíci v SSSR nebyli většinou, ale měli silné postavení v některých svazových zemí.315 

Nakonec se však rozhodli, že případný kompromis by přinesl více škody než užitku. 

Jakýkoliv kompromis s SSSR by Sovětům uvolnil ruce v sovětské zóně Německa a ztížilo 

by to jejich možnosti protestu.316 Svatý stolec však nechtěl, aby řadoví Rusové došli 

k názoru, že jeho averze vůči SSSR je též averzí proti ní. V prosince 1945 byla uveřejněna 

encyklika Orientales omnes Ecclesias, kde je shrnut dosavadní vývoj vztahu Svatého stolce 

s východními církvemi. 317 Hovoří se v ní o těžkých časech, které katolictví na východě 

zažilo, ale také o tom, že existovaly osobnosti, které měli zájem na dobrých vztazích 

s Apoštolským stolcem, a jak byl v jednáních s nimi papež vstřícný. Papež tím chtěl ukázat 

vlídnou tvář, že se již v minulosti podařilo sjednat jistý modus vivendi, záleží to však na 

osobě, která stojí v čele státu a může něco ovlivnit. V tomto období však Svatý stolec neviděl 

reálně možnost sbližování se Sovětským svazem. Za cíle sovětské politiky považovali střet 

s kapitalismem a světovou válku, kterou navíc například Mons. Tardini viděl jako 

nevyhnutelnou.318 Moskvu považovali jako největší zlo a jako takové ho prezentovali i 
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během předvolební kampaně, která byla založená na principu „buď (nám pomůže) USA, 

nebo spadneme do spárů Ruska.“319 

Svatý stolec hned po válce zvažoval, zdali by se nevyplatilo se Sovětským svazem 

vyjednat nějakou dohodu. Brzy však došel k názoru, že se žádný kompromis s Moskvou 

uzavírat nevyplatí, jelikož by ho jistě zneužila v neprospěch katolické církve. Tento závěr 

může být překvapivý, uváží-li se tendence Svatého stolce dávat vztahům se státy oficiální 

podobu nějaké dohody, a to zvláště za Pia XII. Byl to právě on, který uzavřel kontroverzní 

a hojně zneužívaný konkordát s Německem v roce 1933, který i po hrůzách druhé světové 

války v roce 1945 obhajoval jako relativně úspěšný. V tomto případě pravděpodobně hrál 

roli silný osobní antikomunismus nejen papeže, ale i jeho blízkých spolupracovníků. Jasně 

protisovětský postoj byl očividně všeobecně známý vyslancům akreditovaným u Svatého 

stolce, což jen dokazuje to, jaký poprask vyvolaly dva úvodníky v L´Osservatore Romano, 

kde se jeho redaktor Giuseppe della Torre, bez souhlasu státního sekretariátu, vyjádřil v tom 

smyslu, že je možné sblížení Vatikánu a SSSR. 320 Aféra se po několik dalších měsíců stala 

tématem rozhovorů vyslanců se členy kurie, kteří museli vysvětlovat, že se opravdu jedná 

jen o soukromou iniciativu redaktora. Své přesvědčení o jasném postoji papeže ke 

komunismu ostatní výstižně vyjádřil Grahama Parsons, který popsal možnost zlepšení 

vztahů Svatého stolce se Sovětským svazem za Pia XII. jako „nemožnou.“321 

Antikomunismus byl silným prvkem vatikánské politiky po druhé světové válce. 

Papež neúnavně varoval před komunistickým nebezpečím. Ke konkrétním krokům, které 

měly zabránit šíření komunistického vlivu, však došlo pouze v Itálii. Jen tam měla katolická 
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církev oporu v organizacích, které byly natolik silné a organizované, že byly schopné reálně 

ovlivnit politický vývoj v zemi. 



 

4. Společné prvky americké a vatikánské zahraniční 

politiky po druhé světové válce 

V  textu je nejprve představen vývoj vztahů USA a Svatého Stolce. Následně jsou 

jeden po druhém projity prvky vatikánské zahraniční politiky, jak byly představeny 

v předchozí kapitole. K nim je vždy představen americký postoj k problematice a následně 

je provedena analýza styčných bodů politik obou stran. Pokud docházelo ke konkrétní 

spolupráci, je tato uvedeno 

4.1 Oficiální vztahy Spojených států amerických a Svatého 

stolce od konce 18. století 

Spojené státy měly své konzulátní zastoupení u Svatého Stolce od roku 1797.322 V 

roce 1847 prezident James Polk323 ve svém proslovu doporučil ustanovit plné diplomatické 

styky s papežskými státy.324 To Kongres následně schválil. V červnu následujícího roku byl 

určen za chargé d´affaires Jacob L. Martin.325 Tomu bylo v instrukcích jasně řečeno, že má 

udržovat „přátelské civilní vztahy“, převážně se zaměřením na obchod,326 nicméně se má 

rozhodně vyhýbat náboženským záležitostem. „Budete se důkladně vyhýbat i náznakům 

zasahování do církevních záležitostí, ať se týkají USA nebo kterékoliv jiné části světa.“327 J. 

L. Martin byl vystřídán na pozici chargé d´affaires Lewisem Cassem, Jr., který byl od roku 

1854 u svatého Stolce v hodnosti velvyslance. Posledním americkým zástupce byl 

akreditován Rufus King, který rezignoval po ukončení finanční podpory legace Senátem 
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v roce 1868.328 Fakt, že Vatikán jako subjekt mezinárodních vztahů představoval nejen stát, 

ale i Římskokatolickou církev, byl pro Spojené státy problematický. Citlivost Američanů 

k této otázce a opatrnost ve styku s představiteli katolické církve vzhledem ke konfesijní 

homogenitě Američanů a oddělení církve od státu.329  

Papežští konzulové byly v různých částech USA přítomni od roku 1842. Jejich 

přítomnost byla oficiálně ukončena roku 1877. Tito zástupci neměli oficiálně navázán vztah 

s vládou USA. Od roku 1893 v USA působili papežství legáti na nunciatuře ve Washingtonu, 

DC. Ti se však oficiálně zabývali striktně jen záležitostmi vztahu mezi Svatým Stolcem a 

Římskokatolickou církví v USA, neměl tedy diplomatický status. Nicméně, probíhala přes 

ně i komunikace mezi americkými prezidenty a papeži. 

Po vypuknutí druhé světové války v Evropě se zintenzivnily diskuze amerického 

prezidenta Franklina Roosevelta s jeho podřízenými ohledně kontaktu s Vatikánem.330 

Prezident považoval za přínosné ustanovit přímý kontakt s Vatikánem, aby se tak 

zjednodušilo projednávání problematiky křesťanských uprchlíků, kteří, jak předpokládal, se 

po válce objeví.331  Sumner Welles332 zas argumentoval, že Vatikán je dobrým zdrojem 

informací, zvláště o některých evropských státech. 333 Roosevelt se nakonec rozhodl 

nabídnout papeži jmenování svého osobního zástupce. Učinil tak ve vánočním pozdravu 

papeži datovaného k 23. prosinci 1939.334 Zároveň prezident zaslal dopis zástupci židovské 

a protestantské obce s žádostí, aby čas od času přijeli do Washingtonu na konzultaci.335 
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Prezident se tak chtěl vyhnout tenzím, ke kterým by jmenování oficiálního zástupce u 

představitele Římskokatolické církve bez recipročního opatření vůči ostatním církvím 

mohlo dojít. Na druhou stranu vstřícným gestem vůči katolíkům mohl prezident Roosevelt 

získat lepší postavení před nadcházejícími prezidentskými volbami.336 Zároveň se to dá 

vnímat i jako poděkování za jejich předchozí podporu.337 Papež souhlasně odpověděl 

v dopise prezidentovi o několik dní později.338 Franklin D. Roosevelt následně jmenoval 

svým zástupcem protestanta Myrona Taylora.339 Jak se důrazně zmiňuje v reportu 

amerického ministerstva zahraničí, ustanovením osobního zástupce amerického prezidenta 

u papeže nedošlo k oficiálnímu navázání diplomatických styků.340 K tomu by bylo potřeba 

schválení Senátu, které, jak se prezident obával, by bylo obdrženo pouze s obtížemi. 

S vypuknutím války se prezident rozhodl posunout vztahy s Vatikánem na vyšší 

úroveň. Roli v tom hráli jak vnitropolitické, tak i zahraničně politické důvody. USA viděly 

Vatikán jako dobré informační centrum a schopného spolupracovníka při organizování 

poválečné humanitární pomoci. I přes přínosnost vztahů s Vatikánem však nemohl podcenit 

citlivost této otázky, a proto se snažil zapojit do politiky, alespoň na konzultativní úrovni 

příslušníky ostatních velkých amerických církví. 
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Taylor po svém jmenování nepobýval ve Vatikánu kontinuálně. V době jeho 

nepřítomnosti ho zastával jeho chargé d´affaires Harold J. Tittmann, jr.341 Do Vatikánu byl 

posílán na konzultace s papežem přímo prezidentem. Většinu času své funkce však Taylor 

ve Vatikánu přítomen nebyl.342 Zdá se, že si papež s Taylorem lidsky vyhovovali.343 Pius 

XII. i jeho nejbližší spolupracovníci si uvědomovali důležitost kontaktů s USA a snažili se 

jim vyjít co nejvíce vstříc.344 Taylorovi byl dokonce nabídnut přímý přístup k papeži, ve dne 

i v noci, kdykoliv potřeboval.345 V roce 1940 spolu Taylor s papežem spolupracovali ve 

snaze odradit Mussoliniho od vstupu do války. Kvůli spolupráci také Svatý stolec mírnil 

kritiku sovětského komunismu.346 Přes Taylora zase papež vyvíjel nátlak na americkou 

administrativu, aby Spojenci udělili Římu statut otevřeného města. 

Na konci války se v USA objevily tlaky, které se ohrazovaly proti setrvání Taylorovi 

mise a žádaly její ukončení.347 I přesto se prezident Truman rozhodl osobního zástupce 

ponechat. Dle prezidenta bylo i po skončení války udržování užšího kontaktu s Vatikánem 

stále žádoucí, a to do té míry, že převážily i ozývající se protesty.348 Kdyř se tedy Myron 

Taylor rozhodl podat svou první rezignaci roku 1944, prezident ji nepřijal. 
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Taylor znovu rezignoval roku 1950. V té době probíhala diskuze o tom, zda ustanovit 

stálého diplomata ve Vatikánu. Truman se nakonec rozhodl oznámit, že na post velvyslance 

ve Vatikánu vybral gen. Marka W. Clarka.349 Následovala silná reakce. Bylo však i pár 

osobností, které ustanovení oficiálních diplomatických vztahů podporovali. Mezi ně patřil 

například M. Taylor, H. Tittman nebo S. Welles,350 zároveň se ale mnoho Američanů proti 

tomuto kroku ohradilo a požadovalo stažení nominace.351 Tlak se stupňoval a kritika se 

zaměřila přímo osobně i proti gen. Clarkovi. Jeho nominace nakonec byla na jeho žádost 

stažena.352 Nikoho dalšího se prezident na tento post jmenovat už nepokusil. 

R. Gannon se domnívá, že nominace Clarka byla jen záminkou.353 Zmiňuje 

argument, který se objevil v Chicago Tribune, že podle amerických zákonů nemůže člen 

armády držet civilní posty a že to nevypadá, že by chtěl generál ze svého armádního postu 

rezignovat.354 V tomto případě však mohli, jak připomíná The Tablet, doufat v to, že se 

podaří získat stejnou výjimku, jakou Kongres chvíli předtím udělili gen. Bradleymu.355 

Někteří se také domnívali, že to byla pouze Trumanova taktika, aby získal voliče na 

demokratickou stranu před volbami v roce 1952.356 Těžko dnes přesně zjišťovat Trumanovi 

pohnutky. Nicméně lze považovat za poněkud naivní, že by se po protestech, které se 

objevily po válce v souvislosti s funkcí M. Taylora, podařilo jmenovat velvyslance ke 

Svatému stolci, aniž byla kompenzována ostatní náboženství v Americe, jak tomu bylo 

v roce 1939. 

Na nějakou dobu vztahy tohoto typu ustaly. K institutu osobního zástupce prezidenta 

Spojených států amerických papeže se vrátil až Richard Nixon. Diplomatické vztahy 

v pravém slova smyslu byly navázány až v roce 1984. 
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4.2 Poválečná integrace 

Svatý stolec podporoval evropské integrační projekty. Viděl v nich cestu k míru. 

Velkou část svých projevů tak papež věnoval teoretickým parametrům, které by měla 

úspěšná integrace splňovat. Dle Pia XII. by měly národy přestat prosazovat svůj vypjatý 

nacionalismus a být spolu v organizaci, která by byla nadnárodního charakteru, kde by 

platilo mezinárodní právo a kde by byla omezena suverenita jednotlivých států. I Spojené 

státy evropskou integraci podporovaly. Jejich postoj k ní se vyvíjel. Z počátku USA 

předpokládaly, že bude možné Evropu opustit, a proto se snažily motivovat evropské státy 

na účasti v projektech, které by zajistily jejich stabilitu a ekonomickou sílu, což by posílilo 

jejich schopnost čelit bezpečnostním hrozbám bez americké asistence.357 Postup integrace 

však z amerického pohledu neprobíhal uspokojivě i přesto, že si USA uvědomovaly, že je 

nezbytné, aby vše probíhalo na dobrovolné bázi. Zároveň viděly jako nutnost Evropu „silně 

povzbuzovat“ a motivovat, aby se integrace realizovala. 358 Politický vývoj 40. let však 

ukázal, že bude pro USA nezbytné v Evropě setrvat 

4.2.1 Politická a ekonomická integrace 

Prvním integračním projektem, který se ovšem netýkal jen Evropy, byla Organizace 

spojených národů. OSN byla americkým projektem, který za války prosazoval prezident 

Roosevelt. Silným zastáncem projektu se stal i jeho nástupce Harry Truman. Organizace 

spojených národů (OSN) vzešla z válečných dohod spojenců jako organizace, která měla 

pomoci k zachování bezpečnosti, míru a mezinárodní spolupráce.359 Spojené státy jsou 

jedním z pěti členů Rady bezpečnosti s právem veta. Rada měla možnost přijímat závazné 

rezoluce a vynucovat jejich plnění, čímž měla být zaručena akceschopnost OSN. USA měly 

velice důležitou roli, jelikož jejich vojenská přítomnost byla naprosto zásadní pro efektivní 
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akci OSN.360 Idea spolupráce „těch nejsilnějších“ v Radě, doplněné Valným shromážděním, 

kde budou zastoupeni všichni členové, vycházelo s válečné spolupráce a ochoty mocností se 

dohodnout. V počátcích měly navíc USA atomovou převahu a schopnost získat podporu pro 

svou politiku v rámci Valného shromáždění i Rady.361 OSN se ukázalo účinným nástroje při 

řešení problémů, které stály mimo hlavní sféru amerického a sovětského zájmu.362 

V záležitostech, které se dvou mocností přímo dotýkaly, se nedařilo najít řešení, USA však 

obratně využívalo podporu valného shromáždění k ospravedlnění některých svých akcí.363 

Z výše uvedeného vyplývá, že se OSN v prvních letech dařilo plnit původní záměr svých 

zakladatelůs. Význam však mělo i konkrétně pro USA, které ho využívalo jako užitečný 

nástroj své zahraniční politiky. 

Jak již bylo zmíněno dříve, Svatý stolec měl k OSN výhrady. Kritizoval, že je 

odrazem politického rozdělení světa a jemu chybějící nadnárodní charakter.  Obavy 

Apoštolského stolce se částečně potvrdily, jelikož v otázkách, které byly pro Sověty či 

Američany zásadního významu, byla Rada bezpečnosti, a tak OSN prakticky paralyzovaná, 

nicméně v ostatních otázkách se dařilo nacházet shodu. Svatý stolec jako nečlen vnímal spíše 

negativa, která jsou s OSN spojena, i když ho vítal jako první pokus o poválečnou spolupráci, 

zatímco pro USA, jako velice vlivného člena, mělo OSN významné postavení v rámci jeho 

politiky a bylo přijímáno jasně pozitivně. 

Prvním příkladem čistě evropské integrace byl Benelux, jenž byl označován za vzor 

pro ostatní státy.364  V principu proti němu USA nic neměly, vždyť právě tři zainteresované 

země, podnikaly kroky, které si USA pro Evropu přály, ale měly trochu obavy z vlivu 

Beneluxu na Marshallův plán. Právě proto, že byl Benelux vzorem pro evropské země, USA 

pozorně sledovaly směr, jakým vývoj vztahů mezi státy probíhá.  V USA se obávali, že 

Belgie nahrazuje uvolnění celních bariér zástupnými restriktivními opatřeními, což by 

mohlo mít v důsledku negativní vliv na další ekonomickou spolupráci v rámci Evropy.  Tyto 

obavy se však později prokázaly jako liché. Oba subjekty, Svatý stolec i USA, byly 
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v průběhu vzniku Beneluxu pasivními pozorovateli, i když ze strany USA trochu více 

ostražitými. 

Prostředkem USA, který měl nejen pomoci Evropě v ekonomické oblasti, ale také ji 

motivovat k bližší spolupráci, byl Marshallův plán představený státním tajemníkem 

Georgem Marshallem.  Projekt byl reakcí na zhoršující se hospodářský i sociální stav 

Evropy, zároveň byl vyjádřením americké zodpovědnosti za stav demokratického světa a 

jeho ochranu před „rostoucími prvky totality“.365 Plán evropské obnovy, jak zněl oficiální 

název amerického programu pomoci, neměl Evropu kultivovat jen ekonomicky, ale také 

politicky.366 Podmínkou poskytnutí pomoci byla spolupráce přijímajících států. Tím USA 

spojily hned dva prvky své poválečné politiky, kterou vůči Evropě prosazovaly. Nejen 

poskytnutí ekonomické podpory ke stabilizaci, ale také naplněním vlastní politiky, slovy 

státního sekretáře Marshalla, „silného povzbuzování“ evropských států pro evropskou 

integraci.367 USA se však nerozhodly Evropě poskytnout bianco šek, který by mohli 

Evropané libovolně využívat. Byl zřízen Úřad pro ekonomickou spolupráci, který měl 

zodpovědnost za realizaci programu, ale také kontroloval dodržování dohod a dbal na 

zajištění amerických zájmů.368 Krátce po schválení programu americkým Kongresem 

vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), kde se měly státy 

participující na projektu dohodnout na požadovaných prostředcích. Součástí projektu byl 

také požadavek hospodářské spolupráce států, který do budoucna předpokládal vytvoření 

celní unie. 369 Projekt trval čtyři roky, mezi léty 1948-1952, a poskytl zemím 13 mld. dolarů. 

Splnil oba dva, i když poněkud nepřímo, své původní účely. Rozhodně přispěl k ekonomické 

obnově západní Evropy, co se týče podpory integrace, plán jistě dotlačil evropské státy ke 
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spolupráci v rámci organizace zajišťující rozdělení prostředků, evropská integrace jako 

taková probíhala spíše paralelně, 370 než že by přímo vyplývala z tohoto projektu.371 

Spojené státy si uvědomovaly, že pouhý přísun peněz Evropu dlouhodobě nevzkřísí. 

Považovaly za nezbytné obnovení Německa a jeho zapojení do hospodářského systému 

Evropy, pro který bylo vždy zásadní. Překážkou německé obnovy byla hlavně Francie, které 

se obávala jeho síly, zároveň jí vyhovovalo, že má kontrolu nad německými surovinami.372 

USA i Velká Británie však tlačily na plné zapojení Německa do evropského systému a 

obnovu jeho hospodářství.373 Francii se nechtělo uvolnit kontrolu Německa, tak přišla 

s návrhem, který vzešel od Jeana Monneta,374 na vytvoření mezinárodního úřadu, který by 

kontroloval francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli. Úřad měl mít nadnárodní charakter, 

který zajišťoval jeho nezávislost, čímž mělo být zajištěno, že nebude straněno zájmům žádné 

z participujících stran. Spolupráce v tak důležitém odvětví také měla zajistit budoucí mír 

mezi Francií a Německem.375 USA přivítaly francouzskou iniciativu, i když museli předtím 

na Francouze vyvíjet tlak, aby se tato záležitost začala řešit. Realizované řešení bylo sice 

poněkud „evropsky“ komplikované, nicméně Spojené státy oceňovaly, že bylo vyhověno 

jejich požadavku na zapojení Německa.376 

USA se s Apoštolský stolcem prakticky shodly v tom, že cesta k míru a obnově 

Evropy vede přes integraci. Požadavky nadnárodní spolupráce omezení nacionalismu, které 

Svatý stolec viděl jako zásadní pro úspěch projektu, vnímaly jako zásadní i Spojené státy. 

USA však dávaly větší důraz na ekonomický rozměr nacionalismu. I přesto, že chápaly 

                                                 
370 Když se Američané snažili dát OEEC více pravomocí, Evropané byli proti. Příkladem budiž snaha o 

jmenování generálního ředitelem OEEC Henriho Spaaka. Volba byla vetována Velkou Británií. Zvolen byl 

nakonec Nizozemec Dirk Stikker. Název funkce byl pozměněn na „politický usmiřovatel“. BUCHANAN, 

Tom. Blackwell History of Europe: Europe's Troubled Peace: 1945 to the Present (2nd Edition). Hoboken, 

NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011, S. 43. 
371 Spolupráce v rámci OEEC probíhala i po skončení ekonomické pomoci z USA. Organizace se v roce 1961 

transformovala do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a jako taková působí dodnes. 
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přínosnost nadnárodní spolupráce, nebyly s to ji v rámci ekonomické a politické integrace 

40. let prosadit. V této oblasti stály oba subjekty, co se cílů týče, vedle sebe, jejich pohnutky 

nebyly zcela totožné. Svatý stolec za Pia XII. stál mimo evropskou integraci, poskytoval 

verbální podporu a snažil se vyzvedávat prvky ideální spolupráce, což si, jako neaktivní 

účastník, mohl dovolit. USA integraci také podporovaly, svou podporu však potřebovaly 

vykoupit „něčím výhodným“ pro sebe, jak je vidět kupříkladu na jejich přístupu k OSN či 

Marshallově plánu. Ne zcela překvapivě se zde setkává idealistické pojetí integrace 

Apoštolského stolce s prakticky pojímanou politikou USA. 

4.2.2 Vojenská integrace a zbrojení 

Ke konci 40. let docházelo ke zhoršení mezinárodní situace a růstu napětí mezi USA 

a SSSR. Evropská vojenská integrace na tyto procesy reaguje mezi lety 1948-1950 vznikem 

hned několika integračních projektů. Prvním byl v roce 1948 Bruselský pakt, který vznikl 

spojením šesti evropských zemí jako reakce na americký tlak. Státy tak chtěly ukázat, že 

jsou nejen ochotny spolupracovat v ekonomické oblasti, ale že mají zájem i kooperaci za 

účelem posílení své vlastní obrany.377 Hlavním účelem paktu však bylo přesvědčit 

Američany, aby se zapojily do obranného systému západní Evropy.378 Spojené státy však 

neměly zájem se do spolku zapojit, jelikož vnímaly závazky, které s sebou pakt přinášel, 

jako příliš velké v porovnání se slabostí členské základny.379 Za problematický považovaly 

především princip obrany, který by je mohl potenciálně zatáhnout do konfliktu, aniž by na 

tom ony samy měly podíl či zájem.380  

S eskalací situace v Evropě byla spolupráce s USA v západní Evropě chápana jako 

nezbytná nutnost.381 USA si závažnost situace uvědomovaly a svůj zájem o spolupráci 

Evropou dávaly najevo, do Západní unie se však zapojovat nechtěly, neboť jim 

nevyhovovalo nastavení organizace. Byla tedy zahájena jednání, která měla najít 
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kompromisní řešení. Spojené státy od počátku prosazovaly širší pojetí koalice, aby měla 

dostatečnou sílu k případnému zásahu.382  Nebylo jednoduché najít znění dohody, která by 

měla dostatečně odstrašující vyznění pro Sověty, ale zároveň byla stále přijatelná pro 

americký Kongres.383 Kompromis se nakonec podařilo nalézt, a tak došlo dne 4. dubna 1949 

v hlavním městě USA k podpisu smlouvy zakládající Severoatlantickou alianci. Dohoda 

obsahovala pro Evropany klíčový článek pět, který stál na principu kolektivní obrany.384 

Zapojené státy však mohly samy zvolit adekvátní prostředek, jakým na vzniknuvší krizi 

zareagovat. Znění, které ve výkladu poskytovalo dostatečný prostor k manévrování, bylo 

dostatečně „nezveličené“, aby umožnilo přijetí smlouvy v Kongresu.385 NATO evropským 

státům poskytovalo bezpečnost a prosperitu na několik desítek let za výdajů menších, než 

kdy předtím.386 Spojené státy zas získaly možnost ovlivňovat bezpečnostní a zahraniční 

politiku nejvýznamnějších západoevropských států. 

S vypuknutím Korejské války se stala silně aktuální otázka vyzbrojení Německa. 

Mezi členskými zeměmi NATO panovaly obavy, aby Korejská válka nebyla jen předehrou 

k další evropské válce.387 V případě dalšího ozbrojeného konfliktu by byly západní státy 

v početní nevýhodě. Jako optimální řešení se jevilo zapojení německých sil do obrany 

Evropy, proti se však postavila Francie. Sama přišla v říjnu 1950 s návrhem, jak situaci řešit. 

Tzv. Plevenův plán, představený francouzským ministrem obrany René Plevenem, 

obsahoval myšlenku na vytvoření společných evropských obranných sil. V jejich rámci by 

působily německé jednotky pouze na úrovni praporů, které by sloužily pod spojeneckým 

velením. 

Prvotní americká reakce na plán byla chladná. Prezident Truman a státní tajemník 

Dean Acheson jej považovali za nereálný, navíc se jim nelíbila pozice, kterou mělo 

v projektu mít Německo. Acheson plán komentoval velice skepticky: „kromě toho, že bude 

mít minimální přínos pro evropskou bezpečnost…podřadné postavení Německa je příliš 
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evidentní.“388 Politolog Pavel Přikryl však hlavní důvod amerického nesouhlasu identifikuje 

v obavě z oslabení jednoty NATO.389 Postupem času se však ukázalo, že pro Francii je EOS 

jediná schůdná cesta k znovuvyzbrojení Německa. Američané jej tedy přijali jako vhodné 

řešení a postupem času to byli právě oni, kdo projekt nejvíce prosazoval.390 Společenství 

nakonec ztroskotalo na Francii, která, jako poslední zbývající, smlouvu neratifikovala. 

USA i Svatý stolec shodně evropskou vojenskou integraci podporovaly. Prvnímu 

projektu, Západní unie, poměrně věnovaly oba méně pozornosti. Od roku 1948 se politická 

situace v Evropě horšila, což motivovalo Američany, aby vyslyšeli pozvání evropských států 

a podíleli se na obraně Evropy, vzniknuvší Severoatlantická aliance pak byla jak organizací, 

která splňovala evropské požadavky bezpečnosti, ale také rozšířením amerického vlivu nad 

poměry v západní Evropě. I to mohlo být důvodem slabší odezvy Svatého stolce na 

severoatlantickou iniciativu. Z jeho chování jasně vyplývá, že si důležitost NATO 

uvědomoval, proto také pomohl jeho schválení v Itálii, nicméně svou menší verbální 

podporou mohl vyjadřovat svou nelibost nad zjištěním, že Evropa, kolébka evropské 

civilizace, která dominovala světovému dění po celá staletí, již není schopna si sama zajistit 

svou bezpečnost. Výraznější pozornost, která byla EOS z Vatikánu věnována, tak byla i 

vyjádřením podpory evropské samostatnosti, i přesto, že ta byla v té době, zejména 

z bezpečnostního hlediska, minulostí. Přístup USA byl opačný. Zpočátku vnímaly vytvoření 

EOS jako hrozbu, ale později pochopily, že ani v praktických bezpečnostních otázkách nelze 

opomíjet preference jednotlivých evropských států. I přesto, že bylo Evropské obranné 

společenství další novou organizací, ve svém důsledku měla vést k tomu, co USA chtěly, 

tedy umožnění vojenské aktivity Německa. Trvalo sice určitý čas, než porozuměly skutečné 

motivaci jednotlivých aktérů, ale poté byly schopny přijmout projekt takřka za svůj a aktivně 

podporovat jeho přijetí. 

Otázka zbrojení a atomové bomby byla vzorovým příkladem vatikánské politiky 

„morálního hlasu“, kdy se Svatý stolec opakovaně ohrazoval proti zbrojení a poukazoval na 

utrpení, které přináší, zatímco v rámci interních hovorů byli jeho činitelé ochotni uznat 

nezbytnost atomové zbraně. Z pohledu USA byla po válce myšlenka odzbrojení 

nemyslitelná. Zvětšující se napětí v mezinárodní politice znemožňovalo omezení zbraní či 
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zastavení jejich vývoje. Určitým pokusem o spolupráci v rámci jaderného průmyslu bylo 

představení Baruchova plánu.  V roce 1946 došlo k založení Komise OSN pro atomovou 

energii,391 ve které americký zástupce Bernard M. Baruch392 přednesl návrh na vytvoření 

mezinárodní autority, která by vlastnila veškerý jaderný materiál a dohlížela by na veškerou 

činnost, která by mohla vést k rozvoji využití atomové energie.393 Z plánu ale vyplývalo, že 

by si několik dalších let Spojené státy udržely jaderný monopol, aniž by byly ohroženy 

výzkumem jiné země. Takový návrh byl pro Sověty nepřijatelný, a proto byl po neúspěšném 

vyjednávání v roce 1948 odložen na neurčito. Američané pravděpodobně nepředpokládali, 

že by Sověti skutečně s plánem souhlasili, nicméně svým návrhem ukázali vůli ke 

spolupráci, která mohla jen vylepšit jejich obraz ve světě. I přes ochotu omezené spolupráce 

však nemohli vyhovět přání Svatého stolce po odzbrojení a zastavení vývoje zbraní, v této 

oblasti se Apoštolský stolec a USA zcela míjely. 

4.3 Evropské státy 

4.3.1 Německo 

Vatikán se vyslovoval pro mírné zacházení s poválečným Německem a proti 

uplatňování principu kolektivní viny. Zároveň byl pro zapojení Německa zpět do 

mezinárodní komunity, aby nedocházelo k jeho ostrakizaci. V protikladu proti postoji 

Svatého stolce byli Američané zpočátku pro přísné zacházení s Německem, aby byla 

eliminována jeho hrozba. Ještě v průběhu války se spojenečtí politici dohodli, že boj 

s Evropě neskončí do bezpodmínečné kapitulace Německa, což bylo potvrzeno na 

konferenci na Jaltě. Toto ustanovení bylo dodrženo, a tak byla na počátku května německou 

armádou podepsána bezpodmínečná kapitulace. 

Plán, který představil americký ministr financí Henry Morgenthau, jr.394, byl jasnou 

ukázkou toho, jak tvrdě chtěli Američané s Německem zacházet. Dle plánu mělo být 

Německo demilitarizováno, jeho průmysl měl být omezen pouze na produkci spotřebního 
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zboží a jeho celkové hospodářství se mělo zaměřit převážně na zemědělství.395 Plán byl 

podkladem prezidenta Roosevelta pro jednání s Churchillem na konferenci v Quebecku 

v srpnu 1944.396 Po konferenci bylo podepsáno memorandum, které prvky plánu 

obsahovalo.397 S postupem času se však americký postoj měnil. Se změnou na postu 

prezidenta došlo i ke změně části administrativy.398 Ke slovu se dostali lidé, kteří prosazovali 

umírněnější postoj k Německu. Volání po smířlivějším postoji k Německu se objevilo např. 

v Hooverově399 či Colmerově reportu. V posledně jmenovaném se objevilo varování před 

příliš přísným potrestáním Německa, neboť by mohlo dojít k nepokojům, které by se přelily 

do celé Evropy.400  

Vliv na změnu americké pozice ale měl i vývoj situace v Evropě. V té době došlo 

k úspěšnému testu a následnému použití atomové zbraně. USA tak dostaly do rukou silnou 

zbraň, která jim umožnila nejen ukončit druhou světovou válku v Pacifiku, ale také dodala 

sebevědomí a možnost menší ústupnosti vůči Sovětům, jelikož na jejich pomoci nebyly, co 

se bezpečnostních otázek týče, nadále závislé.401 Během roku tak došlo k obratu v americké 

zahraniční politice vůči Německu. „Americká politika se posunula od průmyslového 

odzbrojení k rekonstrukci německé ekonomické síly.“402 

Zpočátku přísný postoj USA k Německu se postupně změnil k mírnějšímu, tedy 

v souladu s vatikánskou politikou. Motivace k tomu byla však jiná. Vatikánu šlo o mírné 
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zacházení s Německem z důvodu spíše lidského. Svatý stolec se obával opakování extrémně 

těžkého období 20. let, které papež osobně v Německu zažil. Příliš tvrdé jednání s Německou 

mohlo vést i ke špatnému zacházení s církví, ke kterému jsou režimy spíše náchylné, když 

jsou v krizi, či pod silným ideologickým vedením, jemuž se Apoštolský stolec chtěl vyhnout. 

Dobrá ekonomická situace měla zabránit i šíření komunismu. To byl prvek, na kterém se 

americká i vatikánská politika shodly. Nicméně, jinak byla americká politika motivována 

spíše obecně bezpečnostními a ekonomickému otázkami. Příliš nekompromisní zacházení 

s Německem by mělo za následkem větší nutné americké investice do něj. 403 S koncem 40. 

let byla potřeba silného Německa stále více aktuální. Aby mohlo být vybudováno silné 

Německo, které mohlo Západu pomoci soupeřit se Sovětským svazem, bylo potřeba mu 

umožnit rozvíjet jeho těžký průmysl. 404 Velká Británie i USA proto vytvářeli nátlak na 

Francii, aby souhlasila s potřebnými změnami ke změně, který nakonec vedl k ustanovení 

ESUO. Obnovení německé ekonomiky a umožnění jejího zapojení do celoevropské 

spolupráce bylo také jedním ze základních cílů Marshallova plán.405 

Zpočátku se zdálo, že volání Vatikánu po mírném zacházení s Německem a jeho 

zapojení do mezinárodní komunity zůstane nevyslyšeno. Americký přísný postoj vůči 

Německu vývojem okolností dostál změn. Ke konci 40. let USA podporovali jak 

ekonomickou rekonstrukci Německa, tak jeho urychlené zapojení do mezinárodní komunity, 

aby mohlo přispět do soupeření pro Sovětskému svazu. Pohnutky obou subjektů byly různé, 

cíle shodné, pramenně doloženou spolupráci Vatikánu a USA v této oblasti však prokázat 

nelze. 

Další důležitou otázkou ve vztahu k Německu byl poválečný odsun německého 

obyvatelstva. Konference v Postupimi schválila poválečné přesuny německého obyvatelstva 

z Československa, Polska a Maďarska. Princip kolektivní viny německého národa za hrůzy 

druhé světové války byl tedy aplikován. Pro mocnosti to bylo spíše vyhovění Spojenců 

požadavkům menších exilových vlád okupovaných národů, než jejich hlavním cílem. Vždyť 

                                                 
403 Před tím, že přísné zacházení s Německem povede k větším nákladům pro USA, varoval Robert Murphy, 

politický poradce náměstka vojenského guvernéra pro Německo, generála Claye. SCHLAUCH, American 

Policy towards Germany, s. 125. 
404 Klíčová bylo pro obnovu německého průmysl obnovení výroby oceli. PINDER, John. Evropské 

společenství. Budování unie. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1994, s. 13. Pro 

umožnění obnovení výroby bylo potřeba uvolnit mezinárodní kontrolu Porúří. Z toho důvodu se Američané 

nakonec postavili proti velkému zestátňování v Porůří, které původně prosazovali Britové. Nechtěli, aby 

„nějaké experimenty“ narušily rekonstrukci těžkého průmyslu v Německu. VAN HOOK, James C. From 

Socialization to Co-Determination: The US, Britain, Germany, and Public Ownership in the Ruhr, 1945-1951. 

The Historical Journal, roč. 45, č. 1, 2002, s. 155. 
405 KRÁTKÝ, Marshallův plán, s. 253. 



 

v protokolu postupimské konference byl sice přesun obyvatelstva schválen, nicméně 

jednotlivé národy byly požádány o zastavení dosavadního divokého odsunu.406 Během něj 

docházelo k excesům, které ve Vatikánu vzbuzovaly zájem a obavy.407 Pro Spojené státy 

toto nepatřilo mezi hlavní oblasti zájmu. Ani v tomto se tedy politiky obou subjektů 

neprotnuly. 

Celkově lze říci, že se politika USA a Svatého stolce vůči v některých prvcích 

shodovala. Mezi ty patřilo umírněné zacházení s Německem, jeho zapojení do mezinárodní 

komunity. V některých se naopak rozcházely, jako například v dělení Německa uplatňování 

principu kolektivní viny. Osobou, která měla v Německu zajistit užší kontakty s USA, byl 

apoštolský regent Aloisius Muench. Biskup měl v Německu náročný úkol uspořádání vztahů 

státu a církve v zemi okupované čtyřmi cizími státy, ale také organizoval papežskou pomoc 

obyvatelům. Pius předpokládal, že regent Muench, který byl Američanem, bude mít 

s okupačními mocnostmi usnadněnou komunikaci. A, jak již bylo zmíněno výše, právě 

v americké okupační zóně se mu spolupráce s okupačními silami dařila nejlépe. 

K ovlivňování či vzájemné spolupráci však v rámci ostatních politik mezi USA a Svatým 

stolcem nedocházelo. Pokud je spojovaly společné cíle, prosazovaly je, každý jinými nástroji 

své politiky, spíše vedle sebe než ve spolupráci. 

4.3.2 Španělsko 

Ve Španělsku se Vatikán snažil vyřešit hlavně vnitřní církevní španělské záležitosti. 

Mimo to se však o Španělsko intenzivně zajímal také z mezinárodního hlediska. Vatikán měl 

zájem na tom, aby Španělsko nebylo vylučováno z mezinárodní komunity a bylo mu 

umožněno účastnit se pomoci poskytované v rámci Marshallova plánu. Zlepšení ohledu 

ostatních států na Španělko mělo pomoct nahrazení negativně vnímaného Franca 

důvěryhodnějším politikem. Tento přístup Svatého stolce však již od počátku narážel na 

odlišné postoje mezinárodní společenství, a to jak u evropských spojeneckých států, tak i 

americké administrativy. Španělsko bylo v prosinci 1946 rezolucí č. 39 vyloučeno 

                                                 
406 „Československá vláda, Polská provizorní vláda a kontrolní komise v Maďarsku jsou…zároveň žádány o 

přerušení dalšího odsunu.“ The Berlin (Potsdam) conference, July 17-August 2, 1945. Protocol of Proceedings, 
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z možnosti přijetí do OSN a podobná ostrakizace udržovala Španělsko stranou integrující se 

Evropy.408  

V přístup USA k zemi se však vyvíjel s ohledem na proměnu bezpečnostního klimatu 

ve světě. Navázání bližších vztahů veřejné mínění v Americe, s ohledem na Francovo 

zapojení do druhé světové války, ale i odpor administrativy v čele s prezidentem Trumanem. 

USA by byly ochotny změnit svůj postoj, kdyby došlo k odstranění generála Franca, v tom 

smyslu vydaly spolu s Velkou Británii a Francií v březnu 1946 memorandum nabízející 

diplomatické uznání a ekonomickou pomoc v případě klidného vystřídání Franca 

vhodnějším nástupcem.409 Nebylo velkým překvapením, že se Franco odmítl vzdát moci a 

následujícího roku potvrdil svou silnou pozici v referendu o zákonu o nástupnictví.410 

Plebiscitu předcházely konzultace mezi britskou a americkou vládou, do kterých se snažil 

zapojit i Vatikán, o možnosti podpory opozičního hnutí ve Španělsku, které by nahradilo 

Franca. 411 Tento plán se nakonec nerealizoval z důvodu slabé opozice ve Španělsku, z čehož 

plynula přílišná rizikovost projektu. 412 Referendum ostatně ukázalo, že Franco má moc 

pevně ve svých rukách, a tak se USA pravděpodobně vyhnuly jedné nepovedené operaci. 

Americká administrativa byla tedy nucena vzít na vědomí politikou realitu Španělska. V té 

době se v USA začaly ozývat hlasy, volající pro zlepšení vztahu se Španělskem413 a tento 

postoj se postupně začal prosazovat i v rámci vládního aparátu.414 Na konci 40. let už byly 

USA ochotné poskytnout Španělskou potřebnou ekonomickou podporu. Uvažovaly o jeho 

zapojení do Marshallova plánu, proti tomu se však postavily ostatní evropské země, čerpající 
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Government. FRUS, roč. IV, 1948, s. 1017. 
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americkou podporu. 415 Od roku 1950 však do Španělsky již proudí americké finance. V týž 

rok také začaly jednání o spolupráci v ekonomické, ale i vojenské oblasti. Spojené státy měly 

zájem o využití některých španělských základen ve Středozemním moři,416 které bylo 

završeno uzavřením Madridského paktu v září 1953, 417 jenž otevřel Španělsku cestu 

k opětovnému zapojení do mezinárodní komunity. 

Komparace politiky Svatého stolce a Spojených států vykazuje hned po válce mnohé 

rozdíly. Svatý stolec jedním z mála, kdo stál o zapojení Španělska do mezinárodního dění. 

Většina států západní Evropy se proti němu stavěla, kvůli jeho postoji k Hitlerovi během 

války a autoritářskému charakteru Francovi vlády. Svatý stolec v něm však vnímal 

úspěšného bojovníka proti komunismu, navíc tradičně katolického, kterého nechtěl vystavit 

ostrakizaci, aby snad nedošlo ke změnám, které by v konečném důsledku posílily 

komunistické tábor v Evropě. USA, oproti tomu, přistupovaly ke Španělsku hned po válce 

poněkud obezřetněji, nicméně poměrně brzy se v některých amerických kruzích začaly 

objevovat hlasy volající po zlepšení vztahů se Španělskem. Se vzrůstající komunistickou 

hrozbou v Evropě nebylo radno ztratit potenciálního spojence. Se Španělskem se také 

kalkulovalo v plánech na případnou obranu západní Evropy před sovětským útokem, bylo 

potřeba ho posílit už předem, neboť by v případ útoku USA neměly dostatek zdrojů na 

pokrytí jeho obrany. Změnu strategie vůči Španělsku se však podařilo prosadit až s nástupem 

Korejské války. Nakonec tedy oba subjekty byly pro zapojení Španělska. U obou jsou však 

opět rozdílné motivace. Svatý stolec se obával možného podlehnutí Španělska komunistické 

hrozbě v případě, že by bylo postaveno na okraj mezinárodní komunity. Zatímco USA braly 

Španělsko jako jeden z možných cílů sovětského útoku a jeho zabezpečení bylo důležitým 

prvkem v obraně zbytku západní Evropy. Španělsko navíc vlastnilo důležité vojenské 

základy, které měly USA zájem využít pro budování své obranné linie proti SSSR. Měly 

zájem o ekonomické posílení země, jelikož by tím byla sama schopnase v případě 

sovětského útoku bránit, což by umožnilo neblokovat další americké síly, které by byly 

potřebné jinde. Proti zapojení Španělsko do Marshallova plánu se přímo nepostavily, 
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nechaly však na evropských státech, aby se samy rozhodly, zdali chtějí španělskou účast, či 

nikoliv, a ty s tím nesouhlasily. 

I v tomto případě je závěrem to, že oba subjekty, ač některé cíle měly společné, ke 

spolupráci nedošlo. Příležitost ke konkrétní spolupráci mohla snad nastat v období, kdy se 

Vatikán živě zajímal o možnou změnu v čele španělského státu a USA zas o možnost 

podpory vojenského převratu, který by změnu přinesl. Pro USA to bylo však příliš rizikovou 

záležitostí, takže se do projektu nakonec vůbec nepustilo. Ke spolupráci nedošlo, ale jistou 

možnost k ní by zde šlo nalézt. 

4.3.3 Státy střední a východní Evropy 

Spojené státy po válce obnovily diplomatické zastoupení ve všech zemích, o které 

projevoval Svatý stolec po válce zvýšený zájem (Československo, Polsko, Maďarsko, 

Jugoslávie a Rumunsko). V Praze se postu velvyslance ujal Laurence Steinhardt,418 ve 

Varšavě Arthur Bliss Lane,419 v Budapešti Arthur Schoenfeld,420 v Bukurešti jeho bratr 

Rudolf Schoenfeld421 a v Bělehradu Richard C. Patterson, Jr.422 Země měly pro USA různou 

důležitost, lze však obecně říci, že se Spojené státy smířily s tím, že patří pod sovětský 

vliv.423 Výjimkou mezi nimi byla Jugoslávie. Za roztržky mezi Titem a Stalinem Spojené 

státy viděly příležitost k zisku spojence uprostřed sovětské zóny vlivu. 
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ambasádě vystřídali Stanton Griffis (1947-1948), Waldemar J. Gallman (1948-1950) a Joseph Flack (1950-

1955). 
420 Hans Freedrick Arthur Schoenfeld (1889-1952) byl kariérním diplomatem. Sloužil na ambasádách 

v Dominikánské republice, Finsku a Maďarsku. O svém působení v Maďarsku publikoval článek, kde 

odhaloval, že západní diplomaté byli v Maďarsku absolutně pod sovětskou kontrolou. SCHOENFELD, Arthur 
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421 Rudolh Schoenfeld. Po R. Schoenfeldovi v Bukurešti působil James W. Gantenbein  (1950-1952). 
422 Po Pattersonovi v Bělehradu působil Cavendish W. Cannon (1947-1949) a George V. Allen (1950-1953). 
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jelikož by to ohrozilo její postavení ve východní Evropě. PPS/13. Résumé of World Situation. FRUS, 1947. 
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Apoštolským zástupcem pro Jugoslávii byl vybrán Američan Joseph Hurley. 

Americká vláda jeho jmenování vítala a již v USA s ním navázala kontakt.424 Po příjezdu do 

Bšlehradu regentu Hurley navázal kontakty s americkým velvyslancem Richardem 

Pattersonem, se kterým rozvíjeli vzájemnou spolupráci. Hurley poskytoval Američanům 

materiály o katolických i jugoslavských záležitostech, které se k němu dostaly.425 Američané 

mu za to dovolili využívat své diplomatické spojení a poskytovali mu, alespoň z počátku, 

podporu v některých záležitostech. 

V lednu 1946 došlo k odsouzení čtyř řádových sester k smrti za údajnou vraždu 

raněných partyzánů v nemocnici v Otacac.426 Hurleyho intervence u jugoslávské vlády 

nepřinesla žádané ovoce, tak se regent obrátil na svého amerického spojence. Velvyslanec 

Patterson se obrátil na Washington, odkud obratem obdržel od státního tajemníka Byrnese 

autorizaci k zásahu.427 Velvyslanec Patterson poslal v této záležitosti aide mémoire přímo 

Titovi. Krátce na to byl jeptiškám zrušen trest smrti. 

Tato spolupráce byl však vrcholem vztahu mezi zástupcem papeže a USA. Při 

procesu s arcibiskupem Stepinacem, který probíhal o několik měsíců později, již Američané 

nebyli ochotni poskytnout Hurleymu požadovanou podporu. Definitivní změna přišla 

s výměnou velvyslance a sovětsko-jugoslávským sporem.428 USA chtěly využít roztržky 

k získání Jugoslávie na svou stranu, a proto nastalo k ochlazování vztahů s nunciaturou, ze 

které se ústy regenta Hurleyho neustále ozývala kritika režimu. Hurley se nakonec pokusil 
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Cold War, s. 159. 
425 D9ky svému kontaktu s klérem měl k dispozici pro Američany zajímavé materiály. GALLAGHER, Vatican 

Secret Diplomacy, s. 162. 
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získat americkou podporu přes svého přítele Myrona Taylora, kterého využil k doporučení 

zprávy přímo prezidentu Trumanovi. Odpovědi se však nedočkal. 

Jistá spolupráce, a zdá se, že i oboustranně výhodná, byla mezi zástupcem papeže a 

USA možná. Byla však reálná pouze do té míry, že obě strany nalezly společné cíle. Přesnější 

by ale bylo říci, že byla spolupráce možná, pokud bylo pro Spojené státy výhodné 

spolupracovat. Na příkladu Jugoslávie je vidět, že i účinná spolupráce pro ně přestala být 

žádoucí, objevil-li se důležitější cíl politiky.429 V žádné z dalších zkoumaných zemí 

k takovéto spolupráci nedocházelo. 

Německý historik Hansjakob Stehle tvrdí, že jmenování Američanů na posty 

apoštolských regentů430 i do pozic v kurii431 byla po válce reakcí na finance proudící do 

Vatikánu z USA.432 Nelze však důvody Pia XII. redukovat pouze na tento důvod. Papež byl 

příliš obezřetným diplomatem na to, aby mu toto stačilo jako jediný argument. Jak naznačuje 

Charles Gallagher, hrálo roli, že papež předpokládal snadnější spolupráci regentů-

Američanů s americkými velvyslanci, kteří měli v místních podmínkách větší vliv než 

regenti samotní. To sice neplatilo absolutně, jak dokazuje svědectví Arthura Schoenfelda, 

nicméně se zdá z tohoto předpokladu papež ve svých úvahách vycházel. 

4.4 Komunismus 

Negativní postoj ke komunismu byl v USA hluboce zakořeněný. Pro většinu 

Američanů, hrdých na svou svobodu a práva, byl koncept rovnostářské společnosti jen těžko 

uchopitelný. Ani teze o třídním boji a celosvětové revoluci v boji proti kapitalismu nemohla 

být pro americkou kapitalistickou společnost. Teorie sama je v protikladu s konceptem tzv. 

amerického snu. Komunistická strana USA proto nikdy neměla velkou podporu. 

                                                 
429 Historik P. Kent komentuje nespolupráci Američanů se Svatým stolcem následovně: „…projevila jen 

nepatrné množství soucitu s neutěšenou situací církve…Spojené státy nebyly schopny pomást církvi za 

železnou oponou…Navíc, po roce 1948 se zájmy Washingtonu a Vatikánu výrazně rozešly.“ KENT, lonely 

Cold War, s. 220. 
430 Gerald O´Hara byl jmenován na pozici regenta v Rumunsku, Joseph Hurley na pozici regenta v Jugoslávii 

a Aloisius Muench jako apoštolský vizitátor, posléze regent a nuncius v Německu. 
431 Po válce se ve Vatikánu rozhořela diskuze o novém státním tajemníku. Mezi žhavé kandidáty byl počítán i 

arcibiskup Spellman. NARA. RG 59 Myron Taylor File. Entry 1068. Box 13. Franklin C. Gowen to Secretary 

of State, January 21, 1946. 
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Palestiny. GANNON, The Cardinal Spellman Story, s. 354-355. John Cooney ve své knize zmiňuje schůzku 

kardinála Spellmana se státním tajemníkem Marshallem, jejíž následkem byly z USA poslány peníze italské 

katolické církvi. COONEY, John. The American Pope. New York: Times Books, 1984, s. 214. 



 

Prezident Roosevelt se za války domníval, že se Sovětským svazem, ztělesněním 

komunismu, podaří pokračovat ve spolupráci i po válce. Jeho nástupce Harry Truman však 

v dohodu se Stalinem a mírovou koexistenci s komunismem příliš nevěřil, což ostatně 

vyjádřil Trumanovou doktrínou. Nebyl to však jen on, kdo byl v USA silně obezřetný vůči 

komunismu. Jedním z hlasitých hlasů, které varovaly proti SSSR a jeho ideologii, byl 

George Kennan, který svůj náhled na Sovětský svaz a komunismus vyjádřil mj. ve svém 

slavném Dlouhém telegramu, kde varuje před agresivní politikou Moskvy, která má za cíl 

zničit mezinárodní autoritu USA, aby tak udržela svou moc.433 Po návratu z Moskvy, kde 

působil jako diplomat, se stal velice vlivnou postavou americké poválečné zahraniční 

politiky.434 Výrazem proti komunistická a protisovětské politiky, které byly v USA velice 

těsné propojeny, bylo, dle historičky Anny Nelson, založení Národní bezpečnostní rady.435 

V tomto případě se však jednalo o politiku vnitřní, ve které převládl silný anti-komunismus 

během tzv. Mccarthismu. 

Americká zahraniční politika, ve které byl přítomen anti-komunistický prvek, byla 

velice široká. V této kapitole bude věnován prostor pouze událostem, do kterých se zapojil i 

Vatikán, aby bylo možné provést analýzu jejich politik. 

4.4.1 Volby v Itálii roku 1948 

Itálie byla po válce pro Spojené státy důležitou strategickou oblastí.436 Od chvíle, co 

se americké vojenské jednotky dostaly na italskou půdu, investovaly USA do země mnoho 

prostředků, které přirozeně nechtěly ztratit.437 Itálie měla svou polohou důležitou 

strategickou pozici nejen ve vztahu Evropy, ale i ke Středomoří a Střednímu východu. 

Italský přechod na „opačnou stranu“ by tam měl za následek ohrožení amerických plánů ve 

všech těchto oblastech.  Itálie byla navíc považována za klíčový faktor pro případný úspěch 

obnovy Evropy.438 Z těchto důvodů Američané s velkým znepokojením sledovali její 

                                                 
433 ELLINGER, Jiří. Století pana X. Osudy diplomata a historika George F. Kennana. Dějiny a současnost. 
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poválečný vývoj. Podobně jako ve Francii v zemi působila silná komunistická strana, která 

byla pod vlivem Moskvy. Itálii byla u vlády křehká koalice premiéra Alcide de Gasperiho, 

které však situaci neměla pevně ve svých rukou. Za těchto okolností se parlamentní volby 

roku 1948 jevily jako klíčové a určující další vývoj Itálie, a proto se USA rozhodly zapojit 

do předvolebního boje.439 Přes americkou ambasádu v Římě docházelo k tajnému 

financování nekomunistických italských uskupení,440 kdy Washington financoval nejen 

politické strany (křesťanské demokraty, republikány a sociální demokraty), ale i subjekty 

stojící stranou politické spektra jako občanské výbory Luigiho Geddy.441 Bylo potřeba 

zajistit, aby peníze přicházely z USA nepozorovaně, CIA, která měla většinu akcí na starosti, 

tak k přepravě peněz využívala soukromých subjektů. Některé peníze proudily přes 

newyorský účet charitní organizace Křesťanská pomoc. 442 Peníze konkrétně pro 

Socialistickou demokratickou stranu Itálie přicházely přes newyorského právníka Sylvana 

Gotshala, který je doručoval Davidu Dubinskému z Mezinárodního ženského oděvního 

odboru.  Některé peníze přicházely i s využitím vatikánských bankovních účtů.443  

Problémem však nebyly pouze finance, ale i nepokoje, které levicové síly 

rozpoutávaly. USA proto v omezené míře pomáhaly Itálii se zbrojením, aby měla alespoň 

nějaké prostředky na obranu, jelikož se špatná ekonomická situace podepsala i horší kvalitě 

vybavení ozbrojených složek.444 Americký Kongres se zpočátku zdráhal uvolnit větší 

množství prostředků na italskou kampaň.445 Kongresmani se proto jezdili přesvědčit do 

Itálie, jak situace ve skutečnosti vypadá.446 Svatý stolec si byl vědom důležitosti těchto 

                                                 
439 O nutnosti zapojit se do dění v Itálii a Francii se v Národní bezpečnostní komisi hovořilo již dlouho před 

faktickým zapojením. LUCAS, Scott W. mobilizing Culture:  The State-Private Network and the CIA in the 

Early Cold War in: CARTER, Dale a Rabin CLIFTON (ed.). War and Cold War in American Foreign Policy 

1942-1962. New York: Palgrave Macmillan, 2002, s. 87. 
440 Nebezpečí odhalení bylo tehdy skutečně akutní. Italský ministerský předseda De Gasperi dokonce žádal 

ambasádu, aby s financováním nepokračovala, aby se mu to nevymstilo. Peníze nepocházely pouze ze zdrojů 

americké vlády. Americké firmy se zájmy v Itálii se měly také připojit k financování nekomunistických sil 

v Itálii (př. standard Oil nebo General Electric). MISTRY, The United States, s. 133-134. 
441 Pro spolupráci s Geddou se Američané rozhodli, neboť byl jedním z mály v Itálii, kdo měl zkušenosti 

efektivním využíváním propagandy v politickém boji. DEL PERO, Mario. The United States and 

"Psychological Warfare" in Italy, 1948-1955, The Journal of American History, roč. 87, č. 4 (2001), s. 1306, 

1308. 
442 MISTRY, The United States, s. 133.  
443 Tamtéž, s. 134. 
444 Tamtéž, s. 141. 
445 Byl spíše nakloněn financování menších soukromých akcí. Z politických důvodů nebylo ani možné provádět 

agresivní bohatě sponzorovanou akci, která by byla příliš viditelná.  LUCAS, Mobilizing Culture, s. 90. 
446 Mons. Montini ve svém rozhovoru s vyslancem Parsonsem slíbil, že se pokusí přispět k tomu, aby jejich 

inspekce dopadly s očekávaným výsledkem. NARA. RG 59. Myron Taylor File. Entry 1068. Box 15. Current 



 

návštěv, a tak se papež snažil vyjít vstříc každé žádosti o audienci z americké strany, aby jim 

ukázal nejen svou vstřícnost, ale také zdůraznil naléhavost situace, ve které se Itálie 

nacházela. Návštěv bylo opravdu velké množství, jak v rozhovoru s americkým 

velvyslancem Mons. Montini poněkud nadneseně komentoval slovy: „(Papež) už snad viděl 

celý Kongres.“447 

Čím se blížily volby samotné, tím se množily prostředky, věnované na boj proti 

komunismu. K finanční pomoci přibyla i materiální pomoc (pomoc z tzv. Vlaků přátelství448) 

a masivní mediální kampaň (dokumenty televizní programy, radiové vysílání449 i film 

Ninotchka450). To bylo doplněno „Dopisy z Ameriky“, akcí italské komunity v USA, která 

však byla vládou podpořena zvětšením objemu doručované pošty směrem do Itálie.451 

Americká vláda boj podpořila ještě vyhlášením zákazu vstupu do USA pro kohokoliv, kdo 

volit pro FDP.  Nařízení by bylo sice prakticky těžko vymahatelné, silně však rezonovalo 

v chudších oblastech Itálie, kde byl mezi obyvatelstvem časté přání emigrovat do Nového 

světa.452 K výše vyčteným prostředkům amerického boje proti italským komunismus lez 

připočítat i roli Americké federace práce, která podporovala italské katolické odbory, 

využívajíc k tomu peníze pocházející od CIA.453 

Z výše uvedené je evidentní, že americké zapojení do předvolebního dění v Itálii 

1948 mělo daleko do jednotné, hluboce promyšlené a jasně koordinované akce. Britský 

historik Keaten Mistry situaci hodnotí jako „ad hoc reakci na hrozbu Lidové demokratické 
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fronty,454 Moskvu financující marxistickou levici a slabost nekomunistických partnerů.“455 

Skutečnost, že se Kongres zdráhal uvolnit větší objem peněz, i to, že většinu akce, 

organizované přímo státem, měla na starost CIA, která byla v roce 1948 teprve v počátcích, 

silně ovlivnila charakter zapojení USA v Itálii. Byla to směsice oficiálních vládou 

autorizovaných operací, i soukromých akcí, ať inspirovaných nejvyššími místy Spojených 

států, či jimi jen následně podpořenými. Ať už byl však charakter americké pomoci 

jakýkoliv, pomohl porážce komunistů v parlamentních volbách roku 1948.456 

Američané často postupovali v úzké spolupráci se Svatým stolcem. Sponzorovali 

některé jeho akce, ale i jej využívali pro transfer prostředků do země. Ze Strany 

Apoštolského stolce byla však spolupráce vnímána jako pouze dočasná.457 Katoličtí 

představitelé nechtěli, aby to vypadalo, že schvalují americký sociální model. 

4.4.2 Volby ve Francii roku 1946 

Podobně jako v Itálii, i ve Francii byla silná komunistická strana, která navíc veřejně 

brojila proti Spojeným státům a jimi poskytované pomoci.458 USA ve Francii poskytovaly 

podporu podobného charakteru, tedy ne zcela koordinovanou a koncepčně promyšlenou. 

Američané poskytovali finance i materiální podporu, kampaň ve Francii však byla odlišná 

od té v Itálii, kde byla distribuce americké pomoci a spolupráce usnadňována zapojení 

rozsáhlé a dobře zorganizované církevní struktury. Bylo to z toho důvodu, jak již však bylo 

zmíněno výše, že ve Francii měla církev silně odlišné postavení než v Itálii, a proto byla 

francouzská méně akční a zevrubně pojatá. Výrazným rozdílem také bylo, že francouzská 

křesťanská demokracie si své postavení dlouhodobě neudržela. Po volbách došlo kvůli 

negativní reakci obyvatel, ale také stále nepřátelštějšímu postoji strany k církvi k rozpadu 

aliance, a s nástupem páté republiky došlo i ke zmizení strany samotné.459 
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Na základě výše uvedené lze říci, že pohled Svatého stolce a USA na komunismus byl 

podobný. Oba ho vnímaly jako nekompatibilní se základními principy jejich bytí. Zároveň 

byly oba ochotni k aktivnímu boji proti tomu, co vnímali jako komunistickou hrozbu. Jejich 

vzájemná spolupráce se ukázala úspěšnou, jak v Itálii, tak, i když o něco méně, ve Francii. 

Celkově je vidět, že hlavní rozdíl mezi politikami Svatého stolce a USA vyplývá 

z jejich rozdílných postavení a charakterů. Svatý stolec se na počátků 20. vzdal role aktivního 

činitele mezinárodní politiky. Zaměřil se na budování nové podoby papežství jako morálního 

hlasu okolního světa. Politiky, který verbálně prosazoval, tomu napovídají, jak v oblasti 

integrace, tak v oblasti vztahů s ostatními státy. Jeho praktická politika však nese rysy 

chování zkušeného diplomata. Svat stolec si uvědomoval, že situace nastanuvší po druhé 

světové válce není ideální a je potřeba nejen inspirovat věřící, aby se snažili o ideální řešení, 

jak ho vidí papež, ale zároveň věděli, že některé jejich požadavky jsou příliš nerealistické na 

to, aby kvůli nim vyvíjel systematičtější tlak na okolní státy. Oproti tomu Spojené státy se 

ve 20. století dostaly na vrchol sil. Dokázaly, že jsou nezbytným prvkem pro stabilitu 

Evropu, kde se jim po válce podařilo získat výrazný vliv. USA nemohly čekat na ideální 

nastavení situace, jak si přál Svatý stolec, ale musely rovnou jednat, se svým vlivem však 

byly schopny si podmínky vyjednat dle svých představ. I přesto, že se jedná o takto dva 

rozdílné subjekty, lze u nich vysledovat společný prvek. Oba se navenek snažily působit jako 

morální autorita, i když v případě USA by byl přesnější termín „působit jako ten lepší“. 

Studená válka nebyla jen válečným konfliktem, byla soupeřením dvou ideologií, kde celková 

prezentace byla součástí boje. 



 

5. Závěr 

Poválečná politika svatého stolce byla pevně v rukou papeže Pia XII. Papežova 

politika byla ovlivněna posty, kterými si během svého působení v kurii prošel. Jako člen 

Kongregace pro zvláštní záležitosti byl u vyjednávání mnoha konkordátů, jejichž užitečnost 

on sám hluboce uznával. Jeho následný několikaletý pobyt v Německu vytvořil mezi ním a 

touto zemí pouto, které zajišťovalo, že se Německu v rámci papežské politiky vždy dostávalo 

speciální pozornosti.  

Papežův pontifikát začal v březnu roku 1939 a byl silně ovlivněn druhou světovou 

válkou. Papežova válečná politika se pak v některých prvcích přenesla do poválečného 

období. Piovi velice záleželo na udržení míru. Snažil se hledat cesty, jak mír nastolit a udržet. 

Válečné plány na utvoření monarchie ve střední Evropě se nerealizovaly, tak po válce papež 

věnoval hodně energie do podpory integračních hnutí. Státy nabádal k oproštění se od 

nešvarů, jako byl přílišný nacionalismus či důraz na nedotknutelnost suverenity, které z jeho 

pohledu vedly k předchozím válkám, a vyzýval je ke spolupráci. Ta byla dle něj tou správnou 

cestou nejen k dosažení poválečné obnovy zruinované Evropy, ale i k udržení míru. 

Důležitými evropskými zeměmi byly pro Svatý stolec Německo a Španělsko. U obou 

papež podporoval jejich zapojení do mezinárodní komunity, ale se vyhnulo jejich případné 

extremizaci, což by enormně zvýšilo jejich nebezpečnost pro zbytek Evropy. Z toho důvodu 

byl papež také pro mírné zacházení s Německem, obával se opakování situace 20. let. 

Španělský režim papež neviděl jako ideální, snažil se dokonce zapojit do případné nenásilné 

změny na postup hlavy státu, nicméně kvůli nedostatku podpory ostatních států z toho sešlo. 

I tak se snažil o jeho začlenění do mezinárodního společenství, jelikož si ho cenil jako silně 

katolický stát, který úspěšně bojoval s komunismem. 

Svatý stolec si akutně uvědomoval sovětskou rozpínavost, i to, jak se od něj státy 

střední a východní Evropy odvracely. Pokoušel se však s nimi udržovat kontakt, aby mohl 

alespoň minimálně ovlivňovat záležitosti jednotlivých domácích církví. Měl zájem o 

navázání oficiálních kontaktů a, kde navázány byly, snažil se o jejich optimalizaci. Ne vždy 

se však podařilo oficiální jednání vůbec začít. Pokud již došlo k vyslání papežského 

zástupce, jeho pozice byla velice komplikovaná. Pouze v případě Jugoslávie bylo 

papežskému regentovi dovoleno setrvat po roce 1950. 

Posledním výrazným bodem papežské politiky byl antikomunismus. Katolická 

církev a komunismus nikdy nenašli společnou řeč. Komunistické výpady proti církvi a 

církevní kritika komunistické ideologie nebyly od počátků marxistické teorie ničím 



 

ojedinělým. Pro papeže bylo nejen alarmující, jak rychle se sovětská moc a s ní i 

komunismus šířil po válce Evropou, ale hlavně to, jak blízko k papeži se dostal. Italské 

poválečné volby byly zásadními a určujícími pro další vývoj v zemi, a tak ve Vatikánu 

vynaložili spoustu sil, aby se nebezpečí postavili. Církev se nemohla zapojit do politického 

boje přímo. Vyzývala tak alespoň k účasti ve volbách, nepřímo (později i velice explicitně 

exkomunikací komunistů) naznačovala, komu mají „správní katoličtí voliči“ dát svůj hlas. 

Do boje zapojila i své přívržence v laických organizacích, kteří „školili“ voliče v tom, koho 

volit. Její aktivity výrazně přispěly k výhře křesťanských demokratů, kteří si výsadní 

postavení ve vrcholné politice udrželi několik dalších desetiletí, a k silnému oslabení 

komunistů. 

Spojené státy na počátku druhé světové války navázaly oficiální kontakty s papežem. 

Tím se otevřela cesta k užší spolupráci. USA sdílely vatikánskou podporu integračních 

procesů. Také chtěly v Evropě udržet mír, bylo to však i z toho důvodu, že evropské války 

pro ně byly zátěží a zemřely v nich tisíce amerických vojáků. Podpora integrace měla zajistit 

stabilní Evropu, která by byla schopná fungovat bez americké podpory. S postupem času a 

se zintenzivněním vnímání sovětské hrozby, se americká přítomnost v Evropě stala 

nevyhnutelnou. Američané proto dále podporovali integraci, aby silná Evropa nemusela být 

dotována a mohla přispět i vojensky k vlastní obraně. 

Zpočátku rozdílný přístup USA a Svatého stolce k Německu se postupem času 

sjednotil. Ze snahy Německo „dostat“ do kolen se americká pozice přiblížila papežovým 

apelům o mírné zacházení s Německem. S nástupem studené války si USA uvědomily, že 

Německo bude užitečnější jako silný partner, a ne jako ponížený nepřítel, který je potřeba 

živit. Postoj vůči Španělsku se ve Washingtonu také proměňoval z časem. Země, která bylo 

po válce postavena na okraj kvůli svému režimu, který za války spolupracoval s Hitlerem, 

se ukázala být důležitou pro americké bezpečnostní zájmy, a proto byly USA ochotné 

postupně přistoupit na její postupné zapojení do mezinárodního systému, po kterém papež 

volal již po válce. 

Diplomatické styky USA se zeměmi střední a východní Evropy byly po válce opět 

navázány. Spojené státy tedy měly, na rozdíl od Svatého stolce, přímého zástupce v každé 

zemi. To značně omezovalo potenciální spolupráci na oficiální úrovni a nepodařilo se najít 

evidenci, která by dokazovala americký zájem o diplomatických vztazích Svatého stolce 

s danými zeměmi. Jednou výjimkou mezi těmito státy byla Jugoslávie. USA při 

ustanovování vztahů Svatému stolci neasistovaly, nicméně s jeho zástupcem byly ochotny 

navázat spolupráci. Papež tam vyslal, jako hlava Městského státu Vatikán, regenta 



 

amerického biskupa Josepha Hurleyho. Ten byl instruován, aby navázal bližší kontakty se 

spojeneckými vyslanci, což se mu v případě amerického velvyslance Pattersona povedlo. 

Jejich spolupráce fungovala na principu protislužeb, kdy zástupce papeže poskytoval interní 

informace o jugoslávském dění, americký vyslanec zas poskytoval pomoc při přepravě 

pošty, ale i podporu v protestu proti odsouzení čtyř řádových sestřiček k smrti v roce 1946. 

To byl výjimečné vstřícný, ale také ojedinělý krok. S roztržkou Tita a Stalina se USA snažili 

navázat vstřícnější vztahy s jugoslávskou stranou a vztahy regentem postupně ochladly. 

Podobně blízký a kooperativní vztah v jiné ze zemí zatím nebyl doložen. 

Posledním zkoumaným prvkem politiky byl komunismus. Americká účast na 

předvolebním boj v Itálii není žádným tajemstvím. Jednalo se pouze o jednorázovou 

spolupráci. 

Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat zahraniční politiku Svatého stolce 

v letech 1945-1950 a provést její komparaci s americkou zahraniční politikou ve stejném 

období. V práci jsou identifikovány hlavní směry zaměření papežské zahraniční politiky, 

které jsou srovnány s jejich pojetím v rámci politiky USA. Svatý stolec měnil ve 2o. století 

svůj přístup k mezinárodní politice. Papeži se postupně zaměřovali na tvoření obrazu 

papežství jako morálního hlasu moderního světa. V tomto duchu koncipoval i Pius XII. svou 

politiku, kdy definoval ideální řešení aktuálních problémů a prezentoval je světu s tím, že 

pravděpodobně nedojde k jejich kompletnímu naplnění, doufal však, že se stanou inspirací 

k hledání odpovědí na nastanuvší krize. Co se týče každodenní politiky, Svatý stolec si 

nedělal iluze o realitě okolního světa, ani o svých možnostech ji ovlivnit, a proto ji střízlivě 

přijímal 

 Analýza potvrdila původní tezi, že zahraniční politika USA a Svatého stolce měla 

některé styčné body. Ke spolupráci však docházelo zřídka. Nejvýraznějším příkladem 

součinnosti byla předvolební agitace v Itálii roku 1948. Méně výrazné příklady spolupráce 

lze nalézt, nicméně nejednalo se o nic zásadního významu. Spojené státy dávaly přednost 

silnějším spojencům (nelze opominout, že vatikánské prostředky byly omezené) a svým 

primárním cílům. Svatý stolec na druhou nerad obětoval svou nestrannost a dával přednost 

rozdílným prostředkům boje, než byly vojenské a materiální. 
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