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Snahy o navázání oficiálních diplomatických styků 
mezi Svatým stolcem a Spojenými státy americkými 

od 19. století do konce první světové války

Marek Šmíd a Aleš Černý

Úvod
Předložená studie se zabývá 
oficiálními i neoficiálními 
diplomatickými styky mezi 
Apoštolským stolcem (Sva‑
tým stolcem) a Spojenými 
státy americkými v období od 
konce 18. století až do konce 
první světové války. Sledu‑
je současně vývoj katolické 
církve a její vliv v americké 

společnosti. Právě první světová válka představuje zásadní mezník, který učinil 
z nové zámořské velmoci sebevědomého garanta světového pořádku. Je nasnadě, 
že se tehdy ve svých mírových plánech střetl s vizí uspořádání světa, kterou mělo 
před očima vedení největší nadnárodní světové organizace, jíž je katolická církev, 
se svým ústředím v Římě.

Tento myšlenkový střet byl ovlivněn dvěma výraznými, navzájem se dosti 
lišícími osobnostmi, které tehdy stály v jejich čele: papežem Benediktem XV. 
(1914–1922) a prezidentem Thomasem Woodrow Wilsonem (1913–1921). Oba si 
chtěli aureolu mírotvůrce přivlastnit a zasazením se za ukončení války prohloubit 
svůj vliv ve světě. Současně ale přispěli ke svému konečnému sblížení, které se 
projevilo již mimo hranice sledovaného období, pokračovalo v průběhu 20. století 
a má své důsledky i dnes.
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Studie vychází především z oficiálních dokumentů americké zahraniční politiky 
a její diplomatické aktivity a vydaných edic úřední povahy, které konfrontuje se 
zahraniční i českou literaturou.

Vatikánsko-americké vztahy před rokem 1914
Hovořit o vzájemných vztazích mezi Svatým stolcem a Spojenými státy ame‑
rickými v období před první světovou válkou v církevně‑politickém kontextu je 
značně problematické. Mnohdy to byly právě náboženské příčiny, jež pudily tisíce 
Evropanů, aby opustily starý kontinent a vydaly se hledat prostor pro svobodné 
žití bez předepsaného vyznání do Nového světa.1

Mezi americkou z většiny protestantskou společností přetrvávaly předsudky 
proti katolické církvi. Ke katolickému vyznání se ve Spojených státech zpravidla 
hlásili příslušníci národů, které byly převážně katolické již doma: Irové, Italové, 
Francouzi, Rakušané, katoličtí Slované (Poláci, Češi, Slováci, Chorvati, Slovinci). 
V Německu pod egidou protestantského Pruska tvořili katolíci jen menšinu sotva 
třetinovou, byť na několika místech kompaktní (jižní polovina Bavorska a Báden‑
ska, střední část Porýní); v severní Americe však byli zachycováni katolickými 
misiemi. Na konci 18. století, kdy se britské kolonie v severní Americe osamo‑
statnily, měly přibližně čtyři miliony obyvatel, podíl katolíků mezi nimi se však 
odhaduje na pouhých třicet tisíc,2 tedy sotva 1 %.

Navzdory malé početnosti této katolické komunity si Svatý stolec i Spojené 
státy americké uvědomovaly důležitost vytvoření trvalých diplomatických vazeb. 
Proto již v roce 1788 započala z iniciativy papeže Pia VI. jednání o jejich podobě. 
Není bez významu, že se na americké straně rozhovorů účastnil státník a diplomat 
Benjamin Franklin.3 K jejich oficiálnímu navázání došlo o devět let později, v roce 
1797, kdy se prvním americkým konzulem v (tehdy ještě) papežském Římě stal 

1 Byli to především angličtí radikální evangelíci (puritáni), kdo prchal do Nového světa před nadvlá‑
dou státní anglikánské církve. Ale i malá menšina anglických a skotských katolíků, doma anglikány 
nebo skotskou církví utlačovaná. Ta nalézala svobodu především ve státě Maryland, pod ochranou 
katolíka lorda Cecila Baltimora. Také přistěhovalce z kontinentálních zemí Evropy kromě eko‑
nomických důvodů (ty byly hlavní) mnohdy přitahovala i vidina osvobodit se od nadvlády jedné 
církve (katolické nebo protestantské) v jejich zemi a přestoupit do jiné. Poznámka redakce.

2 MARRARO, Howard Rosario, Rome and the Catholic Church in Eighteenth-Century American 
Magazines, in: The Catholic Historical Review 32, 1946, č. 2, s. 157–189.

3 NICHOLSON, Jim, The United States and the Holy See. The Long Road. A Brief History of 
U.S.–Holy See Relations, 2004. Dostupné z: <http://www.lpca.us> (16. 7. 2021).
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Giovanni Sartori (1768–1854), jehož ve funkci potvrdil nově zvolený americký 
prezident John Adams (1735–1826). Rok 1797 tak lze považovat za počátek bi‑
laterálních vztahů, které trvaly až do roku 1867. Na území Spojených států, jako 
i v mnoha zemích Latinské Ameriky, zprostředkovávali diplomatickou komunikaci 
se světskými autoritami zástupci místní katolické církevní hierarchie.4

Nejvýznamnějším ordinářem v USA se postupně stal baltimorský arcibiskup 
ve státě Maryland, jenž působil v čele nejstarší katolické diecéze v zemi. Jako 
první vůbec tento úřad zastával od zřízení diecéze v roce 1789 nejprve jako biskup 
a později s jejím povýšením jako arcibiskup John Carroll (1735–1815), bývalý 
jezuita,5 zakladatel nejstarší americké katolické vysokoškolské koleje Georgetown 
University ve Washingtonu (1789). Jeho rodina měla významný podíl na vyhlášení 
americké nezávislosti, a měl tudíž vysoké prestižní postavení.

Na konci 19. století Svatý stolec rozhodl, že diplomatické vztahy s USA do‑
stanou formálnější podobu, takže souhlasil se zřízením zvláštního konzulárního 
úřadu ve Washingtonu. Pro absenci předcházejících oficiálních styků však byla 
vatikánskému diplomatovi na půdě USA přiznána hodnost apoštolského delegáta, 
což byl tak jako mnohde jinde předstupeň k standardnímu titulu apoštolského 
nuncia. Prvním apoštolským delegátem ve Spojených státech amerických se stal 
slavný profesor dogmatické teologie a obnovitel scholastických studií kardinál 
Francesco Satolli (1839–1910).6 Plnohodnotné a vyvážené reciproční vztahy mezi 
Apoštolským stolcem a Spojenými státy byly ovšem dosaženy až v roce 1984.7

Vliv mohla mít též častá konverze ke katolictví obyvatel již usedlých na území 
Spojených států amerických, a to zejména těch, kteří dosavadní vazby ztratili a stali 
se společensky bezprizorními. Naproti tomu řada původních katolíků po svém 
příchodu do Nového světa konvertovala k některé z protestantských církví, v nichž 

4 SANFILIPPO, Matteo, I rapporti tra Stato Pontificio e Stati Uniti (1797–1848) attraverso 
i documenti dell’Archivio Segreto Vaticano, in: GOTTSMANN, Andreas, PIATTI, Pierantonio, 
REHBERG, Andreas E. (eds.), Incorrupta Monumenta Ecclesiam Defendunt, Vaticano, 2018, 
s. 527–536.

5 Jezuitou mohl být až do roku 1773, kdy papež Kliment XIV. zrušil jezuitský řád na celém světě. 
Platnost tohoto zrušení trvala do roku 1814, resp. 1815 (tedy snad až do smrti jmenovaného arci‑
biskupa). Poznámka redakce.

6 STOCK, Leo F. (ed.), Consular Relations Between the United States and the Papal States, Instruc‑
tions and Despatches, II., Washington, 1933, s. xxii.

7 SEKERÁK, Marián, Svatý stolec a USA, Nástin historického vývoje vzájemných vztahů, in: 
Historický obzor 26, č. 3–4, Praha, 2015, s. 80.
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našli svůj trvalý domov. Je vůbec jistým americkým specifikem, že církve se stávají 
úzkým pojítkem mezi lidmi a společenskou základnou jejich soukromých vztahů, 
a to více než v Evropě. Rovněž práce se sháněla pomocí vlastní církve snadněji.

Přechod z jedné církve do druhé není v USA ničím neobvyklým. Nikde se to ne‑
hlásí ani nedeklaruje. Účast na církevním životě je však v novém světě ve srovnání 
se starým světem vysoká. Dokonce účast věřících při bohoslužbách je zde tradičně 
vyšší. Přítomnost ve shromáždění, společný lidový zpěv a aktivity jsou pro věřící 
silným pojítkem, vedle moci modlitby, duchovního sjednocení a naděje pro budoucí 
život. Také zdravotní péče a školství jsou v Americe organizovány převážně cír‑
kevními sbory. Pojem formálních, papírových členů církví je zde do dnešních dob 
neznám. Při vysoké konfesní svobodě je nasnadě, že potomci některých přistěho‑
valců i noví přistěhovalci kontakty se svou původní církví ztratí a s novou kontakt 
nenavážou, a tak zůstanou přes labyrint náboženských nabídek bez náboženského 
spojení.8 Tradičně však vždy šlo jen o nevelkou menšinu obyvatel.

Zapotřebí bylo především kněží a škol pro přistěhovalce vůbec, zejména pak 
katolických škol. Apoštolský stolec zde moc nepomohl. Velkou zásluhu měli kněží, 
kteří spontánně přišli z různých zemí Evropy. Díky jim byla vytvořena rozsáhlá 
a dobře fungující soustava katolického školství, kterou se ve Spojených státech 
amerických podařilo v průběhu celého 19. století vybudovat.9

Katolické školství se začalo rozvíjet i na univerzitní úrovni. Za nejvýznam‑
nější akademické pracoviště je považována Katolická univerzita ve Washingtonu, 

8 FRANCHOT, Jenny, Roads to Rome, The Antebellum Protestant Encounter with Catholicism, 
Berkeley, 1994, s. xx.

9 Jednou z nejvýraznějších osobností, která silně ovlivnila rozvoj katolického církevního školství 
v USA v první polovině 19. století, byl první světec USA, český kněz sv. Jan Nepomucký Neumann 
(1811–1860), pocházející z Prachatic. Absolvoval teologii i jazykový výcvik v Českých Budě‑
jovicích a v Praze a přeplavil se do New Yorku v roce 1836, kde byl ihned vysvěcen jako kněz. 
Záhy vybudoval v zázemí státu New York až po niagarské vodopády první školy pro katolické 
přistěhovalce z Evropy. Byl misionářem přistěhovalců; mnozí z nich ještě neuměli anglicky a svůj 
vlastní jazyk zapomněli. Neumann naproti tomu znal většinu těchto jazyků a byl vynikajícím 
učitelem. Vstoupil do řehole redemptoristů, pečujících o lidi nejvíce osamělé. Mohl pak působit 
ve více diecézích. Roku 1852 ho papež na návrh baltimorského arcibiskupa jmenoval biskupem 
ve Philadelphii a tento úřad vykonával až do své smrti přepracováním roku 1860. Založil asi sto 
katolických škol a osmdesát kostelů. Budoval také vlastní farnosti přistěhovalců podle jejich 
původního jazyka. Viz CÍRUS, Vojtěch, TRETERA, Jiří Rajmund, Vzpomínali jsme na sv. Jana 
Nepomuckého Neumanna, patrona škol, i letos, in: Zrcadlo církve č. 7/2021/2, Praha, 2021, s. 3–8. 
Poznámka redakce.
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založená roku 1887.10 Katolická misie, soustředěná na přistěhovalce z katolických 
zemí Evropy, se nekoncentrovala na proselytismus mezi protestanty, tedy ani mezi 
černochy, kteří tradičně již z dřívějších dob vyznávali křesťanství v reformační 
podobě, a to značně intenzivně. O hloubce jejich víry svědčí náboženská písňová 
tvorba; dodnes jsou jejich spirituály ve všech církvích obdivované, živé a stále 
zpívané. Pochopení černochů pro katolickou církev přispěla i skutečnost, že pa‑
pež Pius IX. (1848–1878) výslovně kritizoval až do občanské války (1861–1865) 
existenci otrockého stavu v jižních státech.11 Takže pozdější přesun části černých 
Američanů ke katolictví, který se projevuje v dnešní době, není tak překvapivý.

Poněvadž počet katolických věřících vzrostl v průběhu 19. století adekvátně 
s přistěhovalectvím se rozšiřující americkou populací, považovaly politické vlád‑
noucí kruhy udržování vzájemných diplomatických vztahů za logické. Vzrůstající 
množství katolíků si vyžádalo rovněž změny v církevní struktuře – v roce 1835 
byla na arcibiskupství povýšena rovněž diecéze v Cincinnati, Ohio, a brzy i další 
(arcidiecéze ve Filadelfii, Pennsylvania), takže v polovině 19. století čítal sbor 
amerických katolických biskupů již šest arcibiskupů a dvacet sedm biskupů (mezi 
nimi jeden Čech). Na konci 19. století bylo v USA čtrnáct arcibiskupů a šedesát 
devět biskupů.12

V polovině devatenáctého století se ke katolické víře oficiálně hlásilo přibližně 
dvanáct milionů obyvatel USA. Jednalo se především o důsledek pokračující mig‑
race z Evropy, nyní již více z kontinentálních zemí než z britských ostrovů, a také 
o připojení obyvatel dříve francouzského Středozápadu, tj. celého pruhu zemí na 
sever od Louisiany, podél toku Mississippi a Missouri, i připojení španělské Floridy 
a mexického Texasu, Nového Mexika a Kalifornie. V druhé polovině 19. století 
pak můžeme přičíst masivní vystěhovalectví z jižního Irska v důsledku hladu 
vyvolaného neúrodou brambor. Vystěhovalectvím evangelických Čechů vznikla 
Středozápadní presbyteř presbyteriánské církve v Texasu a Minnesotě o něko‑
lika desítkách sborů.13 S tímto vystěhovalectvím českých evangelíků je spjato 

10 AHERN, Patrick Henry, The Catholic University of America, 1887–1896, The Rectorship of John 
J. Keane, Washington, 1948, 220 s.

11 BUTSCH, Joseph, Catholics and the Negro, in: The Journal of Negro History 2, 1917, č. 4, s. 397.
12 NORTON, John Nicholas, Life of Bishop Chase, New York, 1857, s. 35.
13 Odkud do Prahy přišel třetí synodní senior Českobratrské církve evangelické Josef Křenek z let 

1939–1949. Poznámka redakce.
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i vystěhovalectví skupiny českých katolíků, kteří vytvářejí v Texasu a Minne sotě 
významné společenské skupiny.14

V téže době roste vůči katolíkům nevstřícné veřejné mínění. V průběhu 
19. století docházelo k budování spolků, jejichž cílem bylo proti katolické církvi 
v USA bojovat. Většinou měly tyto střety formu slovního napadání a kritiky, 
i když někdy situace eskalovala natolik, že docházelo ke skutečným střetům na 
fyzické úrovni.

Ačkoliv se církevním představitelům nedařilo vztah většinové americké spo‑
lečnosti k římským katolíkům dlouhodobě zlepšovat, diplomatické styky na kon‑
zulární úrovni přitom fungovaly poměrně dobře, přičemž zaznamenaly úspěchy 
i při společném řešení důležitých problémů. Přesto se během občanské války 
v 60. letech 19. století objevila v politických kruzích námitka, zdali se prostředky 
vynakládané na udržování vztahu se Svatým stolcem skutečně vyplácejí. Přitom, 
v roce 1848 se jevila přítomnost vyslance u Apoštolského stolce jako velmi dů‑
ležitá a tehdejší emisar USA Jacob L. Martin (?–1848) byl povýšen do pozice 
chargé d’affaires.15 O pět let později se jeho diplomatický status ještě zvýšil, a to 
na stupeň „ministr‑rezident“.16

Přesto v roce 1867 Kongres přijal zákon odmítající jakékoliv financování 
amerických diplomatických misí u Svatého stolce, jehož mezinárodní autorita 
byla v následujících letech protipapežskými akcemi několika států včetně Itálie, 
Rakouska a Německa navíc zpochybněna. Ještě téhož roku opustil americký 
titulář Řím. Oficiální diplomatické styky byly přerušeny.17 Vzájemné vztahy 
obou partnerů byly významně narušeny již o čtyři roky dříve, kdy se příčinou 

14 Proto nás nepřekvapí ani pozdější jmenování českých biskupů v této oblasti. Zde působil John 
Ludvik Morkovsky (1909–1990), narozen z moravských rodičů v městě Praha (Texas), biskup 
v Amarillo, Texas, a v Galveston–Houston, Texas. V současné době působí Patrick James Zurek/
Žurek (nar. 1948 z české rodiny v Sealy) jako biskup diecéze Amarillo, Texas, a Gary Wayne Janak 
(Janák), auxiliární biskup v San Antonio, Texas, nar. 1962. Poznámka redakce.

15 MELLADY, Thomas, P., STEBBINS, Timothy, R., US-Vatican Relations, 25th Anniversary and 
a New President, Institute of World Politics, 2009, dostupné z: <https://www.iwp.edu/papers‑stu‑
dies/2009/05/01/us‑vatican‑relations‑25th‑anniversary‑and‑a‑new‑president/> (16. 7. 2021).

16 SEKERÁK, Marián, Svatý stolec a USA, s. 81.
17 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, Oxford, 2014, s. 25; 

ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, Colorado, 
1971, 240 s. Po Jacobu L. Martinovi, který zemřel jen několik dní po předání pověřovacích listin, 
se v úřadu zástupce USA ve Vatikánu vystřídalo dalších pět mužů. Posledním byl Rufus King 
(1814–1876). Srov. MELLADY, Thomas P., STEBBINS Timothy R., US-Vatican Relations. 
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ochlazení stal dopis papeže Pia IX. konfederačnímu prezidentu Jeffersonu Da-
visovi (1808–1889), mylně vykládaný jako uznání nezávislosti jižních států.18

To, že američtí zástupci opustili Řím, neznamenalo, že by Spojené státy ame‑
rické přestaly sledovat dění v této oblasti. Informace o změnách na Apeninském 
poloostrově americké ministerstvo zahraničí nyní přebíralo od svých vyslanců 
v Sardinském království, v sousedních zemích či využívalo zpráv neoficiálních 
pozorovatelů přítomných na území italských států.

Velmi sledovanou událostí na přelomu 60. a 70. let bylo konání Prvního vati‑
kánského koncilu (1869–1870) v Římě, jakož i následná invaze italských vojsk 
a okupování zbytku již dříve zmenšeného Papežského státu. O těchto událostech 
informovalo vyslanectví USA v Itálii, které tehdy sídlilo ve Florencii, dočasném 
hlavním městě sjednocující se Itálie. Jeho nejvyšší titulář vyslanec George Perkins 
Marsh (1801–1882) hodnotil ve svých zprávách do Washingtonu celou záležitost 
anexe jako nanejvýš citlivou.19

George Perkins Marsh soudil, že na tom, jak se italské vládě podaří římskou 
otázku vyřešit, bude záviset i další setrvání jejích členů ve funkcích. Dále před‑
povídal, že začlenění okupovaného Papežského státu do Italského království se 
projeví přesunem centrálních úřadů z Florencie do Říma, což bude pro toskánskou 
metropoli katastrofa, neboť tím přijde o značné příjmy.20 Zároveň doporučoval, 
aby Spojené státy americké dění bedlivě sledovaly, protože vztah mezi papežskou 
mocí a italskými autoritami není definitivně vyřešen.21

Z následného vývoje událostí se ukázalo, že americký vyslanec situaci odhadl 
velmi dobře, poněvadž se Řím záhy skutečně stal hlavním městem sjednocené 

18 Letter to Jefferson Davis, in: RIPLEY, George, DANA, Charles A. (eds.), The American Annual 
Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1863, vol. III, Boston, 1864, s. 820.

19 No. 277, Mr. George P. Marsh to Mr. Fish, 6. 9. 1870, in: Foreign Relations of the United States, 
Ulysses S. Grant Administration 1869–1877, Transmitted to Congress with the Annual Message 
of the President, IV, Miscellaneous correspondence relating to foreign affairs, Washington, 2018, 
s. 448–449.

20 No. 279, Mr. George P. Marsh to Mr. Fish, 22. 9. 1870, in: Foreign Relations of the United States, 
Ulysses S. Grant Administration 1869–1877, Transmitted to Congress with the Annual Message 
of the President, IV, Miscellaneous correspondence relating to foreign affairs, Washington, 2018, 
s. 451. 

21 No. 278, Mr. George P. Marsh to Mr. Fish, 9. 9. 1870, in: Foreign Relations of the United States, 
Ulysses S. Grant Administration 1869–1877, Transmitted to Congress with the Annual Message 
of the President, IV, Miscellaneous correspondence relating to foreign affairs, Washington, 2018, 
s. 449–450.
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Itálie. Vztah mezi Svatým stolcem a italským státem však byl definitivně vyřešen 
až o téměř šedesát let později, když došlo v roce 1929 k podpisu Lateránských 
smluv, které daly vzniknout nezávislému Státu vatikánského města. Tehdy kato‑
lická církev výměnou za finanční kompenzaci ze strany italského státu a obnovení 
náboženských svobod v Itálii (vyučování náboženství ve školách, uznání civilních 
účinků církevních sňatků) rezignovala na obnovu někdejších papežských území, 
a tedy je postoupila Itálii.22

Poslední třetina 19. století nebyla v americko‑vatikánských vztazích nijak dra‑
matickou epochou. Zajímavé je v této době povýšení prvních Američanů do hod‑
nosti kardinálů. Jako první se této pocty v roce 1875 dočkal newyorský arcibiskup 
John McCloskey (1810–1885). Zprávy o jeho jmenování byly s povděkem přijaty 
jak katolíky, tak nekatolíky, neboť byly považovány za známku rostoucí prestiže 
USA v očích Svatého stolce.23

Ještě významnějším bylo druhé kreování kardinála amerického původu, a to 
baltimorského arcibiskupa Jamese Gibbonse (1834–1921), v roce 1886. Tento 
kardinál zůstal největší autoritou katolické církve v USA až do své smrti.

Z dalších výrazných osobností amerických katolíků na přelomu 19. a 20. století 
je možné jmenovat Isaaca Thomase Heckera (1819–1888), zakladatele paulistů, 
nové společnosti apoštolského života (sdružení podobného řeholím), pojmenované 
podle dávného egyptského světce svatého Pavla Prvopoustevníka. Mezi významné 
katolické osobnosti v USA v té době patří John Ireland (1838–1918), arcibiskup 
ze Saint Paul, Minnesota.24

Politika izolacionismu, příznačná pro Spojené státy americké v 19. století, 
navíc zosobněná Monroeovou doktrínou z roku 1823, se začala na konci tohoto 
století posouvat směrem k politice zájmu o světové dění. Za první předzvěst 
těchto změn můžeme považovat převzetí úlohy arbitra při řešení územního sporu 
mezi Britskou Guyanou a Venezuelou v roce 1895, které Spojené státy na sebe 
přijaly, ač to stále byl zájem soustředěný na americký kontinent, tedy v souladu 
s  Monroeovou doktrínou.

22 ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka, Brno, 2016, s. 102.
23 THORNTON, Francis B., Our American Princes, The Story of the Seventeen American Cardinals, 

New York, 1963, s. 16.
24 Acta Sanctae Sedis, volumen XIX, Roma, 1886; ELLIS, John Tracy, The Life of James Cardinal 

Gibbons, Archbishop of Baltimore, Milwaukee, 1952, 735 s.
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Stejně tak tomu bylo i v únoru 1898, kdy USA reagovaly na výbuch lodi USS 
Maine v havanském přístavu. Válka se Španělskem, ovládajícím své poslední 
kolonie v Karibiku a Tichomoří, nedala na sebe čekat. Tím spíše, že kubánský a fi‑
lipínský odboj proti Španělsku sílil a od Spojených států se očekávala pomoc, jakou 
kdysi poskytly ostatním americkým zemím při jejich zápasu o dekolonizaci. Válka, 
kterou vyhlásilo Španělsko, skončila za několik měsíců americkým vítězstvím.

Spojeným státům po skončení války připadla úloha připravit Filipíny a Kubu 
k převzetí samostatnosti. Obě země, dočasně pod americkou správou, měly takřka 
výlučně katolické obyvatelstvo.25

Na Filipínách byla prosazena přátelská odluka církve a státu podle amerického 
vzoru. Mnoho kněží, pocházejících ze Španělska, ostrovy opustilo. Evangelium 
začali na Filipínách šířit protestantští kazatelé z USA, kteří se zasloužili o rozšíření 
četby Bible a ostatní literatury. V roce 1902 se část katolické církve, asi jeden milion 
věřících, pod vedením kněze Gregoria Aglipaye (1860–1940), se značnou částí kléru 
i majetkem farností odtrhl a vyhlásil Filipínskou nezávislou církev. Papež novou 
církev, jejíž členové svým jednáním upadli podle práva do samočinné exkomuni‑
kace, pochopitelně uznat nemohl.26 Nová církev se však uchytila. Katolictví zůstalo 
živým náboženstvím naprosté většiny Filipínců i nadále, až do dnešních dnů.27

Zmíněné události pochopitelně poutaly pozornost Svatého stolce. Papež Lev XIII. 
(1810–1903, pontifikát 1878–1903) na ně bezprostředně zareagoval apoštolskou 
konstitucí Quae mari sinico v roce 1902, v níž jmenoval nové biskupy pro Filipíny 
a znovuotevřel řadu seminářů. Přes tuto urychlenou reakci trvala obnova katolické 
církve na Filipínách i celý následující pontifikát Pia X. (1835–1914, pontifikát 
1903–1914). Je pravděpodobné, což si uvědomovaly obě strany, že by existující 
diplomatické spojení mezi Svatým stolcem a Washingtonem tuto obnovu urychlilo.28

25 Ve španělsko‑americké válce získaly USA kromě dočasné správy Filipín a Kuby ještě ostrůvek 
Guam v Tichém oceáně a ostrov Portoriko v Karibiku, rovněž s katolickým obyvatelstvem.

26 Papežský delegát Giovanni Battista Guidi vyjednal později s Gregoriem Aglipayem navrácení 
alespoň části majetku. Americká administrativa kompenzovala tuto ztrátu nově vzniklé filipínské 
církvi částkou osmi milionů dolarů.

27 Zvláště silný je vliv františkánů a zejména dominikánů v této zemi. Dominikáni vytvořili a udržují 
v Manile Papežskou univerzitu sv. Tomáše Akvinského. Několik set dominikánů se muselo pro 
vysoký počet rozdělit do dvou provincií. V roce 2019 byl Filipínec Gerard Francisco Parco Timoner 
III OP zvolen magistrem dominikánského řádu, tj. nejvyšším představitelem všech dominikánů 
na světě. Poznámka redakce.

28 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, s. 15.
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Papež Lev XIII. se pokoušel přesvědčit prezidenta Williama Howarda Tafta 
(1857–1930, v úřadu 1909–1913), aby v důsledku událostí na Filipínách opět zřídil 
diplomatické zastoupení u Svatého stolce, ale neúspěšně.29

Po skončení balkánských válek (1912, 1913) a přerozdělení hranic balkánských 
zemí nabíraly od roku 1913 mezinárodní události překotný spád. Napětí mezi 
budoucími válečnými stranami nabývalo na intenzitě.

Papež Pius X. zemřel nečekaně, tři týdny po vypuknutí světové války, tedy 
po rakousko‑uherském útoku na Srbsko. V den papežovy smrti 20. srpna 1914 
německé jednotky obsadily Brusel, hlavní město Belgie.30 Nástupcem Pia X. se 
v následujícím měsíci uprostřed těžkých bojů na západní evropské frontě stal 
Benedikt XV. (1854–1922, pontifikát 1914–1922). Svět nyní očekával, jaký po‑
stoj zaujmou Spojené státy americké a jejich prezident Thomas Woodrow Wilson 
(1856–1924, v úřadě 1913–1921).

Vatikán a první světová válka v období americké neutrality
Papež Benedikt XV.31 nastoupil do svého úřadu ve velmi složité době. Prakticky 
současně s jeho inaugurací se na západní frontě rozhořela bitva na Marně. V ní se 
francouzským vojskům podařilo zastavit rychlý postup německé armády směrem 
na Paříž. Boje současně poodhalily nesmírnou krutost a lidskou i materiální ná‑
ročnost světové války, která měla evropská bojiště sužovat ještě další čtyři roky.

K válečnému soupeření národů zaujal nový papež stejné stanovisko jako jeho 
předchůdce. Požadoval okamžité ukončení bojů a hledání mírové cesty k řešení 
konfliktu. Tento svůj postoj poprvé veřejně deklaroval v encyklice Ad Beatissimi 
dne 1. listopadu 1914, kdy neváhal otevřeně odsoudit válečné běsnění: „Příšera 
války ovládla všade, a duch lidský nezabývá se téměř jinými myšlenkami. Největší 
a nejbohatší národy stojí tam na bojišti. Jaký div, když, dobře vyzbrojeni strašnými 

29 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, s. 26.
30 L’Osservatore Romano, 21. 8. 1914; GURRIERO, Elio, AMBARBIERI, Annibale, La Chiesa e 

la societa industriale, I. (1878–1922), Milano, 1990, s. 155.
31 Vlastním jménem Giacomo Paolo Battista della Chiesa pocházel z janovské šlechtické rodiny. Po 

vysvěcení na kněze v roce 1878 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce. Působil nejprve 
jako úředník apoštolské nunciatury v Madridu. Od roku 1887 pracoval ve státním sekretariátu 
Svatého stolce a zastával liberálnější postoj k modernímu světu. V roce 1907 se stal arcibiskupem 
v Boloni. V květnu 1914 byl kreován kardinálem a v září téhož roku po smrti Pia X. zvolen pape‑
žem. Srov. BURKLE‑YOUNG, Francis A., Papal Elections in the Age of Transition 1878–1922, 
Oxford, 2000, s. 100–122.
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prostředky, který vynalezl pokrok umění válečného, v zuřivých bitvách se potýkají 
na život a na smrt?… Kdo by v nich poznal ještě bratry, syny jediného Otce, jenž 
jest v nebesích? A zatím co se na obou stranách divoce válčí s nesmírnými vojsky, 
úpějí národové, rodiny a jedincové v bolesti a bídě, ve smutných průvodcích války; 
lavinou roste den ze dne zástup vdov a sirotků; přerušením dopravy vázne obchod, 
pole jsou zanedbána, umění osiřela, bohatí jsou v úzkostech, chudí v psotě, všichni 
ve smutku.“32

Naplnění mírových cílů měla napomoci vlastní diplomatická iniciativa Svaté‑
ho stolce, kterou Benedikt XV. zahájil. Diplomaté, kteří byli pověřeni papežovu 
politiku uskutečňovat, byli státní sekretář kardinál Pietro Gasparri (1852–1934) 
a sekretář Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti Bonaventura Cerretti 
(1872–1933).33 Pokoušeli se intervenovat u bojujících států a dosáhnout míru, který 
by přinesl okamžitý konec násilností.

Jako značně problémový faktor v komunikaci se na začátku války ukázala 
neexistence úředních diplomatických styků se státy Dohody. Francie je nešťastně 
přerušila v červenci 1904, aby mohla příštího roku zavést systém nazývaný odluka 
státu a církve (ztráta právní subjektivity všech církví a jejich složek, zestátnění 
všech kostelů),34 a Spojené státy americké je udržovaly pouze v letech 1797–1867. 
Belgie byla jedinou ze západních demokracií, která se Svatým stolcem udržovala 
na počátku světového konfliktu diplomatické styky. Naštěstí aspoň Velká Británie 
s dostatečnou předvídavostí navázala se Svatým stolcem diplomatické styky již 
v prosinci 1914.

Naproti tomu převážně protestantské Německo a převážně katolické Rakous‑
ko‑Uhersko svůj vliv ve Vatikánu dlouhodobě uplatňovaly,35 ač je to k nevíře, 
vzpomeneme‑li, jak v předcházejícím půlstoletí tyto dva státy napadaly katolickou 

32 I. okružní list „Ad beatissimi apostolorum principis cathedram arcano“ Jeho Svatosti papeže 
Benedikta XV., Olomouc, 1914, s. 6–7.

33 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The Vatican, Woodrow Wilson and the Dissolution of the Hapsburg 
Monarchy 1914–1918, East European Quarterly 3, Boulder, 1969, č. 1, s. 31–70.

34 MAYEUR, Jean Marie, La séparation des églises et de l’État, Paris, 1991, s. 38–39; LALOUETTE, 
Jacqueline, La séparation des églises et de l’État, Genèse et développement d’une idée, 1789–1905, 
Paris, 2005, s. 401.

35 Haus‑, Hof‑ und Staatsarchiv in Wien, fond Politisches Archiv des Ministerium des Äußern 1848–
1918, XI (Päpstlicher Stuhl 1848–1918), Karton 253, Schönburg, 10. 2. 1915; ŠMÍD, Marek, 
ČERNÝ, Aleš, Cesta ke zřízení britského vyslanectví u Svatého stolce v roce 1914 a její církevně-
-politický kontext, in: Verbum Historiae 8, Bratislava, 2020, č. 1, s. 18.
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církev i Apoštolský stolec řadou nepřátelských aktů. Bylo to rakouské jednostran‑
né vypovězení konkordátu (1870), až zuřivě nenávistný dvacetiletý Kulturkampf 
proti katolické církvi, spojený s vězněním a vypovídáním jejích biskupů, kněží, 
teologů i celých řeholních řádů a likvidace diecézní soustavy v nově vytvořené 
Německé říši (1871–1891), a konečně z hlediska kanonického i mezinárodního 
práva nezákonný zásah rakouského císaře do volby papeže (1903).

Zásadní otázkou, na kterou se na začátku válečného konfliktu vatikánská di‑
plomacie zaměřila, byl možný vstup Itálie do války. Ač všichni papežové byli po 
staletí Italové, Benedikta XV. se tento problém dotýkal osobně a citlivě, neboť on 
se považoval za mimořádného italského patriota.

Obě válčící uskupení pochopitelně stála o to, aby se Itálie připojila na jejich 
stranu. Vstup Itálie do války na jaře 1915 následně zkomplikoval situaci diplomatů 
akreditovaných u Svatého stolce. Zástupci států, které se nacházely ve válečném 
stavu s Itálií, museli opustit Řím, teď už hlavní město Itálie, tedy válčícího státu. 
Přestěhovali se do švýcarského Bernu, případně Lugana.36

Po vstupu Itálie do války se Svatý stolec rozhodl pro změnu strategie. Nově 
se tak vatikánské aktivity soustředily především na humanitární činnost, jež měla 
vést k mírnění následků válečných zvěrstev. Nadnárodní charakter papežství dá‑
val vatikánským snahám potřebný nadhled a operační variabilitu, takže se pomoc 
dostávala postiženým obou válečných bloků.

Vatikán pochopitelně nemohl veškerou činnost financovat z vlastních zdrojů, 
které byly navíc postiženy inflací italské liry i krachem několika italských bank. 
Jestliže bylo největším podporovatelem jeho činnosti na začátku války Německo, 
s postupující válkou a vzrůstajícími těžkostmi Berlína se jeho spoluúčast zmen‑
šovala. Hlavním hmotným podpůrcem Apoštolského stolce se již natrvalo stávají 
Spojené státy americké.37

Historická věda oficiálně deklarované postoje Svatého stolce neinterpretuje 
jednotně. Třebaže o upřímných mírových pohnutkách a pacifismu Benedikta XV. 
se nepochybuje, existují dva základní názory ohledně jeho nezaujatosti. Zatímco 
první skupina historiků je přesvědčena, že papež zůstal po celou dobu války přísně 

36 SCOTTÀ, Antonio, Papa Benedetto XV. La chiesa, la grande guerra, la pace (1914–1922), Roma, 
2009, s. 153 a 157; POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, Oxford, 
2014, s. 58–59.

37 POLLARD, John F., Money and the Rise of the Modern Papacy. Financing the Vatican, 1850–1950, 
Cambridge, 2005, s. 125–126. 
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nestranným, druhá tomuto tvrzení oponuje a předkládá důkazy o tom, že hlava 
katolické církve stranila Ústředním mocnostem.38 Proč by mělo Benediktu XV. 
záležet na vítězství válečného bloku Německa a Rakousko‑Uherska?!

Nový papež Benedikt XV. zdědil při svém nástupu na svatopetrský stolec v září 
1914 v mezinárodní politice postavení svého předchůdce Pia X. Jak již bylo uve‑
deno, Svatý stolec udržoval v roce 1914 dobré vztahy především s rakousko‑uher‑
ským a menšinově německým katolickým prostředím. K tomuto spřátelení ochot‑
ně přispívali chytře vysílaní diplomaté jako rakousko‑uherský vyslanec Johann 
Schönburg‑Hartenstein (1864–1937), bavorský vyslanec Otto Freiherr von Ritter 
zu Groenesteyn (1864–1940) a pruský vyslanec Otto von Mühlberg (1843–1934). 
K prohlubování vzájemných vazeb navíc přispívala skutečnost, že v římské kurii 
pracovalo velké množství kněží z těchto zemí, a to již dávno před světovým kon-
fliktem, ať se již jednalo o státní sekretariát, archiv, knihovnu či vatikánská muzea, 
čímž se aktivně podíleli na šíření propagandy ve prospěch svých zemí.39

Rusko‑vatikánské diplomatické styky se nacházely na bodu mrazu. Petrohrad 
a jeho válečná obrana byly v očích Svatého stolce spojovány s pravoslavnou církví. 
Svatý stolec se navíc v probíhajícím konfliktu obával rozšíření dosavadní ruské 
nadvlády nad většinou Polska o polská území v rakouském a německém záboru. 
Po tureckém útoku na Rusko se obával ruských úspěchů na turecké frontě, na což 
upozorňovali mnozí církevní hodnostáři ve východní Evropě.40 (O turecké genocidě 
křesťanských Arménů a Syřanů se asi nemluvilo. Poznámka redakce.)

38 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The Vatican, Woodrow Wilson and the Dissolution of the Hapsburg 
Monarchy 1914–1918, s. 32. Tvrzení, že papež ve svém jednání stranil Ústředním mocnostem 
lze nalézt ve starších historických pracích, často psaných ještě bez dostatečného odstupu od udá‑
lostí. Srov. MAGLIORI, Giuseppe, Benedetto XV, Milano, 1932; LLOYD GEORGE, David, 
The Truth about Peace Treaties II, London, 1938; BENDISCIOLI, Mario, Chiesa e Societa nel 
Secoli XIX e XX, in: Questioni, di Storia Contemporanea a cura di Ettore Rota I, Milano, 1952, 
č. 2, s. 904–905. Smířlivější postup volí modernější studie, z nichž většina je využita i v před‑
kládaném článku. Avšak i někteří autoři v poválečném období hájili papežovu mírovou činnost. 
Srov. VISTALLI, Francesco, Benedetto XV, Roma, 1928; POLZER‑HODITZ, Arthur, L’Emperor 
Charles et la Mission Historique de l’Autriche, Paris, 1934; ORLANDO, Vittorio Emanuele, Miei 
rapporti di Governo con la Santa Sede, Milano, 1944; JASZI, Oszkár, The Dissolution of the 
Hapsburg Monarchy, Chicago, 1961.

39 MONTICONE, Alberto, Benedetto XV e la Germania, in: RUMI, Giorgio (ed.), Benedetto XV e 
la pace – 1918, Brescia, 1990, s. 9–10.

40 SCOTTÀ, Antonio, Papa Benedetto XV. La chiesa, la grande guerra, la pace (1914–1922), Roma, 
2009, s. 62–63. Ke vztahům mezi Ruskem a Svatým stolcem podrobněji: RENZI, William, A., The 
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Nejperspektivnější z velmocí Dohody se – s ohledem na navázání diploma‑
tických styků se Svatým stolcem – jevila většinově protestantská Velká Británie. 
Londýn s eskalací světového konfliktu na podzim 1914 pochopil, že bude nezbytné 
zřídit u Svatého stolce diplomatické zastoupení trvalé povahy, které by systema‑
ticky oslabovalo silnou propagandu zástupců tábora Ústředních mocností. Prvním 
stálým diplomatem Velké Británie u Svatého stolce se v prosinci 1914 stal zkušený 
diplomat Henry Howard (1843–1921).

Ne všechny postoje a stanoviska vatikánské diplomacie hodnotili doboví pozo‑
rovatelé jako neutrální. Jako příklad sloužilo potopení britské civilní lodi SS Arabic 
u irských břehů v srpnu 1915 německou ponorkou, a to bez jakéhokoliv před‑
chozího varování. Papež Benedikt XV. nejenže tento čin neodsoudil, ale při jeho 
hodnocení vyzýval ke zdrženlivosti, což se samozřejmě dotklo i veřejného mínění 
ve Spojených státech. Parník totiž obsluhoval pravidelnou linku mezi Liverpoolem 
a New Yorkem, takže na jeho palubě cestovalo množství Američanů, tehdy ještě 
příslušníků neutrálního státu. O možném papežově zaujetí ve prospěch Ústředních 
mocností se následně vyjádřila řada významných osobností loajálních k papežské 
autoritě, mezi něž patřili např. britský kardinál Francis Aidan Gasquet (1846–1929) 
či německý publicista a politik strany Centrum Matthias Erzberger (1875–1921).41

Podle slov historika Dragana R. Živojinoviće spatřoval Svatý stolec cíl svého 
snažení především v zabránění pronikání pravoslaví směrem z Balkánu do kato‑
lické střední Evropy. S tím souviselo též úsilí o zachování habsburské monarchie, 
která byla v očích římských kruhů jedinou plně kompetentní silou takovou vizi 
uskutečnit a zároveň udržet smír v národnostně diversifikovaném regionu.42

Spekulace o náklonnosti Svatého stolce k Ústředním mocnostem vzrostly 
v zemích Dohody na konci roku 1916. Tehdy představilo Německo svou vlastní 
mírovou iniciativu, přičemž zůstává otázkou, nakolik se jednalo o skutečně upřím‑
nou snahu ukončit boje, které si jen ve zmíněném roce vyžádaly statisíce lidských 

č. 3, s. 491–508; CHADWICK, Owen, The Christian Church in the Cold War, London, 1993; 
ŠMÍD, Marek, Vatikán a revoluce v Rusku 1917–1918, in: Moderní dějiny 26, 2018, č. 2, s. 75–92; 
ŠMÍD, Marek, Katolická církev v Rusku před bolševickou revolucí a po ní, in: Slovanský přehled. 
Časopis pro dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy 106, 2020, č. 3, s. 415–432; ŠMÍD, 
Marek, Vatikán a sovětský komunismus 1917–1945, Praha, 2020 atd.

41 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, s. 38 a 62.
42 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The Vatican, Woodrow Wilson and the Dissolution of the Hapsburg 

Monarchy 1914–1918, s. 32.
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 životů. Existují názory, že šlo spíše o strategický tah v době, kdy obě středo‑
evropská mocnářství potřebovala zkonsolidovat své síly. Zejména Rakousko‑
‑Uhersku reálně hrozil politický kolaps, který mohl ohrozit i jeho válečné akce. 
Na konci listopadu 1916 totiž zemřel rakouský císař František Josef I. (1830–1916) 
a habsburská vojska čelila na východní frontě mohutné Brusilovově ofenzívě. 
K prosazení mírového návrhu se Německo rozhodlo zneužít prestiže Svatého 
stolce v některých politických kruzích zemí Dohody.43

Americkému vyslanectví v Berlíně byly během krátké doby doručeny dvě 
mírové nóty: první byla německá, druhá vatikánská. USA i státy Dohody na konci 
roku 1916 však oba návrhy rovněž s ohledem na veřejné mínění ve svých zemích 
odmítly a obvinily Svatý stolec z kolaborace s Ústředními mocnostmi. Je s podi‑
vem, že tak schopná diplomacie jako vatikánská se dopustila takové chyby, jako 
podat nótu bezprostředně po německé. To muselo pověst papežské diplomacie 
u dohodových států i v americké společnosti poškodit.44

Zklamáno bylo rovněž Německo, které považovalo obecně laděnou mírovou 
nótu Svatého stolce za nedostatečnou, takže vzájemné vztahy ochladly. K tomu 
přistoupilo vyhlášení neomezené ponorkové války Německem v lednu 1917, které 
vedlo především k dalšímu zhoršování diplomatických vztahů s dosud neutrálními 
Spojenými státy americkými a jejich brzkému vstupu do první světové války na 
straně Dohody.45

Spojené státy americké od vypuknutí 
první světové války do dubna 1917

Počátek válečných operací na evropských bojištích se v létě 1914 pochopitelně stal 
událostí hodnou pozornosti Spojených států. Stanoviska hlavních tvůrců americké 
zahraniční politiky k vypuknutí války lze rozdělit na dvě základní skupiny.

První část usilovala o politickou neutralitu a prosazovala i ekonomickou pa‑
sivitu směrem k Evropě. Odmítala oběma znesvářeným táborům dodávat zbraně 

43 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, s. 57.
44 Přesvědčení potvrzují i zprávy amerického vyslance v Itálii Thomase N. Page. V dopise ministru 

zahraničí Robertu Lansingovi je jasně deklarován názor, že „je zjevné, že Vatikán vší silou koope-
ruje s Rakouskem.“ Srov. The Ambassador in Italy (Page) to the Secretary of State, 22. 1. 1917, 
in: Foreign Relations of the United States 1914, Woodrow Wilson’s Administration 1913–1921, 
Lansing Papers 1914–1920 I, s. 751.

45 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, Oxford, 2014, s. 42–61.
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a poskytovat vojenský materiál. Podpora války byla z jejího pohledu považována 
za nemorální. Nejvýraznějším představitelem tohoto kurzu byl ministr zahraničních 
věcí USA William Jennings Bryan (1860–1925), rozhodný pacifista.

Sám americký prezident Thomas Woodrow Wilson se zpočátku přikláněl k po‑
litikům v okruhu ministra zahraničí Williama Jenningse Bryana. V důsledku ope‑
rací německých ponorek v Atlantickém oceánu a po potopení několika plavidel 
s americkými občany na palubě svůj názor v roce 1915 přehodnotil a postupně se 
přiklonil ke skupině podporující angažovanost ve válce.

Ačkoliv veřejné mínění v USA pobouřilo potopení zaoceánského parníku Lu-
sitania se 128 Američany na palubě v květnu 1915, na něž reagoval prezident 
Thomas Woodrow Wilson ostrou protestní nótou do Berlína, avšak pořád se ještě 
ke vstupu do války nebyl s to odhodlat. Došlo ale k výměně v úřadu ministra 
zahraničí, kdy Williama Bryana vystřídal v polovině roku 1915 Robert Lansing 
(1864–1928).46

S měnícími se poměry v americké politice pozorně sledoval Svatý stolec postoj 
Spojených států a jeho možné cesty vývoje. Jak jsme naznačili v předchozím vý‑
kladu, poměr USA a Vatikánu nebyl v roce 1914 příliš přátelský. Reputaci Svatého 
stolce v očích Američanů ovšem zlepšovaly jeho četné humanitární akce a snahy 
o mír.47

Americká diplomacie uvažovala v roce 1914 o opětovném zřízení svého diplo‑
matického zastoupení u Svatého stolce. Prezident Wilson podmiňoval ale obnovení 
legace souhlasem italské vlády. V tomto požadavku lze spatřovat vliv diplomatů 
Dohody dlících v USA, kteří usilovali o získání dosud neutrální Itálie na svou 
stranu. K dalším sondážním jednáním byl do Evropy v roce 1915 vyslán diplomat 
a Wilsonův důvěrník Edward Mandell House (1858–1938).48

Pro Houseovo další diplomatické směřování se jako významné ukázalo spojení 
mezi americkou a britskou diplomacií. Velká Británie od roku 1914 udržovala 
řádné diplomatické styky s Vatikánem, a proto nyní podporovala i zřízení ame‑
rické ambasády. Když se však v březnu 1915 sešel bývalý americký vyslanec 
v Rakousko ‑Uhersku Bellamy Storer (1847–1922) s papežem Benediktem XV., 

46 O’TOOLE, Patricia, The Moralist. Woodrow Wilson and the World He Made, New York, 2018, 
s. 157. 

47 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, s. 19–20.
48 Tamtéž, s. 16 a 33.
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aby spolu hovořili o možnostech užších diplomatických vazeb, byla indiskrecí 
italských novinářů schůzka prozrazena a hrozil skandál. Americká diplomacie tento 
krok následně vyhodnotila s ohledem na jeho internacionalizaci i vágní stanovisko 
Itálie ke vstupu do probíhající války jako příliš riskantní a prozatím ji odložila.49

Spojené státy americké se současně obávaly, že by zřízením diplomatické le‑
gace uznaly Svatý stolec jako nezávislý subjekt mezinárodního práva, což plně 
neodpovídalo jeho válečným představám. Zásadní pokrok nepřinesl ani následující 
rok 1916, kdy dalšímu zlepšení vztahů bránily protianglické bouře v Irsku, které 
byly v USA vnímány jako důkaz o neefektivnosti a nepotřebnosti trvalého zastou‑
pení u Svatého stolce.50

Na válku však USA nebyly dosud připraveny. Ještě v prezidentském volebním 
klání roku 1916 zvítězil Thomas Woodrow Wilson především díky důrazu na ne‑
utralitu země, kdy se jeho volebním sloganem stalo heslo Udržet Ameriku mimo 
válku. Ani on však nedokázal svou řečí Mír bez vítězství ze dne 2. ledna 1917 
zabránit stupňování napětí mezi Spojenými státy americkými a Německem, které 
na počátku zmíněného roku vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku. Německo 
předpokládalo, že ponorková válka během pěti měsíců hospodářsky vyčerpá Vel‑
kou Británii a donutí ji požádat o mír. Tehdy již trpělivost USA definitivně přetekla 
a Spojené státy americké přerušily dne 3. února 1917 veškeré diplomatické styky 
s Německem.51

Vstup USA do první světové války a mírová jednání
O měsíc později, v březnu 1917, pobouřila veřejné mínění ve Spojených stá‑
tech amerických tajná německá nabídka spojenectví Mexiku (tzv. Zimmermannův 
tele gram). Britům se podařilo tuto zprávu zachytit a dešifrovat. Následkem toho 
Kongres Spojených států schválil vstup země do první světové války po boku 
Dohody – dne 6. dubna 1917 vyhlásily USA válku Německu a 7. prosince 1917 
Rakousko‑Uhersku. Vojenská a materiální pomoc Washingtonu byla pro výsledek 

49 The Ambassador in Italy (Page) to the Secretary of State, 17. 3. 1915, in: Foreign Relations of 
the United States, Woodrow Wilson’s Administration 1913–1921, Lansing Papers 1914–1920 I, 
s. 721–722.

50 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, s. 142–145.
51 TINDALL, George Brown, SHI, David Emory, Dějiny USA, Praha, 1994, s. 505.
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války zásadní, neboť urychlila konečné vítězství Dohody, přičemž tato nová situace 
stavěla amerického prezidenta na vrchol dohodové politické hierarchie.52

Pro Svatý stolec byl vstup Spojených států amerických do první světové války 
zklamáním, neboť zapojení Washingtonu do válečných operací znamenalo další 
prodlužování světového konfliktu. Církevní kruhy byly rovněž přesvědčeny, že 
rozhodnutí vstoupit do války odporovalo Wilsonovým volebním slibům i jeho 
početným výzvám k míru. Až do poslední chvíle věřily, že USA zůstanou neutrální, 
o což usilovaly všemi možnými prostředky, např. prostřednictvím irských katolíků, 
nicméně neúspěšně.53

Papež Benedikt XV. věřil též v podporu amerického episkopátu, který mohl 
působit na veřejné mínění a vyzývat k neutralitě. Bylo to možné tím spíše, že balti‑
morský arcibiskup a kardinál James Gibbons patřil k výrazným osobnostem veřej‑
ného života v USA. Biskupský sbor se však zachoval v hodině ohrožení vlasti jako 
katolíci v jiných zemích, otevřeně podpořil ve svých projevech vlastenecké hledisko 
své země a ocenil rozhodné kroky prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona.54

V době vstupu Spojených států amerických do války vrcholila mírová iniciativa 
Svatého stolce, který byl přesvědčen, že cesta k příměří vede pouze přes Německo. 
Inspirovány návrhem německého křesťanského politika Matthiase Erzbergera z léta 
1917 připravovaly římské kruhy v čele se státním sekretářem Pietrem Gasparrim 
další vlastní mírovou nótu, jež měla oslovit všechny bojující národy. Přestože 
mocnosti mírové snahy papeže kvitovaly, zůstávalo otázkou, zdali papež je natolik 
přijatelnou autoritou, aby přišel s rozhodující iniciativou. Např. britský kardinál 
Francis Alphonsus Bourne (1861–1935) Benedikta XV. varoval, že mírová inici‑
ativa spjatá s papežem Velkou Británii nepotěší.55

Přípravě dokumentu předcházela velká a pečlivá jednání, kdy vatikánští diplo‑
maté vedli rozhovory s vůdčími osobnostmi evropské politiky. Získali tak vyjádření 
nového rakousko‑uherského císaře Karla I. (1887–1922, vládl 1916–1918) i němec‑
kého císaře Viléma II. (1859–1941, vládl 1888–1918), s nimiž opakovaně jednal 

52 ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka, s. 93–94.
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především mladý apoštolský nuncius v Mnichově Eugenio Pacelli (1876–1958), 
pozdější papež Pius XII.56

V mírovém dokumentu z 1. srpna 1917 Benedikt XV. představil osm zásad, 
podle nichž měly být: 1. nastoleny mravní, nikoliv fyzické síly práva, 2. omezeny 
závody ve zbrojení, jež se mělo nadále zaměřovat na udržování veřejného pořádku 
státu, 3. nahrazeny armády arbitrážními institucemi, 4. zaručeny svobody moří, 
5. prominuty vzájemné náhrady za způsobené škody s možností některých výjimek, 
6. vráceny obsazené země a poskytnuta jim úplná nezávislost (např. Belgie), 7. po‑
suzovány případné územní otázky v duchu smířlivosti s ohledem na přání národů 
a 8. přezkoumány národnostní otázky některých zemí, např. Polska či Arménie.57

Vyslanci Velké Británie, Ruska a Belgie obdrželi znění papežovy mírové nóty 
9. srpna 1917, zástupci Ústředních mocností včetně Bulharska a Osmanské říše 
o tři dny později a americký prezident Thomas Woodrow Wilson 15. srpna.58

Znění požadavků vyvolalo značnou vlnu nevole zejména u Dohodových zemí. 
Ve Velké Británii psaly noviny Times, Daily Telegraph či Daily Chronicle o pa‑
pežově mírovém návrhu jako o návrhu německém, tudíž nepřátelském. Italské 
veřejné mínění radikalizoval především tisk, který brojil proti papežské iniciati‑
vě a měnil i názory některých nerozhodných katolíků. Ministr zahraničí Sidney 
Sonnino papežovy návrhy dne 24. října odmítl. Nejvíce pobouřena byla Francie, 
kde předseda vlády Georges Clemenceau (1841–1929) vystoupil proti papeži a ob‑
vinil jej z nadržování Berlínu, který se údajně těšil neochvějné pozici ve Vatikánu. 
Odpovědi Velké Británie a Francie tlumočil státnímu sekretáři Pietru Gasparrimu 
britský vyslanec u Svatého stolce John de Salis ve dnech 23. a 24. srpna 1917.59 
Třetí z velmocí, Kerenského Rusko, vnímalo papežův návrh jako zcela nepřijatelný 
a na iniciativu neodpovědělo.

56 POLLARD, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism 1914–1958, s. 64–65.
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V duchu protipapežské propagandy, rozvířené v mnoha zemích Evropy, pova‑
žovaly Spojené státy mírovou nótu též za dokument stranící zájmům Ústředních 
mocností, a proto byly k jejímu znění značně opatrné. Katolíci, klérus i bisku‑
pové se omezili na vyjádření podpory Svatému stolci i vznešenosti myšlenek 
Bene dikta XV., ale stáli na straně veřejného mínění, jak jsme naznačovali výše. 
Americký ministr zahraničí Robert Lansing sice uznal, že Svatý stolec vyzývá 
k obnovení Belgie a Polska, avšak podotkl, že nehovoří o osudu poválečného 
Srbska a Černé Hory. Proto považoval Washington vatikánské aktivity za pod‑
poru válečných cílů Berlína a Vídně, což v podstatě korespondovalo s míněním 
ostatních zemí Dohody, zejména Velké Británie. Dne 27. srpna proto americký 
prezident Thomas Woodrow Wilson papežovu iniciativu zdvořile odmítl a vy‑
slovil se proti požadovanému návratu statu quo z roku 1914, který byl pro svou 
přílišnou vstřícnost vůči Rakousko‑Uhersku a zanedbání oprávněných požadavků 
odbojných národů po samostatnosti, v rozporu s představami USA i ostatních 
dohodových spojenců.60

Ústřední mocnosti s odpovědí otálely, a když později na mírový návrh zarea‑
govaly, nebyly jejich odpovědi pozitivní. Pokud byla odpověď Berlína na mírovou 
nótu dne 19. září 1917 relativně vstřícná, Německo ve věcné rovině neustoupilo 
a válečné cíle blíže nedefinovalo. Odpověď Rakousko‑Uherska, podepsaná osobně 
císařem Karlem I. dne 4. října 1917, sice s některými body mírové nóty souhlasila, 
trvala však na územní celistvosti habsburské monarchie, aniž by své teritoriální 
představy blíže specifikovala. Svatý otec byl odpověďmi válčících velmocí na 
jeho mírový apel značně zklamán, což netajil ani při setkání s kolegiem kardinálů 
v prosinci 1917.61 Vraťme se však k vatikánsko‑americkým vztahům.

Američtí katolíci v čele s kardinálem Jamesem Gibbonsem stáli před složitým 
dilematem dvojí loajality, kterou mohli zaměřit pouze jedním směrem, a to buď 
podpořit papežovy aktivity, nebo se vyslovit ve prospěch negativní Wilsonovy 
odpovědi. Rozhodli se pro druhou možnost, čímž si fakticky udobřili americké 

60 ENGEL‑JANOSI, Friedrich, Österreich und der Vatikan 1846–1918, II. (1903–1918), Graz – 
Wien – Köln, 1960, s. 319–320; ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., Robert Lansing’s Comments on the 
Pontifical Peace Note of August 1, 1917, in: The Journal of American History 56, Oxford, 1969, č. 
3, s. 559; HORČIČKA, Václav, Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období 
první světové války, Praha, 2007, s. 217–219.

61 PAOLINI, Gabriele, Offensive di pace, La Santa Sede e la prima guerra mondiale, Firenze, 2008, 
s. 171 a 175; SERRA, Enrico, La nota del primo agosto 1917 e il governo italiano, Qualche 
osservazione, in: RUMI, Giorgio (ed.), Benedetto XV e la pace – 1918, Brescia, 1990, s. 49–61.
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veřejné mínění, dosud rozjitřené kritikou USA ze strany katolíků kvůli vstupu země 
do první světové války. Vztahy mezi Vatikánem a americkým episkopátem tím 
ale značně utrpěly, čehož si byl vědom i baltimorský arcibiskup. Ten proto dospěl 
k rozhodnutí, že je třeba tuto trhlinu zacelit prostřednictvím jednání a usilovat 
o obnovení vzájemných diplomatických styků. Gibbonsovu aktivitu však prozatím 
americká administrativa odmítla.62

Přesto se začaly vzájemné vztahy mezi Spojenými státy americkými a Vati‑
kánem na přelomu let 1917–1918 mírně zlepšovat. Bylo to způsobeno pravdě‑
podobně tím, že papež Benedikt XV. rezignoval na roli mírotvůrce, aby své místo 
na mezinárodní scéně uvolnil americkému prezidentovi.63 Již v lednu 1918 přednesl 
prezident Wilson před americkým Kongresem projev, v němž představil svých 
slavných Čtrnáct bodů, které se týkaly světového uspořádání po první světové 
válce z pohledu USA. Při podrobnějším pohledu na jednotlivé principy nelze pře‑
hlédnout, že se zjevně inspirovaly papežskou mírovou nótou ze srpna 1917, což 
pochopitelně neuniklo ani Benediktu XV., ani Pietru Gasparrimu.64

V souladu s deklarovanými principy, zejména se sebeurčením národů, došlo 
k vytyčení nové strategie vztahů s katolíky v rámci dohodových a spojeneckých 
států. Týkat se měly například situace Irů, Kanaďanů, Australanů, ale též Čechů, 
Poláků a Jihoslovanů. Slovanské národy byly explicitně v několika bodech jme‑
novány. Prezident Wilson zatím ještě nepočítal s úplným rozpadem Rakousko‑
‑Uherska, jen s jeho zmenšením o polská a italská území, kdežto řešení otázky 
dalších slovanských národů a Rumunů viděl ve federalizaci podunajského soustátí. 
V úvahách následujících měsíců se dokonce zabýval možnostmi navázání diploma‑
tických vztahů s Vatikánem buď v podobě stálého zastoupení USA, nebo dočasného 
zastoupení USA ve Vatikánu, eventuálně tajného zastoupení USA ve Vatikánu.65

62 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, s. 148–149.
63 Toto mínění se ostatně ve Vatikánu objevilo už před odmítnutím papežské mírové nóty. Na konci 

roku 1916 se státní sekretář Pietro Gasparri svěřil americkému vyslanci v Itálii, že je dosažení 
míru v možnostech amerického prezidenta. To ovšem pouze za předpokladu, že USA přestanou 
s masivní podporou Dohody a budou skutečně neutrální. Srov. The Ambassador in Italy (Page) 
to the Secretary of State, 29. 12. 1916, in: Foreign Relations of the United States, Woodrow Wil‑
son’s Administration 1913–1921, Lansing Papers 1914–1920 I, s. 744–745.

64 HORNOVÁ, Marcela, Jak rozbít Rakousko-Uhersko, Konec Velké války, čtrnáct Wilsonových 
bodů a československá samostatnost, in: Dějiny a současnost 40, č. 6, Praha, 2018, s. 18–21.

65 ŽIVOJINOVIĆ, Dragan R., The United States and the Vatican Policies 1914–1918, s. 170–171.
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Tyto Wilsonovy úvahy skončily nicméně v červnu 1918 dalším odkladem jedná‑
ní, tentokrát však nadlouho. Americký prezident definitivně zamítl vytvoření diplo‑
matického zastoupení Spojených států ve Vatikánu, což odůvodnil tím, že americké 
veřejné mínění stále katolíkům nedůvěřuje a vznik legace by neschválilo.66

Určitou roli v neúspěchu jednání o obnovení oficiálních diplomatických 
vazeb mohl hrát rovněž zásadní rozpor v názoru na zachování habsburské monar-
chie. Jak již bylo výše zmíněno, prezident Wilson s jeho rozpadem v lednu 
1918 ještě nekalkuloval, i když vlivem stále sílících exilových hnutí jednotlivých 
nestátotvorných národů mocnářství postupně změnil názor. Nejprve podporoval 
jejich výraznou autonomii v rámci říše, později se vyslovil pro jejich úplnou 
nezávislost na habsburské dynastii.67 Svatý stolec s Američany zásadně nesou‑
hlasil, protože ve středoevropské monarchii spatřoval základní pilíř katolické 
autority v Evropě.68

Byl to právě Vatikán, kdo na začátku října 1918 informoval americké úřady, 
že jsou Habsburkové připraveni vyjednávat o příměří. Ve prospěch smířlivé‑
ho posouzení rakousko‑uherské nóty intervenoval též baltimorský arcibiskup 
a kardinál James Gibbons. Za udržení monarchie se vyslovoval rovněž státní 
sekretář Svatého stolce Pietro Gasparri, a to prostřednictvím amerického vy‑
slance v Itálii Thomase N. Page (1853–1922), avšak v době převratných změn 
ve střední Evropě a rozpadající se rakousko‑uherské monarchie již nepovažoval 
americký prezident tyto záchranné akce za reálné. Pád Rakousko‑Uherska na 
podzim 1918 tak představoval další neúspěch vatikánské diplomacie v době 
první světové války.69

66 Tamtéž, s. 151–154.
67 Československá zahraniční odbojová akce, vedená Tomášem G. Masarykem, byla finančně pod‑

pořena americkými, převážně katolickými krajanskými spolky (Slovenská liga v Americe, České 
národní sdružení a Svaz českých katolíků). Jejich finanční pomoc přispěla k vybudování Česko‑
slovenských legií, významného zahraničního vojska, které přispělo k vytvoření samostatného 
Československa. Spolu s jihoslovanskými politiky viděli reprezentanti středoevropského odboje 
záruku proti balkanizaci (roztříštění) střední Evropy ve vytvoření silných nástupnických států 
Československa, Jugoslávie a Rumunska, což bylo dohodovými spojenci postupně akceptováno. 
Poznámka redakce.

68 ROSSINI, Giuseppe, Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale, Roma, 1963, s. 763–773.
69 HOŘČIČKA, Václav, Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první 

světové války, Praha, 2007, s. 313–316.
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Závěr
Přestože se vztah Svatého stolce ke Spojeným státům a jejich prezidentu Wilsonovi 
pro dosažení světového míru v době první světové války jevil jako klíčový, vzá‑
jemné diplomatické styky demokratické velmoci a Vatikánu nebyly příliš přátelské. 
Vstupem USA do první světové války na jaře 1917 byl papež Benedikt XV. doslova 
zklamán, neboť jejich účast v jeho očích předznamenávala prodloužení války 
(a ne zkrácení války, jak předpokládali druzí) a jejich mírové snahy považoval za 
značně odlišný koncept míru, jenž plně neodpovídal představám Svatého stolce. 
Další zklamání přišlo poté, co americký biskupský sbor v čele s baltimorským 
arcibiskupem kardinálem Gibbonsem otevřeně podpořil kroky prezidenta Wilsona 
a přesvědčil domácí katolíky, že podpora válečného stavu je projevem upřímného 
patriotismu a snahou zabránit izolaci USA. Obě strany se definitivně rozešly na jaře 
1918, kdy americký prezident Wilson – pod vlivem dalšího sbližování Rakousko‑
‑Uherska s Německem – souhlasil s rozbitím habsburské monarchie a vyslovil se 
pro práva na sebeurčení jejích národů.

Resumé
Studie se zabývá oficiálními a neoficiálními diplomatickými vztahy mezi Svatým stolcem 
a Spojenými státy americkými v období od 19. století do konce první světové války, přičemž 
současně sleduje katolickou církev a její vliv na americkou společnost. Konflikt první světo‑
vé války představuje zásadní milník, díky němuž se nová velmoc stala jistým garantem svě‑
tového řádu, který se ve svých mírových plánech střetl s myšlenkami a představami Svatého 
stolce. Tento myšlenkový konflikt byl ovlivněn rovněž dvěma odlišnými osobnostmi, a to 
papežem Benediktem XV. a prezidentem Thomasem Woodrowem Wilsonem, kteří usilo‑
vali o ukončení konfliktu a prosazení svého vlivu ve světě. Studie je primárně založena na 
vydaných edicích oficiální povahy, jež autoři konfrontují se zahraniční a českou literaturou.

Summary
Efforts to Establish Official Diplomatic Relations Between the Holy See and the United 
States of America from the 19th Century until the End of the World War I
The present study deals with official and unofficial diplomatic relations between the Holy 
See and the United States of America in the period from the 19th century to the end of the 
World War I when it simultaneously observes the Catholic Church and its influence on the 
American society. The conflict of the World War I represents a fundamental milestone that 
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made the new superpower a confident guarantor of the world order which clashed in its peace 
plans with the ideas of world order from the perspective of the Holy See. This conflict of 
thought was also influenced by two differently arranged personalities, Pope Benedict XV 
and President Thomas Woodrow Wilson, who sought to end the conflict and assert their 
influence in the world. The study is primarily based on the published editions of an official 
nature which the authors confront with the foreign and Czech literature.

Klíčová slova: USA, Svatý stolec, diplomatické styky, první světová válka, katolická církev, 
1914–1918

Key words: USA, Holy See, diplomatic relations, World War I, Catholic Church, 1914–1918
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