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Ján Vojtaššák je nepochybne jednou z najvýraznejších postáv sloven-
ských dejín 20. storočia. Do historickej pamäti národa sa zapísal ako kňaz 
a biskup hlbokej viery a bezpodmienečnej oddanosti a lásky k Bohu, ku Ka-
tolíckej cirkvi a k svojmu slovenskému národu. Hoci nemal vyššie teologické 
vzdelanie, stál na pevnom fundamente viery a živého vzťahu k Bohu, ktorý 
mu vedno s prirodzeným intelektom a pevným sentire cum Ecclesia umožnil, 
aby si aj v najzložitejších situáciách väzenia, fyzického a psychického nátlaku 
a izolácie dokázal v duchovných veciach uchovať vzácne sapere discernere, 
teda schopnosť rozlišovať pravdivé od nepravdivého, preniknúť k podstate 
vecí a spoznať to, čo katolík chápe ako Božiu vôľu, a tiež prekvapivú pružnosť 
intelektu i srdca a vnútornú silu, z ktorej čerpal aj jeho prirodzený sklon rea-
govať na výzvy a ohrozenia skôr priamym, odvážnym odporom než diploma-
tickým lavírovaním, skláňaním hlavy či kompromismi. 

Tieto mravné i osobnostné vlastnosti, nekompromisná katolíckosť a sloven-
skosť, odvaha pozdvihnúť hlas aj vtedy, keď zdanlivo neexistovala ľudská nádej 
na úspech, osobná nenáročnosť a súčasne veľká citlivosť voči biede a nespra-
vodlivosti páchanej na druhých a napokon prekvapivá otvorenosť mysle i srdca, 
vďaka ktorej aj v najvyššom veku a po rokoch izolácie nezostal tkvieť v minulosti, 
ale s nádejou hľadal nové riešenia pre budúcnosť, urobili z Vojtaššáka, ktorého 
už politické elity prvej československej republiky považovali za nepohodlného 
biskupa stojaceho v ceste odkresťančeniu i odnárodneniu Slovenska, v očiach 
československého komunistického režimu jedného z najväčších nepriateľov, kto-
rého bolo treba za každú cenu zlikvidovať. Nebolo náhodné, že jedným z prvých 
počinov obnoveného československého štátu v roku 1945 bolo Vojtaššákovo 
uväznenie, ani to, že práve spišský biskup sa ocitol v trojici slovenských bisku-
pov, ktorí boli v januári 1951, v jedinom súdnom procese proti trom katolíckym 
biskupom naraz, aký sa kedy v moderných dejinách Katolíckej cirkvi konal, odsú-
dení na drakonické tresty a že mu do smrti nebolo dovolené vrátiť sa na milova-
né Slovensko, ale bol prinútený umrieť v internácii v cudzom českom prostredí.

Biskup Ján Vojtaššák a svätá stolica
Emília Hrabovec
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menovanie na spišský biskupský stolec

Dlhú, plodnú, ale aj tŕnistú biskupskú službu Jána Vojtaššáka po desaťro-
čia pozorne sledovala aj najvyššia cirkevná autorita, ktorá po prvýkrát spo-
znala meno skromného kňaza Spišskej diecézy Jána Vojtaššáka v pohnutých 
mesiacoch krátko po prvej svetovej vojne, keď sa po rozpade Rakúsko-Uhor-
ska a vzniku Česko-slovenskej republiky slovenský národ i Katolícka cirkev 
na Slovensku ocitli na vážnej historickej križovatke. Nepočetná slovenská 
politická reprezentácia a národne zmýšľajúce katolícke kňazstvo, a v jeho 
radoch aj farár v oravskej Veličnej Ján Vojtaššák, privítali tieto prevratné po-
litické zmeny s úprimným nadšením, pretože v nich videli záchranu pred tvr-
dým nacionálnym útlakom a uskutočnenie národných a politických slobôd, 
za ktoré slovenská politika v Uhorsku dlhé desaťročia bez úspechu bojovala. 

Radosť z novej slobody však čoskoro zakalilo bolestné poznanie, že české 
politické a intelektuálne elity ako nositelia nového štátu nevnímali republiku 
ako štát dvoch rovnoprávnych národov, ale ako obnovený český štát, pre kto-
rý bolo Slovensko iba geopolitický a doplnkový hospodársky a demografický 
priestor. Nevyhnutným následkom tohto nazerania bol štátny centralizmus 
a unitarizmus a jeho ideologické podložie – záväzná oficiálna štátna ideológia 
čechoslovakizmu, teda existencie fiktívneho „československého“, v konečnom 
dôsledku o Slovákov posilneného českého národa. Azda najcitlivejšie Slováci 
vnímali protikatolícku dimenziu tohto ideologického podložia štátu, ktorá sa 
v poprevratových mesiacoch prejavila vlnou radikálne protikatolíckej nála-
dy českej spoločnosti a masovým vystupovaním Čechov z Katolíckej cirkvi 
a v podobe otvorene alebo latentne protikatolíckej orientácie nosných poli-
tických a intelektuálnych elít štátu prežívala i v nasledujúcich desaťročiach. 
Pod vplyvom pokročilej sekularizácie, v českom prostredí tradične silných 
liberálnych a socialistických ideí, tendencie identifikovať Katolícku cirkev 
s nemilovaným rakúskym štátom i v dôsledku hlboko zakorenených vplyvov 
národného dejepisectva, ktoré videlo vrchol českých dejín v husitstve a ich 
zmysel zoštylizovalo do polohy protirímsky a protikatolícky zaostreného me-
sianistického poslania uskutočňovateľov pokroku, videla česká spoločnosť 
v Katolíckej cirkvi národného a svetonázorového nepriateľa českého národa 
a v zrode národného štátu historickú príležitosť prekonať jej dedičstvo a na-
hradiť ho modelom laicistického štátu založeného na rozluke, ale zároveň 
si uchovávajúceho rozsiahle práva in ecclesiasticis, alebo modelom národnej 
cirkvi v štátnej službe ako dovŕšením národno-štátnej emancipácie.1 

 1   K situácii Katolíckej cirkvi po vzniku Česko-Slovenska pozri HRABoVec, emília: Slovensko a Svä-
tá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenské-
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Na tvrdý stret so silnou sekularizačnou vlnou a novým ohrozením svo-
jej ťažko uchovanej národnej i náboženskej identity neboli slovenskí katolíci 
pripravení a čeliť mu im bolo o to ťažšie, že Slovensku v dôsledku uhorskej 
politiky aj na cirkevnom poli chýbala samostatná cir kevnoprávna identita, 
teda predovšetkým vlastná cirkevná provincia, dostatočné národné i katolíc-
ke sebavedomie a hlbšia skúsenosť spoločnej verejnej obhajoby vlastných 
práv. Nové politické hranice popretínali územia diecéz a rozvrátili cirkevnú 
správu, kňazi sa v novej situácii neľahko orientovali, v mnohých prežívala ne-
istota a náchylnosť k pasivite a spoliehanie sa na „rozhodnutia zhora“, charak-
teristické pre uhorský katolicizmus a jeho systém „štátnej cirkvi“, a bolestne 
chýbali cirkevné osobnosti schopné postaviť sa na obranu cirkevných záuj-
mov, ale zároveň sa otvoriť potrebnej slovakizácii cirkevného života. Biskupi, 
ktorí stáli na čele slovenských diecéz, boli s jednou výnimkou neslovenského 
pôvodu, neovládali slovenský jazyk a odmietali nový štát aj slovenské národ-
né požiadavky a všeobecne boli považovaní za nástroj maďarizácie. Slovenskí 
veriaci ich síce z úcty k legitímnej cirkevnej autorite rešpektovali, ale nemilo-
vali, a nová štátna moc ich odmietla uznať ako partnera na rokovanie.2

Za týchto okolností sa iniciatívy ujali jednoduchí slovenskí kňazi, ktorí vďaka 
predprevratovej národnej a náboženskej angažovanosti a osobnej bezúhonnos-
ti disponovali patričnou autoritou medzi veriacimi i klérom. Jedným z nich bol 
aj Ján Vojtaššák, vtedy jeden z najbližších spolupracovníkov najprofilovanejšej 
osobnosti slovenského katolicizmu tých čias – Andreja Hlinku. Hoci Vojtaššák sa 
nikdy nestal členom Slovenskej ľudovej strany ani inak nevstúpil na stranícko-
politický parket, v pohnutých časoch neváhal verejne vystúpiť na obranu práv 
Katolíckej cirkvi a slovenského národa. Už v novembri 1918 sa stal prvým pod-
predsedom Výkonného výboru Hlinkom založenej Kňazskej rady, reprezentant-
ky záujmov Katolíckej cirkvi na Slovensku.3 Z cirkevnohistorického pohľadu to 

ho 2012; HRABoVec, emilia: Pio XI e la cecoslovacchia: un rapporto difficile alla luce delle nuove fonti 
vaticane. In: GUASco-RAffAelA, Alberto (ed.): Pius XI: Keywords, Münster; Zürich : lit (= christianity 
and History 7), 2010, s. 339 – 359; SlAPNIcKA, Helmut: Die Kirchen in der ersten Republik. In: SeIBT, 
ferdinand (ed.): Bohemia sacra : Das Christentum in Böhmen 973 – 1973. Düsseldorf : Schwann, 1974,  
s. 333 – 344; VNUK, františek: Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete. Bratislava : lúč, 2006, 
s. 128 – 135. Porovnaj aj rozsiahle správy viedenského nuncia Teodora Valfrè di Bonzo kardinálovi štát-
nemu sekretárovi Pietrovi Gasparrimu, Segreteria di Stato della Santa Sede, Sezione per i Rapporti con 
gli Stati, Archivio Storico (S.RR.SS., AA.ee.SS.), Austria-Ungheria, pos. 1320, fasc. 519 – 520; Tamže, pos. 
1275, fasc. 511; Tamže, pos. 1463, fasc. 590; Tamže, pos. 1332, fasc. 527. K diskusiám o zmysle českých 
dejín porovnaj PeKAŘ, Josef: Smysl českých dějin : o nový názor na české dějiny, Praha : Nákl. vlastním, 
1929; PeKAŘ, Josef: Poznámky. In: Český časopis historický, roč. 18, 1912, s. 130 – 136, 170 – 208; MASA-
RYK, Tomáš G.: Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Praha : Čas, 1895. 
 2   HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov,  
s. 107 – 194.
 3   SIDoR, Karol – VNUK, františek: Andrej Hlinka (1864 – 1938). Bratislava : lÚČ, 2008,  
s. 320 – 325.
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bola pozoruhodná inštitúcia bez slovenských precedensov i opory v kánonickom 
práve, ktorá svojím názvom i genézou mohla vyvolať dojem, že vznikla pod istým 
vplyvom reformných myšlienok šíriacich sa v radoch kléru v okolitých krajinách, 
ktorá však vďaka svojim nosným reprezentantom zostala striktne vernou kato-
líckemu učeniu a disciplíne a paradoxne práve vo svojom nezvyčajnom formáte 
zásadne prispela k tomu, že v zložitých slovenských podmienkach sa situácia Ka-
tolíckej cirkvi skonsolidovala a zabránilo sa vyhroteniu vzťahov k novému štátu 
i dezorientácii slovenského kňazstva a prieniku rôznych reformných ideí do jeho 
lona. Túto Hlinkovu zásluhu i jeho skupiny si rýchlo uvedomila a pozitívne kvi-
tovala aj Apoštolská nunciatúra vo Viedni a vďaka jej správam i najvyššia cirkev-
ná autorita.4 Vojtaššák ako jeden z najagilnejších kňazov z Hlinkovej skupiny sa 
v nasledujúcich mesiacoch zúčastnil na viacerých kňazských stretnutiach a pod-
písal viaceré pamätné spisy a dokumenty adresované Svätej stolici a odovzdané 
viedenskej nunciatúre, ktoré Svätú stolicu prosili o skoré usporiadanie cirkev-
ných pomerov na Slovensku, osobitne o menovanie slovenských apoštolských 
administrátorov do slovenských diecéz, založenie katolíckej bohosloveckej fa-
kulty na výchovu slovenského kléru a o slovakizáciu pomaďarčeného cirkevného 
života, aby skonsolidovaná cirkev na Slovensku dokázala účinnejšie plniť svoje 
pastoračné úlohy, odstrániť smutné dedičstvo uhorských čias, ale aj čeliť tlakom 
novej politickej moci a sekularizačným výzvam.5 

Svätá stolica sledovala rozklad starého európskeho štátneho systému 
a s ním aj habsburskej monarchie, poslednej veľmoci, ktorá sa aspoň for-
málne považovala za katolícku, pretrvávajúce napätia a konflikty v európe 
i jasný protikatolícky impetus politických a intelektuálnych elít česko-slo-
venského štátu s neistotou a obavami. Vo vzťahu k Slovensku sa tieto obavy 
skoncentrovali do otázky, či po začlenení do nového štátu „nebude občianska 
sloboda vybudovaná na troskách náboženstva tohto [slovenského] národa“.6 

 4   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 590, Valfrè Gasparrimu 1. 5. 1919; 
Tamže, pos. 1320, fasc. 520, Protocollum conscriptum Zilinae die 5. Maji 1919 a nóta apoštolskej 
nunciatúry vo Viedni ministrovi Šrobárovi z 21. 5. 1919; Tamže, cecoslovacchia, pos. 8 P.o., fasc. 9., 
Sessione della S.c. AA.ee.SS. N. 1249, 12. 4. 1922, Ponenza. Porov. tiež HRABoVec, emília: Andrej 
Hlinka – kňaz a politik očami Svätej stolice 1918 – 1927. In: leTZ, Róbert – MUlÍK, Peter a kol.: 
Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Martin 2009, s. 129 – 131. 
 5   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria-Ungheria, pos. 1320, fasc. 519, Valfrè Gasparrimu, 18. 1. 1919; 
Tamže, Valfrè Gasparrimu, 23. 1. 1919; Tamže, fasc. 520, Protocollum conscriptum Zilinae die 5. Maji 
1919 a nóta apoštolskej nunciatúry vo Viedni ministrovi Šrobárovi z 21. 5. 1919; HRABoVec, emi-
lia: Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918 – 1922 im Kontext internationaler Beziehungen. frankfurt 
am Main e.a. (Wiener osteuropastudien. Schriftenreihe des Österreichischen ost- und Südosteuropa 
Instituts 15) : Peter lang Verlag, 2002, s. 75 – 97. 
 6   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1320, fasc. 519, ff. 65rv-76r, expozé Norandina 
Torricellu o politicko-náboženskej situácii v Česko-Slovensku, b.d. (leto 1919). Dokument publikova-
la HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov, dok.  
č. 12, s. 171 – 174, citát s. 174.
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Napriek tomu sa pápež Benedikt XV., vychádzajúci z katolíckej náuky o spo-
ločnosti, ktorá odmietala preferencie cirkvi pre konkrétny model štátu, po-
kiaľ štát uznával slobodu cirkvi a dôstojnosť ľudskej osoby, a prechovávala 
úctu k „spravodlivým a legitímnym právam národov“,7 rozhodol uznať nový 
česko-slovenský štát a nadviazať s ním diplomatické styky. 

V októbri 1919 prišiel do Prahy prvý pápežov zástupca pri českých a slo-
venských biskupoch, neskorší nuncius clemente Micara. V čase, keď po Hlin-
kovom návrate z Parížskej mierovej konferencie a jeho následnom zatknutí 
na Slovensku vrcholila prvá povojnová politická kríza, minister zahraničných 
vecí edvard Beneš mu hneď na prvom stretnutí predložil ďalekosiahle požia-
davky. Ich ústredným pilierom bolo menovanie nových slovenských biskupov, 
s ktorých výberom bude súhlasiť aj vláda, a úprava diecéz v súlade s novými 
štátnymi hranicami. Podobne ako slovenskí katolíci aj pražská vláda mala zá-
ujem na skorom riešení slovenských cirkevných otázok, aj keď z vlastnej, čis-
to politickej motivácie. Živá nábožnosť slovenského národa, málo poznačené-
ho sekularizáciou, historická spätosť medzi jeho kresťanskou náboženskou 
a národnou identitou, ktorá sa za stáročnej absencie vlastných politických 
štruktúr najväčšmi rozvíjala práve v cirkevno-náboženskom priestore, a veľ-
ký vplyv, aký mal klérus na široké slovenské vrstvy, mali za následok, že Praha 
videla v kontrole a inštrumentalizácii cirkevno-náboženského priestoru slo-
venského národa kľúč k definitívnej integrácii Slovenska do československé-
ho štátu. Jej prvoradým záujmom bolo odstrániť maďarských biskupov, resp. 
vylúčiť zo Slovenska jurisdikciu v Maďarsku sídliacich hodnostárov, a tak 
upevniť novú štátnu suverenitu nad slovenským územím. S rastúcim vnútro-
politickým napätím a silnejúcim autonomistickým hnutím však vystúpil do 
popredia ďalší politický cieľ: prostredníctvom cirkevných hodnostárov, ktorí 
by boli oddaní nielen novému štátu, ale aj „československej“ národnoštátnej 
identite, a aspoň latentne otvorení voči „katolícko-reformným“ myšlienkam,8 
upevniť na Slovensku štátny vplyv a „československé“ zmýšľanie, paralyzovať 
autonomistické hnutie, oslabiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou 
Slovákov a uľahčiť postupnú sekularizáciu slovenského prostredia, a tak spo-
lu s oslabením katolicity odstrániť aj jednu z najvážnejších prekážok postup-
nej asimilácie slovenského národa v jednotnom „národe československom“.9 

 7   Benedetto XV ai popoli ora belligeranti ed ai loro capi. In: La Civiltà Cattolica, 30. 7. 1915,  
s. 257 – 260.
 8   V inštrukciách pre česko-slovenské diplomatické zastupiteľstvo pri Svätej stolici sa otvorene 
písalo, že je v záujme vlády podporovať reformné kňazstvo, lebo sa tak oslabuje nežiaduci vplyv 
Ríma, uvoľňuje vnútrocirkevná disciplína a otvára väčší priestor pre vonkajší politický vplyv na 
cirkev. Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky Praha (ďalej AMZV), II/3, k. č. 31.
 9   „Štátnopolitické“ dôvody likvidácie katolicizmu ako jednej z najväčších prekážok postupnej 
asimilácie slovenského národa v jednotnom ,československom ľude‘ si vatikánski pozorovatelia 



216 Emília HrabovEc

Svätá stolica pokladala menovanie nových biskupov a postupne i zosúlade-
nie hraníc biskupstiev so štátnymi hranicami za spravodlivé žiadosti zodpove-
dajúce potrebám veriacich i dlhodobej cirkevnoprávnej tradícii. odmietala však 
nominačné nároky československého štátu a z ohľadu na diplomatickú tradíciu, 
vlastnú nestrannosť i tvrdý odpor maďarskej strany proti akýmkoľvek zásahom 
potvrdzujúcim novú štátoprávnu situáciu považovala uskutočnenie zmien za 
reálne až potom, keď mierová zmluva medzinárodnoprávne potvrdí nové slo-
vensko-maďarské hranice. Keďže však pápež i Štátny sekretariát boli presved-
čení, že maďarské nádeje na obnovenie starých uhorských hraníc boli nerealis-
tické a návrat maďarských biskupov nemožný, poveril kardinál štátny sekretár 
Gasparri už 19. decembra 1919 Micaru, aby Svätej stolici predložil návrh na 
obsadenie slovenských biskupstiev a oznámil vláde, že Svätá stolica je ochotná 
začať rokovania, len čo vláda vyšle do Ríma prvého vyslanca pri Svätej stolici.10 

clemente Micara sa svojej úlohy svedomito zhostil a výsledky svojich 
zistení predložil Štátnemu sekretariátu v rozsiahlej správe z 15. februára 
1920. Pre nové ponímanie spôsobu nominácií i postavy biskupa boli príznač-
né aj kritériá výberu, ktoré Svätá stolica, oslobodená od patronátneho práva 
panovníkov, začala uplatňovať: Pastier duší mal mať so svojím ľudom spo-
ločný jazyk a kultúru, teda byť „os de ossibus eiusdem fidelis populi“, ako sa 
vyjadrili slovenskí kňazi v memorande Benediktovi XV.,11 tešiť sa úcte sloven-
ských veriacich, ale mať aj dôveru národnostných menšín, „nebyť otrockým 
prisluhovačom Prahy neschopným brániť práva ich národnosti, ako aj práva 
cirkvi“, ale byť akceptovateľným aj pre štát, aby bol s ním štát ochotný roko-
vať a neznemožnil mu verejné účinkovanie. Zároveň však mal mať kandidát 
energiu a rozhodnosť, aby vedel usporiadať situáciu v diecézach poznače-
ných protikatolíckymi vplyvmi a dlhou neprítomnosťou vedenia a, ak treba, 
aj odvahu vzoprieť sa politickej moci. Predovšetkým sa však mal vyznačovať 
vieroučnou a disciplinárnou pevnosťou a rímskym duchom, aby odolal rôz-
nym reformným prúdeniam a pokusom ovplyvniť katolícke myslenie cudzí-
mi politickými alebo ideologickými nánosmi. Mal to teda byť zbožný, horlivý 
a vzdelaný pastier, a nie jozefínsky štátny úradník alebo „veľký pán, ku kto-
rému je ťažko sa dostať“,12 ako nuncius Valfrè zvykol charakterizovať uhor-

uvedomovali už od vzniku česko-slovenského štátu. Pozri S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1923, 
pos. 32 P.o., fasc. 44, ff. 46r 102r, Relazione finale di clemente Micara. Správu v úplnosti uverejnila 
HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov,  
s. 347 – 381, citát s. 368. 
 10   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1332, fasc. 528, Gasparri Micarovi, 19. 12. 1919. 
 11   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, pos. 4, fasc. 4, ff. 28rv-30rv, Pamätný spis 168 sloven-
ských pútnikov v Ríme pápežovi Benediktovi XV., 6. 10. 1921.
 12   Archivio Segreto Vaticano, città del Vaticano (ASV), Arch. Nunz. Vienna, scatola 792, Valfrè 
Gasparrimu, 27. 12. 1918. 
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ských biskupov predvojnových čias, úzko spätých so štátnym establishmen-
tom a často aj s feudálnym spôsobom života.13 

V duchu týchto kritérií zostavil Micara po dôverných rozhovoroch so slo-
venskými jezuitmi a inými slovenskými cirkevnými osobnosťami, s pražským 
arcibiskupom františkom Kordačom, s predstavenými českých redemptoris-
tov, ktorí poznali Slovensko z misií, i na základe starších údajov ostrihomské-
ho arcibiskupa kardinála Jána Černocha zoznam kandidátov, v ktorom uvá-
dzal dovedna deväť mien. Medzi týmito kandidátmi, ktorých zoznam viedol 
Andrej Hlinka, sa na šiestom mieste nachádzal aj Ján Vojtaššák, od leta 1919 
riaditeľ Biskupskej kancelárie na Spiši, ktorého Micara charakterizoval ako 
„vynikajúceho kňaza“, ktorý je 

zbožný, horlivý a činorodý, overenej vernosti k Svätej stolici. Teší sa dob-
rej povesti a všeobecnej vážnosti medzi klérom. Je blízkym Hlinkovým 
priateľom, s ktorým založil tlačiareň lev. Teraz rediguje časopis Svätá 
rodina. Vravia mi, že má aj dar viesť ľudí a že je to práve on, kto dnes riadi 
všetky záležitosti Spišskej kúrie.14 

„Možno sa nechá priveľmi viesť nacionalizmom,“ pripúšťal Micara, 
ktorý si spomenul, že v časoch svojho pôsobenia na viedenskej nunciatúre 
začiatkom roka 1919 aj Vojtaššák vedno s františkom Jehličkom a Karo-
lom A. Medveckým podpísal list, v ktorom odôvodňoval potrebu odvolať 
maďarských biskupov zo Slovenska. Táto informačná aktivita, ktorú vtedy 
na nunciatúre vítali, sa o rok neskôr dostala trochu do tieňa následných 
nepokojných udalostí, otvorených nominačných nátlakov česko-slovenskej 
vlády a triedenia duchov, ktoré viedlo k Jehličkovej emigrácii a Medvecké-
ho, ktorý sa ako referent pre záležitosti Katolíckej cirkvi na Šrobárovom mi-
nisterstve s plnou mocou pre správu Slovenska dostal medzi dva mlynské 
kamene štátu a cirkvi, priviedlo do vážneho sporu so Svätou stolicou.15 Na 
vzťahu k Vojtaššákovi sa však tieto skutočnosti nijako negatívne neodrazi-
li, Micara Vojtaššákovu kandidatúru vrelo odporučil a jeho charakteristiku 

 13   Tieto kritériá výberu zhrnul Micara v správe kardinálovi Gasparrimu z 15.2.1920. S.RR. SS., 
AA.ee.SS., Austria-Ungheria, 1920, pos. 1463, fasc. 591, ff. 2rv-14r. Štátny sekretariát zosumarizoval 
kritériá aj v materiálovej správe pre zasadnutie Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti 
z 18. 12. 1921. S.RR.SS., AA.ee.SS., Rapporti delle Sessioni, 1921, n. 1244, stampa 1086, 18. 12. 1921, 
materiálová správa. oba dokumenty publikovala HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica  
1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov, dok. č. 17, s. 195 – 210, a dok. č. 32, s. 279 – 289. 
 14   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 591, ff. 2rv-14r., Micara Gasparrimu, 
15. 2. 1920. 
 15   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 591, ff. 24rv-31rv, Micara Gasparri-
mu, 17. 9. 1920. 
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uzavrel vyjadrením presvedčenia, že aj vláda by ho podľa všetkého prijala 
bez väčších ťažkostí.16 

 Svoju preferenciu pre Vojtaššáka potvrdil Micara aj v nasledujúcej sprá-
ve zo začiatku marca, v ktorej sa v situácii pred podpisom mierovej zmluvy s Ma-
ďarskom venoval iba riadne vakantnému spišskému biskupstvu, uvoľnenému po 
smrti biskupa Alexandra Párvyho v Budapešti v marci 1919. Micara v nej kar-
dinálovi štátnemu sekretárovi jednoznačne vyhlásil, že dvaja kandidáti, ktorí si 
podľa neho najviac zasluhovali odporúčanie pre Spiš, boli Karol Kmeťko a Ján 
Vojtaššák.17 Podobne aj v správe zo 17. septembra Micara, čerstvo povýšený na 
nuncia, zdôrazil, že Vojtaššáka považuje za najlepšieho kandidáta pre Spiš: „Je 
to kňaz veľmi zbožný, dobrého zdravia, usilovný, zapálený, inteligentný a veľmi 
verný,“ ktorý „veľmi dobre pozná diecézu“ a ktorého „klérus veľmi miluje“.18 

Konkrétne rokovania o menovaní nových slovenských biskupov sa začali 
až po podpise Trianonskej mierovej zmluvy v júni 1920 a obmedzili sa na 
tri diecézy, ktoré neboli rozdelené slovensko-maďarskou hranicou. Kompli-
kovali ich pohnuté medzinárodné udalosti leta 1920, obrovský tlak pražskej 
vlády, ktorá presadzovala svojich kandidátov, i budapeštianskej vlády, ktorá 
sa vedno s maďarským episkopátom všetkými cestami usilovala zabrániť cir-
kevnému potvrdeniu trianonskej hranice. Po viacerých ústupkoch však boli 
nakoniec rokovania korunované úspechom a Benedikt XV. mohol v tajnom 
konzistóriu 16. decembra 1920 vyhlásiť menovanie troch nových sloven-
ských biskupov – Karola Kmeťka do Nitry, Mariána Blahu do Banskej Bystrice 
a Jána Vojtaššáka na Spiš.19 Vysviacka sa konala v starobylej cyrilo-metodskej 
Nitre a na výslovnú prosbu konsekrandov bol hlavným svätiteľom nuncius 
Micara.20 Noví biskupi, ktorí ešte v jeseni toho istého roka odcestovali na 
ďakovnú púť do Ríma,21 chceli aj takýmto spôsobom vyjadriť vďaku a úctu 
pápežovi za dar slovenských biskupov. Vzápätí po vysviacke sa z Micarovej 
iniciatívy konala prvá konferencia slovenských biskupov, ktorá na pozvanie 
Jána Vojtaššáka zasadla v Spišskej Kapitule.22 

 16   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 591, ff. 2rv-14r., Micara Gasparrimu, 
15. 2. 1920.
 17   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 591, ff. 15rv-17rv, Micara Gasparri-
mu, 6. 3. 1920. 
 18   S.RR.SS., AA.ee.SS., Austria-Ungheria, pos. 1463, fasc. 591, ff. 24rv-31rv, Micara Gasparri-
mu, 17. 9. 1920. 
 19   HRABoVec, emilia: Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918 – 1922 im Kontext internationa-
ler Beziehungen, s. 269 – 301. 
  20   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria-Ungheria, pos. 1477, fasc. 602, Micara Gasparrimu, 27. 2. 1921.
 21   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, pos. 6, fasc. 5, Pellegrinaggio a Roma. Pozri aj L’Osserva-
tore Romano, 25. 9. 1921 a 9. 10. 1921. 
 22   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria, pos. 1477, fasc. 602, Micara Gasparrimu, 27. 2. 1921.
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Biskup Ján Vojtaššák a svätá stolica 1921 – 1938 

Nový spišský biskup Ján Vojtaššák si od začiatku veľmi dobre uvedomo-
val intenzitu duchovného zápasu, ktorému mal po zvyšok života čeliť, a zod-
povednosť, ktorú v ňom ako biskup niesol. ešte v deň svojej slávnostnej in-
štalácie sa ako prvý z biskupov obrátil dvoma pastierskymi listmi na kňazov 
a veriacich svojej diecézy. Svojich kňazov vyzval, aby sa stali „pretvárateľmi 
ľudskej spoločnosti odvrátenej od Boha“. S odvolaním sa na náuku leva XIII. 
a Pia X. povzbudzoval klérus, aby si v zložitých podmienkach rastúcej seku-
larizácie uvedomil svoju zodpovednosť za svet a za duše, ale aj za praktické 
ukutočnenie katolíckej sociálnej náuky, aby príkladným a činorodým kňaz-
ským životom čelil ľahostajnosti, strachu či náklonnosti prispôsobovať sa 
svetu, chudobou modernému materializmu, poslušnosťou duchu modernej 
odbojnosti a aby mobilizoval všetky moderné prostriedky na obranu cirkvi 
a viery a obnovu všetkého v Kristovi.23 V liste veriacim zase biskup prorocky 
predpovedal, že ľudské dejiny, ktoré podobne ako Ján Pavol II. o niekoľko de-
saťročí neskôr vnímal ako zápas dobra a zla, „evanjelia a antievanjelia“,24 sa 
už onedlho vyostria do zásadnej konfrontácie „nevercov útočiacich pekelnou 
nenávisťou na sv. cirkev“, a „veriacich odrážajúcich tieto útoky aj svojím živo-
tom“.25 Už tieto prvé pastierske listy ukázali, čo neskôr sprevádzalo celý Voj-
taššákov život, že vždy pozorne sledoval magistérium pápežov, čerpal z neho 
poučenie a smerovanie pre vlastné biskupské pôsobenie a nikdy mu nechý-
bala odvaha a odhodlanie ho aj uskutočňovať opportune importune, teda aj 
keď to prinášalo ťažkosti a bolesti.

Biskup Vojtaššák vyvinul od začiatku veľmi intenzívnu činnosť, aby oživil 
a pozdvihol náboženský život katolíkov a mobilizoval ich na obranu svojej 
viery a identity. osobitne mu ležala na srdci moderná duchovná a intelektu-
álna formácia kňazov a veriacich a katolícke školstvo. Zápas o školstvo bol 
nepochybne jedným z neuralgických bodov kultúrneho boja v Českosloven-
sku. Pozorne ho sledovala aj Svätá stolica, ktorá mu venovala veľký priestor 
už v jednej z prvých protestných nót, ktoré Československu v nasledujúcich 
rokoch hojne adresovala, v nóte adresovanej československému vyslanectvu 

 23   list v plnom znení uverejnil HRoMJÁK, Ľuboslav: S výrazom lásky trvám. Životopis spišského 
biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára Jána Vojtaššáka, 2015,  
s. 439 – 448.
 24   WeIGel, George: Testimone della speranza. La vita di Giovanni Paolo II protagonista del 
secolo, Milano : Mondadori, 1999, s. 281; WoJTYŁA, Karol: Segno di contraddizione. Meditazioni, 
Milano : Vita e pensiero, 1978. 
 25   list uverejnil HRoMJÁK, Ľuboslav: S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka, s. 448 – 455.
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v máji 1922,26 zatiaľ čo nuncius Micara v správach pre kardinála štátneho 
sekretára neváhal označiť tlaky štátu proti katolíckemu školstvu ako otvore-
né pokusy o odkresťančenie i odnárodnenie Slovenska.27 

Veľké úsilie venoval Vojtaššák podpore katolíckej tlače a Katolíckej akcie, 
osobitného duchovného dieťaťa pápeža Pia XI., ktorý v nej videl jeden z najdô-
ležitejších nástrojov rechristianizácie moderného sveta.28 V rámci nej Vojtaš-
šák živo a štedro podporoval katolícke spolky a iné katolícke iniciatívy a mo-
bilizoval katolícky odpor proti organizáciám liberálno-socialistického a voľno-
myšlienkárskeho charakteru, najmä proti telovýchovnej jednote Sokol, ktorá 
bola účinným nástrojom šírenia „československého“ ducha a protikatolíckych 
a (neo)husitských obsahov medzi mládežou. Aj to bol zápas v súzvuku so Svä-
tou stolicou, ktorá zdieľala biskupovo presvedčenie, že išlo o združenie otvore-
ne protikatolícke, ktoré uskutočňovalo sektárske myšlienky prezidenta Tomáša 
G. Masaryka a ktoré československý štát v snahe odkresťančiť mládež otvorene 
favorizoval.29 Veľmi pozitívne napokon nunciovia Micara i Marmaggi kvitovali, 
že Vojtaššák už krátko po svojom príchode na Spiš pozval do svojej diecézy 
niektoré rehoľné spoločenstvá a poskytol im morálnu i materiálnu podporu.30 
Rok po Vojtaššákovom príchode na spišský biskupský stolec nuncius Micara 
v správe pre kardinála štátneho sekretára Gasparriho sumarizoval: „Pokiaľ ide 
o monsignorov Kmeťka a Vojtaššáka, okrem toho, že sa im nedá nič vytknúť čo 
sa týka ich správania, počínajú si veľmi dobre a ukazujú nadšenie, starostlivosť 
o duše a veľkorysosť, ale ani náznak toho, že by chceli sústreďovať príjmy, zato 
prejavujú iniciatívneho ducha, aký tu bol dosiaľ temer neznámy.“31 

o rok neskôr sa Micarovo pôsobenie na čele pražskej nunciatúry predčasne 
skončilo jeho tichým odvolaním na nátlak československej vlády. Podobný osud 
mal stihnúť aj dvoch jeho nástupcov francesca Marmaggiho a Pietra ciriaciho, 
ktorí museli za mimoriadnych okolností predčasne opustiť krajinu svojej misie.32 

 26   AMZV, PZ-Vatikán 1922, nóta z 25. 5. 1922.
 27   ASV, Arch. Nunz. cecoslovacchia, b. 28, fasc. 124, ff. 30v-31r.
 28   MAlGeRI, francesco: Pio XI e l’Azione cattolica. In: SeMeRARo, cosimo (ed.): La sollecitu-
dine eclesiale di Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche. città del Vaticano : libreria editrice 
Vaticana (Pontificio comitato di Scienze Storiche : Atti e Documenti 31), 2010, s. 149 – 182. 
 29   S.RR.SS., AA.ee.SS., Rapporti Sessioni, 1926, cecoslovacchia, sessione 1294, p. 18; Tamže, 
cecoslovacchia, pos. 13 P.o., fasc. 16, Micara a Gasparri, 10. 6. 1922, ff. 64rv-71rv.
 30   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1923, pos. 32 P.o., fasc. 44, ff. 46r-102r, Relazione finale 
di clemente Micara, 9. 6. 1923.
 31   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1922, pos. 8 P.o., fasc. 9, ff. 14rv-18rv, Micara Gasparri-
mu, 20.3.1922.
 32   HRABoVec, emilia: Die Nuntien in der Tschechoslowakei : clemente Micara, francesco 
Marmaggi, Pietro ciriaci, Saverio Ritter. In: Wolf, Hubert (ed.): Eugenio Pacelli als Nuntius in Deut-
schland. Forschungsperspektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich. Paderborn e.a. 
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte B 121), 2012, s. 177 – 196.
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Micarov odchod bol však zároveň príležitosťou, aby zostavil rozsiahlu záverečnú 
správu o svojej misii, v ktorej zhodnotil aj činnosť slovenských biskupov. V nej 
vyzdvihol predovšetkým ich hlbokú zbožnosť, oddanosť Svätej stolici, pastorač-
né nadšenie, obetavosť, sociálne a misijné cítenie a ochotu vzdať sa vlastného 
pohodlia a obetovať značné materiálne prostriedky na cirkevné potreby.33 V časti 
o Spišskej diecéze Micara pripomenul, že biskup Vojtaššák prevzal neľahké de-
dičstvo po svojom predchodcovi Alexandrovi Párvym, ktorý sa za posledné roky 
iba veľmi zriedka zdržiaval vo svojom biskupstve, a potom pokračoval jasnou 
chválou nového nástupcu apoštolov:

Je inteligentný, činorodý, veľmi usilovný a aj on nesmierne veľkorysý, vy-
užíva značné príjmy svojho benefícia pre dobro diecézy. Podarilo sa mu 
povolať do diecézy pátrov jezuitov, redemptoristov a teraz rokuje o tom, 
že usadí pátrov zo Spoločnosti Božieho Slova do pohodlného kaštieľa, 
ktorý slúžil ako letné sídlo biskupa, ktorý však on nemá v úmysle pou-
žívať pre svoju osobu. Mons. Vojtaššák sa veľmi angažuje za Katolícku 
akciu, ktorú podporuje ako môže, osobitne zoči voči ťažkostiam, ktoré 
takýmto iniciatívam robí vláda.34

Intenzívna činnosť, ktorú Vojtaššák od počiatku svojho biskupského pôso-
benia vyvinul, odhodlanosť, s akou čelil prenikaniu liberálnych a marxistických 
vplyvov do katolíckeho priestoru, a odvaha, s ktorou neváhal verejne pouka-
zovať na protikatolícke počiny, rýchlo vyvolali nevôľu československej štátnej 
moci. Nepochybne k tomu prispela aj morálna podpora, ktorú Vojtaššák – hoci 
nečlen strany a nepolitik – poskytoval Slovenskej ľudovej strane a jej auto-
nomistickému programu, v ktorom podobne ako väčšina slovenských katolí-
kov videl politickú silu presadzujúcu záujmy slovenského národa i Katolíckej 
cirkvi. Praha si rýchlo uvedomila, že súhlas s Vojtaššákovým menovaním bol 
z jej pohľadu „politickou chybou“, pretože spišského biskupa sa jej nepodarí ani 
zapriahnuť do vlastného politicko-ideologického voza, ani zastrašiť, ale bude 
v ňom mať silného protivníka svojich čechoslovakizačných i dechristianizač-
ných úsilí, s veľkým morálnym vplyvom na široké slovenské vrstvy. 

K prvému otvorenému stretu medzi vládou a biskupom Vojtaššákom do-
šlo v roku 1923. Biskup Vojtaššák sa chystal na pastoračnú cestu za sloven-
skými katolíkmi v USA, ktorí z veľkej časti pochádzali práve z jeho diecézy. 
Jej bezprostredným motívom bolo, že slovenskí katolíci v USA boli od vzniku 

 33   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 32 P.o., fasc. 44, ff. 46r-102r, Relazione finale di 
clemente Micara, 9. 6. 1923.
 34   Tamže.
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Československej cirkvi v roku 1920 vystavení systematickému propagan-
distickému ovplyvňovaniu zo strany jej emisárov, podporovaných pražskou 
vládou, ktorá – podobne ako kedysi uhorská vláda prostredníctvom svojej 
„Americkej akcie“35 – chcela získať masy amerických Slovákov pre svoje poli-
tické a ideologické ciele. o naliehavosti situácie svedčili listy, ktoré Vojtaššák 
dostával od slovenských katolíkov spoza mora, ale slovenským biskupom ju 
potvrdil aj olomoucký arcibiskup Antonín cyril Stojan, ktorého o intenzívnej 
propagande Československej cirkvi medzi vysťahovalcami v USA zase infor-
movali jeho českí kňazi, ktorých vyslal do zámoria.36 Pre Svätú stolicu bola 
štátna podpora Československej cirkvi jednou z najcitlivejších tém, ktorá na 
prelome rokov 1921/1922 priviedla vzájomné vzťahy medzi Prahou a Vati-
kánom na pokraj prerušenia diplomatických stykov.37 Správy o systematickej 
podpore šírenia vplyvu Československej cirkvi v zámorí preto Svätú stolicu 
okamžite alarmovali a kardinál štátny sekretár Gasparri 23. januára 1923 
Vojtaššáka poveril, aby sa vybral na pastoračnú cestu za slovenskými katolíc-
kymi vysťahovalcami do Ameriky a šíreniu schizmy zabránil.38 

Hoci Vojtaššákova cesta mala mať náboženské, nie politické ciele, Pra-
ha, ktorá mala z nebojácneho biskupa i z početných, dobre organizovaných 
a politicky sebavedomých amerických Slovákov veľký strach (a preto robila 
všetko pre to, aby po roku 1918 zabránila ich masovému návratu do vlasti), 
sa obávala, že sa stane demonštráciou slovenského autonomizmu v Amerike 
a bezprostredne pred komunálnymi voľbami na Slovensku, plánovanými na 
september 1923, posilní stále rastúce pozície Slovenskej ľudovej strany. Mi-
nister vnútra Jan Malypetr preto Vojtaššákovi odmietol vydať cestovný pas 
s odôvodnením, že v USA nemá čo robiť, pretože veriaci tam majú vlastných 
kňazov i biskupov. Priehľadná politická a ideologická motivácia tohto postoja 
bola o to zrejmejšia, že biskup Československej cirkvi Gorazd (Matěj Pavlík) 
predtým do USA slobodne vycestoval a jeho aktivity sa tešili všemožnej pod-
pore československého štátu, takisto ako antiautonomistická politicko-pro-

 35   HRABoVec, emília: Slovenskí národne uvedomelí rímskokatolícki kňazi v zrkadle rakúsko- 
-uhorskej diplomacie. In: PoDRIMAVSKÝ, Milan – KoVÁČ, Dušan (ed.): Slovensko na začiatku 20. storo-
čia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Bratislava : Historický ústav SAV, 1999, s. 180 – 200.
 36   SIDoR, Karol – VNUK, františek: Andrej Hlinka (1864 – 1938). Bratislava : lÚČ, 2008,  
s. 503 – 504; VoJTAŠŠÁK, Ján: K mojej zamýšľanej ceste do Ameriky. In: Slovák, roč. 5, 1923, č. 149,  
s. 1. Článok uverejnila aj slovensko-americká Jednota, roč. 32, 1923, č. 1656, s. 4. 
 37   HRABoVec, emília: Na pokraji prerušenia stykov. Kríza vo vzťahoch medzi Česko-Sloven-
skom a Svätou stolicou 1921. In: RYDlo, Jozef M. (ed.): Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť Prof. 
Františka Vnuka. Essays in Honour of František Vnuk. Bratislava : libri Historiae & Dobrá kniha, 
2008, s. 257 – 284. 
 38   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1923, pos. 4 P.o., fasc. 5, f. 47rv, Arata Gasparrimu,  
1. 7. 1922. 
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pagandistická misia po slovenskej Amerike, na ktorú sa na štátne útraty vy-
bral bývalý minister Vavro Šrobár v sprievode českého profesora pôsobia-
ceho v Bratislave Václava Mauleho.39 Spor sa ešte vyhrotil vinou otvorene 
urážlivého spôsobu ministrovho konania, ktorý sa pred poslancami ľudovej 
strany dokonca vyjadril: „Znám katolické biskupi, kteří lžou.“40 

odmietnutie vydať pas biskupovi Vojtaššákovi vyvolalo veľkú búrku 
protestov po celom Slovensku a pápežského diplomata Antonina Aratu, ktorý 
po Micarovom odchode dočasne viedol nunciatúru, podnietilo k tomu, aby do 
Ríma zaslal dve podrobné správy o incidente. Pripustil v nich, že biskupovi 
v očiach vlády škodí, že poskytuje morálnu podporu Slovenskej ľudovej stra-
ne, odmietol však podozrenie, že by biskupova cesta mala politický obsah, 
a nešetril kritikou protikatolíckych postojov pražskej vlády.41 

Politická ofenzíva proti Vojtaššákovi pokračovala, keď prezident Masa-
ryk v lete 1923 odcestoval do svojho letného sídla na zámku v Topoľčiankach 
a 14. augusta 1923 tam usporiadal recepciu, no biskup Vojtaššák sa pre pra-
covné povinnosti telegraficky ospravedlnil. Dá sa predpokladať, že Vojtaššák 
ako katolícky biskup i ako človek vystavený ponižovaniu a nespravodlivému 
obviňovaniu zo strany štátnej moci necítil veľkú túžbu stretávať sa s prezi-
dentom Tomášom G. Masarykom, nielen misionárom myšlienky jednotného 
„československého národa“, ale aj deklarovaným nepriateľom zjaveného ná-
boženstva a inštitucionalizovanej cirkvi, ktorý heslami ako „Porátali sme sa 
s Viedňou, porátame sa s Rímom!“ alebo „Tábor je náš program!“ podnecoval 
k radikálnemu odklonu od katolíckej minulosti, k sformovaniu nového člo-
veka, „oslobodeného od katolicizmu nielen vonkajškovo, ale aj vnútorne“,42 
a k vytvoreniu eklektického humanisticko-progresistického náboženstva, 
ktoré sa stane duchovným fundamentom národnoštátnej identity českoslo-
venského štátu a jeho „kultúrnej misie“ v európskom kontexte43 a o ktorom 
chargé d’affaires pražskej nunciatúry Arata o dva roky neskôr napísal, že oko-

 39   K Šrobárovej ceste do slovenskej Ameriky pozri KUcÍK, Štefan: (Ne)cesta biskupa Jána Vojtaš-
šáka do slovenskej Ameriky v roku 1923. In: HRoMJÁK, Ľuboslav a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa 
Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012,  
s. 129 – 130.
 40   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1923, pos. 4 P.o., fasc. 5, ff. 49rv-50r, Arata Gasparri-
mu, 9. 7. 1923. K celej kauze pozri aj Tamže, f. 47rv, Arata Gasparrimu, 1. 7. 1922; KUcÍK, Štefan: 
(Ne)cesta biskupa Jána Vojtaššáka do slovenskej Ameriky v roku 1923, s. 129 – 132; HRoMJÁK, 
Ľuboslav: S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : 
Nadácia Kňazského seminára Jána Vojtaššáka, 2015, s. 137 – 141.
 41   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1923, pos. 4 P.o., fasc. 5, f. 47rv, Arata Gasparrimu,  
1. 7. 1922; Tamže, ff. 49rv-50r, Arata Gasparrimu, 9. 7. 1923.
 42   MASARYK, Tomáš G.: Americké přednášky. Praha : Čin, 1929, s. 130 – 138.
 43   Tamže, s. 130 – 138; MASARYK, Tomáš G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky.  
1. 1918 – 1920. Praha : Čin, 1933, s. 330 – 337. 
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lo seba zhromaždil „húževnatú sektársku slobodomurársko-socialistickú ka-
marilu, ktorá vládne v tejto republike“ a že „prechováva veľkú nenávisť voči 
Katolíckej cirkvi“.44 V predvečer veľkého mariánskeho sviatku mal však bis-
kup Vojtaššák aj objektívny dôvod, aby bol zaujatý povinnosťami a nezdvorilé 
formy, aké mu podsúvala štátna moc, aby ho očiernila pred najvyššou cirkev-
nou autoritou, v komunikácii s hlavou štátu nikdy nepoužil. Vo Vatikáne ta-
kéto obvinenia brali s veľkou rezervou. Známe im boli tak protikatolícke po-
stoje prezidenta, ako aj skutočnosť, ktorú do Ríma hlásil Arata, že prezident 
by osobne dal prednosť pobytu v českých lánoch a na Slovensko odcestoval 
iba preto, aby tam zvýšil svoju popularitu a pred blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami ovplyvnil verejnú mienku v provládnom a protiautonomistickom 
duchu.45 Keď o niekoľko dní neskôr do Ríma pricestoval minister zahranič-
ných vecí Beneš a sekretára pre mimoriadne cirkevné záležitosti Borgon-
giniho Ducu konfrontoval nielen s návrhom dosť absurdného „konkordátu 
o rozluke“ (!), ale aj „personálnymi otázkami“ prelátov, ktorí sa „nekorektne 
správajú“ a ako príklad uviedol Vojtaššáka, ktorý mal „istú záležitosť“ s mi-
nistrom vnútra a údajne nezdvorilým spôsobom odmietol pozvanie prezi-
denta na obed, takže on (Beneš) teraz ľutuje, že podporil jeho kandidatúru 
na biskupa, vatikánsky diplomat mu iba s úsmevom odvetil, že „keď už viac 
nechce ľutovať“, bude najlepšie, keď sa už kandidátmi na biskupstvo nebu-
de zaoberať. Minister nato kontroval, že sa nimi naopak musí zaoberať ešte 
viac... formálna zdvorilosť a úsmevy na tvári nemohli zakryť, že Benešovi, 
hoci sa skryl za formálnu neutralitu („Nechcem posudzovať, či mal minister 
pravdu alebo nie“), nešlo o iné ako difamovať biskupa pred jeho najvyššou 
cirkevnou autoritou, a tak pomaly pripravovať pôdu na jeho odstránenie.46 

Vatikánskej diplomacii bola podstata tohto politicko-svetonázorového 
merania síl celkom zrejmá. Nový pražský nuncius francesco Marmaggi, kto-
rý prišiel na svoje pôsobisko koncom leta 1923, videl v útokoch na spišského 
biskupa pokus zastaviť najhorlivejšieho slovenského biskupa, ktorý sa najod-
vážnejšie a najotvorenejšie postavil proti ateistickej i schizmatickej propa-
gande a na obranu práv cirkvi a ktorého prirovnal k sv. Karolovi Boromej-
skému.47 V tomto duchu vnímali vo Vatikáne aj istú opozíciu biskupov proti 

 44   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, pos. 70 P.o., fasc. 70, ff. 11rv-17r, Arata Gasparrimu,  
10. 12. 1925. Publikovala HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle va-
tikánskych prameňov, dok. č. 70, s. 452 – 459.
 45   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, pos. 4, fasc. 5, f. 56rv, Arata Gasparrimu, 23. 7. 1923.
 46   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, pos. 13 P.o., fasc. 17, správa o rozhovore s Benešom 
datovaná 8. 9. 1923, rozhovor sa uskutočnil 28. 8. 1923.
 47   ASV, Arch. Nunz. cecoslovacchia, b. 46, fasc. 345, ff. 43r-44r. Porov. HRoMJÁK, Ľuboslav: 
S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka, s. 140 – 141.
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vládnej politike ako legitímnu obranu katolíckych práv. Keď v decembri 1924 
minister zahraničných vecí Beneš pri návšteve Vatikánu obvinil Svätú stolicu, 
že vymenúva iba biskupov „zo zvyčajnej strany“ (teda slovensko-národné-
ho a autonomistického zmýšľania, pretože členom Slovenskej ľudovej strany 
nebol nikto z nich) a ignoruje záujmy vládnych strán, čo má za následok, že 
„celý slovenský episkopát je proti vláde“, upozornil sekretár pre mimoriadne 
cirkevné záležitosti Borgongini Duca svojho partnera, že keď chce „odzbro-
jiť opozíciu biskupov, je potrebné, aby vláda zmenila taktiku voči katolíkom. 
Slovenskí katolíci nie sú spokojní s vládou a ani Svätá stolica s ňou nie je spo-
kojná. Jediný spôsob, ako získať podporu katolíkov, je dať im to, na čo majú 
právo: slobodu“.48

Koncom roka 1924 pripravovala československá vláda nový zákon 
o sviatkoch. Návrh zákona prezrádzal protikatolícky ideologický náboj, ale aj 
snahu prostredníctvom sviatkov ako uzlových bodov spoločne prežívaného 
kolektívneho historického povedomia a identity upevniť „československú jed-
notu“. Najcitlivejšími obsahmi návrhu bola redukcia štátom uznaných cirkev-
ných sviatkov a zavedenie Husovho dňa. Nuncius Marmaggi v osobitnej anke-
te požiadal všetkých ordinárov republiky o mienku v týchto dvoch otázkach. 
Vojtaššák, ktorý v návrhu videl ďalší z útokov kultúrneho boja, odpovedal 
veľmi jednoznačne: Na Slovensku neexistuje spoločenská potreba redukovať 
sviatky, pretože slovenskí katolíci ich živo svätia, ich odstránenie a zavedenie 
Husovho dňa by v absolútnej väčšine veriacich vyvolalo veľké pobúrenie a vy-
ostrilo aj nepriateľstvo voči štátu a uškodilo jeho konsolidácii.49

Zatiaľ čo všetci slovenskí biskupi bez výnimky odmietli znižovanie počtu 
sviatkov i zavedenie Husovho dňa, postoje českých biskupov siahali od vý-
razne odmietavého stanoviska královohradeckého biskupa Karla Kašpara až 
po kompromisné postoje pražského arcibiskupa františka Kordača a olomo-
uckého Viléma Prečana. Keď pod vplyvom tejto nejednoty a kompromisných 
návrhov ministra československej (českej) lidovej strany Mons. Jana Šrámka 
nuncius zvolal do Prahy poradu zástupcov biskupov, slovenskí biskupi od-
mietli účasť s odôvodnením, že svoje stanovisko už vyjadrili a nebudú ho me-
niť.50 Aj táto vnútrocirkevná diskusia ukázala, že medzi slovenskými biskup-
mi a biskupmi na západ od rieky Moravy vládla v mnohom rôznosť postojov. 

 48   S.RR.SS., AA.ee.SS., Rapporti delle Sessioni, 1925, n. 1283, 24. 2. 1925, materiálová správa, 
príloha V., správa o rozhovore medzi sekretárom pre mimoriadne cirkevné záležitosti Borgonginim 
Ducom a ministrom Benešom, 13. 12. 1924. 
 49   S.RR.SS., AA.ee.SS., pos. 56 P.o., fasc. 55, ff. 11r-12r, Vojtaššák pražskému ordinariátu,  
10. 11. 1924.
 50   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 56 P.o., fasc. 54, Marmaggi Gasparrimu,  
3. 12. 1924.
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Jej príčinou bola rozličnosť historických a duchovných tradícií, rôzny stupeň 
sekularizácie oboch národných spoločenstiev i rozličný vzťah k štátu, s kto-
rým sa českí biskupi napriek svetonázorovým bariéram bezpodmienečne 
stotožňovali ako s vlastným „českým národným štátom“. Národná identifiká-
cia s väčšinovo sekularizovaným, laickým, ba cirkvi nepriateľským prostre-
dím a ustavičné aspoň latentné podozrievanie z nedostatku demokratického 
a národného zmýšľania nútilo český klérus i katolíkov všeobecne k tomu, aby 
opakovane dokazovali vlastnú národnú lojálnosť alebo minimálne nerisko-
vali otvorený stret s českým prostredím a v sporných politicko-ideologických 
otázkach hľadali prijateľné kompromisy, zatiaľ čo slovenskí biskupi, majúci 
za sebou hlboko zakorenené tradičné katolícke prostredie, zaujímali spra-
vidla oveľa radikálnejšie a jednoznačnejšie stanoviská. 

Komplikovanosť vzťahov medzi aktérmi na štátnej, ale aj na cirkevnej ro-
vine v oboch častiach republiky sa prejavila aj v predvečer Vianoc 1924, keď 
slovenskí biskupi vydali pastiersky list, v ktorom zakázali katolíkom účasť 
v protikatolíckych stranách a spolkoch akéhokoľvek druhu vrátane Sokola a vy-
svetľovali spoločenské a morálne nebezpečenstvo, ktoré hrozilo pri uskutoč-
není komunistických a socialistických doktrín.51 Vládne liberálno-socialistické 
strany, ktorých pozície na Slovensku slabli a ktoré sa preto obávali blížiacich 
sa parlamentných volieb, zareagovali prehnane prudko, obvinili slovenských 
biskupov z porušenia konštitučných slobôd a hrozili im trestnoprávnymi sank-
ciami. V tejto situácii musel nuncius Marmaggi intervenovať a sprostredkúvať 
na všetkých stranách: voči vláde, resp. ministerstvu zahraničných vecí, ktoré-
mu vysvetľoval, že obsahovo sa vyjadrenie slovenských biskupov neodlišovalo 
od podobných verejných stanovísk iných episkopátov a verne odrážalo náuku 
Katolíckej cirkvi a myšlienky z pápežovej konzistoriálnej alokúcie z decembra 
toho istého roka;52 voči českým biskupom, zneisteným radikálnymi reakciami 
verejnosti, ktorých nuncius iba s ťažkosťami prehovoril, aby svojich kolegov 
podporili verejným vyhlásením, a napokon voči nepriateľsky reagujúcim čes-
kým lidákom, ktorí nekompromisné svetonázorové prejavy slovenských bis-
kupov považovali za ohrozenie krehkej rovnováhy vo vládnej koalícii a svojich 
ministerských kresiel, pastiersky list slovenských biskupov nazvali „vojnovým 
aktom“ a od nuncia žiadali, aby biskupom jeho uverejnenie zakázal.53 Marmag-

 51   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925, pos. 55 P.o., fasc. 54, ff. 28rv-33r, Marmaggi 
Gasparrimu, 28.2.1925. Dokument publikovala HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica  
1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov, dok. č. 58, s. 417 – 424. 
 52   Discorsi di Pio XI. Vol. I. città del Vaticano : libreria editrice Vaticana, 1985, s. 263. Ku kon-
zistoriálnej alokúcii z 18. 12. 1924 pozri aj cHIRoN, Yves: Pio XI : Il papa dei Patti Lateranensi  
e dell’opposizione ai totalitarismi. cinisello Balsamo : San Paolo edizioni, 2006, s. 207 – 208.
 53   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 55 P.o., fasc. 54, Marmaggi Gasparrimu,  
28. 2. 1925. 
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gi nechcel hnať konflikt na ostrie noža a súhlasil s opatrným postupom, ktorý 
nebude zbytočne riskovať rozpad koalície, a bol spočiatku dokonca ochotný 
žiadať slovenských biskupov, aby oddialili zverejnenie listu do Troch kráľov. 
odmietol im však niečo prikazovať alebo zakazovať a obsahovo sa postavil 
jednoznačne na ich stranu, upozorniac lidáckych politikov, že ich zotrvanie vo 
vláde ad vitanda mala maiora nesmie prekročiť hranicu morálnej prípustnosti. 
Keď si Šrámkova strana nakoniec vykúpila zotrvanie vo vláde rezignáciou na 
verejnú podporu slovenských biskupov a podporou formalisticky modifikova-
ného zákona o sviatkoch, neskrýval nuncius sklamanie a v správe kardinálovi 
štátnemu sekretárovi si otvorene položil otázku, či takéto správanie zodpovedá 
katolíckemu svedomiu a dôstojnosti.54

Začiatkom júla 1925 nezhody medzi Prahou a Vatikánom vyústili do otvo-
renej krízy. cestu k nej dláždili radikálne diskusie o rozluke a tlačová kampaň 
proti pápežovi, vládne nariadenie, ktoré reštriktívnym spôsobom vykladalo 
ustanovenia školského zákona o vyučovaní katolíckeho náboženstva, a nový 
zákon o sviatkoch, ktorý síce rušil niektoré katolícke sviatky a zavádzal pamät-
ný deň Jana Husa, bol však menej radikálny svojím materiálnym obsahom než 
jednostranným procedere bez súčinnosti so Svätou stolicou a predovšetkým 
svojím ideologickým posolstvom, ktoré kanonizovalo povinnú verejnú úctu 
k osobnosti, ktorú Katolícka cirkev považovala za heretika, ale české politic-
ké a intelektuálne elity a signifikantná časť českej verejnosti obdivovala nielen 
ako osobnosť národnej kultúry, ale predovšetkým ako symbol národnej revolty 
proti Katolíckej cirkvi. Keď nad prvými oficiálnymi Husovými oslavami 6. júla 
1925 prevzali patronát ministerský predseda Antonín Švehla i prezident Ma-
saryk, neskrývajúci úsilie vyburcovať národ k masovej schizme, opustil apoš-
tolský nuncius Marmaggi Prahu i štát a vyslanec Václav Pallier bol odvolaný 
do vlasti. Že pražská vláda alebo aspoň niektorí jej členovia konflikt vedome 
provokovali a hnali na ostrie noža, dosvedčuje aj Benešova inštrukcia Pallie-
rovi, v ktorej minister zahraničných vecí výslovne konštatoval, že Marmaggiho 
odchod z Prahy víta, pretože jeho návrat bude vylúčený, nunciatúra zostane 
dlho neobsadená a on [Beneš] má medzitým v pláne vynútiť si od Svätej sto-
lice „slušný modus vivendi“, sprevádzaný degradáciou nuncia na internuncia 
a stratou jeho postavenia doyena diplomatického zboru.55

Slovenskí biskupi a katolíci, ktorým bola postava Jana Husa úplne cudzia, 
sa od udalostí okolo Husovho pamätného dňa promptne dištancovali a vy-
hláseniami, listmi i osobnými návštevami vyjadrovali svoju solidaritu s pá-

 54   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 56 P.o., fasc. 55, Marmaggi Gasparrimu, 7. 3. 1925.
 55   AMZV, PZ-Vatikán 1925, Beneš Pallierovi, telegram, 8. 7. 1925. 
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pežom.56 Urobil tak aj biskup Vojtaššák, ktorý sa začiatkom júla nachádzal na 
návšteve ad limina v Ríme. Hneď po návrate považoval za potrebné vydať ku 
kauze aj osobitný pastiersky list. Vysvetľoval v ňom bezprostredné príčiny 
sporu, najmä zákon o sviatkoch, koreň konfliktu však videl hlbšie – v seku-
lárnom štáte, ktorý odmietol uznať právo cirkvi na slobodu a autonómiu, ale 
vnucoval katolíkom idey voľnomyšlienkárskeho alebo husitsko-národnocir-
kevného charakteru ako jedinú garanciu slobody a pokroku.57 

Napätie na politickej scéne republiky vystupňovali v polovici roka 1925 
blížiace sa parlamentné voľby. ešte počas pobytu v Ríme požiadal biskup Voj-
taššák kardinála štátneho sekretára Gasparriho o inštrukcie, či smú diecézni 
biskupi dať povolenie kňazom, aby kandidovali na poslanecké miesta, resp. či 
samotný biskup, „si forte requireretur“, smie prijať poslanecký mandát za ľu-
dovú stranu. Potrebu kňazských kandidatúr vysvetľoval nedostatkom vhod-
ných laikov na Slovensku a tvrdým protikatolíckym zápasom na parlament-
nej pôde, ktorý vyžaduje, aby v ňom boli katolíci zastúpení početnými a od-
hodlanými mandatármi. Druhá časť Vojtaššákovej otázky naznačuje, že aj on 
sám zvažoval prípadnú kandidatúru, aj keď ďalšia stopa takejto reflexie sa už 
nikde nenachádza.58 Napriek tomu, že Pius XI. sledoval jasný cieľ postupne 
odstrániť klérus zo straníckej činnosti a nahradiť ho katolíckymi laikmi, uve-
domoval si, že v situácii, keď chýbal dostatočný počet vhodných laikov, ako to 
v tom čase bolo aj na Slovensku, by úplné stiahnutie sa kléru z politickej akcie 
otriaslo katolíckymi pozíciami vo všetkých verejných sférach a v konečnom 
dôsledku prospelo iba ich protivníkom. Pápež bol preto ochotný politickú 
aktivitu svetského kléru v Československu (rovnako ako v iných krajinách, 
v ktorých to z rôznych dôvodov považoval za nevyhnutné) dočasne tolero-
vať, oznámil však biskupom, že celkový počet poslancov a senátorov z radov 
kňazov nesmie prekročiť ich počet z predchádzajúcej legislatívnej periódy.59 

Kríza vo vzťahoch medzi Prahou a Vatikánom v dôsledku Husových osláv 
v roku 1925 nielen vyostrila protikatolícke nálady v štáte, ale aj spôsobila, že 
vzájomné vzťahy medzi Svätou stolicou a Československom sa na niekoľko 
rokov prakticky zmrazili a vedno s nimi aj rokovania o riešení naliehavých 

 56   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925 – 1926, pos. 61 P.o., fasc. 57. 
 57   Diecezánsky obežník biskupstva spišského, roč. 3, 1925, č. 6, s. 37, list biskupa Jána Vojtaššá-
ka duchovenstvu a veriacim, 28. 7. 1925.
 58   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925, pos. 62 P.o., fasc. 63, f. 5r, Gasparri Aratovi, te-
legram, 14.7.1925. Publikovala HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle 
vatikánskych prameňov, dok. č. 65, s. 445. 
 59   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925, pos. 62 P.o., fasc. 63, f. 10r, Gasparri Aratovi, 
telegram, 28. 9. 1925. Pozri tiež Tamže, ff.39rv-42r, Arata Gasparrimu, 13. 10. 1925. Publikovala 
HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov, dok,  
č. 67, s. 448 – 452, a dok. č. 68, s. 452.
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slovenských cirkevnopolitických otázok, predovšetkým nového ohraničenia 
slovenských diecéz v súlade so štátnymi hranicami a erigovania slovenskej 
cirkevnej provincie. Samostatná cirkevná provincia na čele so slovenským ar-
cibiskupom bola dávnou túžbou slovenských katolíkov, ktorá sa s osobitnou 
intenzitou prejavovala od polovice 19. storočia, ruka v ruke so silnejúcim úsi-
lím o národnú a politickú emancipáciu slovenského národa. Kým pred rokom 
1918 jej uskutočnenie stroskotalo na realite uhorského štátu, odmietajúce-
ho akúkoľvek podobu samostatnej slovenskej existencie, po roku 1918 mu 
stál v ceste štátny čechoslovakizmus a centralizmus československého štátu. 
Pražská vláda síce mala záujem o vylúčenie jurisdikcie cudzích biskupov zo 
štátneho územia a zosúladenie hraníc diecéz so štátnymi hranicami ako pro-
striedku na upevnenie suverenity a vnútornej kompaktnosti štátu, dlho však 
odmietala utvorenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, pretože 
v nej videla zárodok obávanej politickej autonómie Slovenska. centralistickí 
politici preto dávali prednosť začleneniu Slovenska do olomouckej cirkevnej 
provincie a povýšeniu pražského arcibiskupa na „československého prímasa“, 
ktoré malo posilniť štátno-národnú jednotu československého štátu. osamo-
statnenie slovenskej časti ostrihomskej arcidiecézy a erigovanie samostatnej 
slovenskej cirkevnej provincie bolo komplikované aj medzinárodnoprávnym 
aspektom kauzy, najmä otázkou hraníc, pretože všetky zúčastnené strany ho 
vnímali ako potvrdenie trianonskej štátnej hranice, problematickou otázkou 
deľby rozsiahleho benefičného majetku a opakujúcimi sa politickými krízami 
medzi Prahou a Vatikánom.60 Nebolo preto náhodné, že práve v čase najváž-
nejšej spomedzi týchto kríz predložil biskup Vojtaššák pražskej nunciatúre 
návrh na erigovanie slovenského arcibiskupstva. Na jeho základe vypracoval 
chargé d’affaires Antonino Arata písomné stanovisko (votum), ktoré predlo-
žil kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Gasparrimu. Zhrnul v ňom dô-
vody, pre ktoré považoval za nevyhnutné erigovať slovenské arcibiskupstvo, 
a vylučoval podriadenie slovenských diecéz českému metropolitovi. Uviedol 
predovšetkým špecifický charakter, tradície a históriu Slovenska, úplne odliš-
nú od českých krajín, nábožensko cirkevné motívy, predovšetkým to, že slo-
venskí biskupi by vo vlastnej cirkevnej provincii na čele s arcibiskupom našli 
„prirodzený princíp jednoty“ a cirkevné centrum, ktoré by uľahčilo duchovnú 
starostlivosť o veriacich a spoločné vystupovanie, a napokon politické mo-
tívy, najmä fakt, že slovenské obyvateľstvo by v samostatnej cirkevnej provin-
cii videlo čiastočné uskutočnenie autonómie Slovenska. Slovenská provincia 

 60   Ku komplikovanej genéze myšlienky i realizácie slovenskej cirkevnej provincie porov.  
HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky 1962 – 1989. 
Druhé rozšírené a doplnené vydanie, Bratislava : lÚČ, 2017, s. 153 – 220. 
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by podľa vatikánskeho diplomata prispela k tomu, aby si slovenský ľud ucho-
val svoju morálnu identitu, nábožnosť, vernosť cirkvi a Rímu. V danej situácii 
sa však Aratovi vytvorenie samostatného slovenského arcibiskupstva zdalo 
predčasné, a preto radil vyčkať, kým bude na území Trnavskej apoštolskej 
administratúry erigované samostatné biskupstvo, vymenovaní sídelní bis-
kupi do všetkých diecéz a upravené vzájomné vzťahy medzi Svätou stolicou 
a československou vládou.61

Krokom k vyriešeniu otvorených slovenských cirkevnopolitických otázok 
bolo podpísanie Modu vivendi (1928), bilaterálnej zmluvy medzi Českosloven-
skom a Svätou stolicou, ktorá signalizovala istú konsolidáciu vzťahov medzi 
Prahou a Vatikánom. Jej podpísanie umožnili posuny vo vnútornej politike, 
predovšetkým nahradenie liberálno-socialistickej vlády vládou občiansko-ka-
tolíckej koalície, do ktorej na dva roky vstúpila aj Slovenská ľudová strana, od 
volieb 1925 najsilnejšia politická sila na Slovensku. Modus vivendi v prvom 
bode ustanovoval, že v budúcnosti žiadne územie Československa nebude pod-
liehať jurisdikcii zahraničných ordinárov, ani jurisdikcia ordinárov z ČSR nebu-
de presahovať štátne hranice a vláda a Svätá stolica sa dohodnú o novej deli-
mitácii a dotácii diecéz. V druhom bode sa postulovalo, že nútená štátna správa 
cirkevných majetkov je dočasná a zverená komisii za predsedníctva episkopá-
tu. Hoci Modus vivendi bol významným míľnikom, nebol konkordátom, akému 
sa väčšina politických strán i prezident bránili, ale iba čiastkovou a rámcovou 
zmluvou, ktorá sa týkala iba niekoľkých parciálnych problematík a sama osebe 
nič neuskutočňovala, ale konkretizáciu svojich prísľubov prenechávala trom 
rôznym komisiám a konečnú realizáciu budúcej pápežskej konštitúcii.62 

Nejasné formulácie Modu vivendi viedli rýchlo k rôznym interpretačným 
sporom najmä okolo prvých dvoch bodov. Pokiaľ ide o bod I, štát žiadal najprv 
uskutočnenie novej delimitácie diecéz a až potom bol ochotný vydať cirkevné 
majetky do cirkevných rúk. Svätá stolica, naopak, trvala najprv na prinavrá-
tení cirkevných majetkov a až potom bola ochotná pristúpiť k novému ohra-
ničeniu diecéz. Vec sa komplikovala v dôsledku úpornej snahy úsilia maďar-
skej strany nesankcionovať Trianonskú mierovú zmluvu a majetkovoprávne 
rokovania preniesť na pôdu Medzinárodného súdneho dvora v Den Haagu 
i v dôsledku rôznosti mienok o tom, podľa akého kľúča mal byť majetok roz-
delený medzi slovenských a maďarských vlastníkov. Rôznosť náhľadov pa-

 61   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925, pos. 50 P.o., fasc. 53, f. 38r, Arata Marmaggimu, 
20. 12. 1925; Tamže, ff. 39r-40r, 5. 11. 1925; Tamže, ff. 41rv-42rv, Návrh na zriadenie arcibiskupstva 
na Slovensku. Dokumenty publikovala HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo 
svetle vatikánskych prameňov, dok. č. 62, 62.1. a 62.2., s. 435 – 439.
 62   Acta Apostolicae Sedis (ďalej AAS), roč. XX, 1928, č. 3, s. 65 – 66; Úřední list republiky Česko-
slovenské, č. 210 zo 16. 9. 1937.



Biskup Ján VoJtaššák a sVätá stolica 231

novala i okolo realizácie bodu II. Slovenskí biskupi, ktorí bolestne pociťovali 
finančné dôsledky nevyriešených vzťahov so štátom, predovšetkým skutoč-
nosť, že cirkevné majetky sa sčasti nachádzali pod štátnym sekvestrom, boli 
zablokované v Maďarsku alebo ohrozené pozemkovou reformou, si preto 
ustanovenia bodu II vyložili tak, že sú oprávnení prevziať do vlastných rúk 
správu cirkevných majetkov, dovtedy spravovaných štátnou tzv. likvidačnou 
komisiou, zriadenou ministerstvom školstva a národnej osvety. Uskutočne-
ním tohto bodu poverili biskupa Vojtaššáka, ktorý v januári 1929 v mene ce-
lého slovenského episkopátu oznámil likvidačnej komisii, že správu cirkev-
ných majetkov preberá komisia pracujúca v zmysle bodu II Modu vivendi pod 
jeho predsedníctvom. Predseda likvidačnej komisie však túto interpretáciu 
odmietol a cirkevné majetky biskupskej komisii nevydal.63 

Keď ani po niekoľkých rokoch medzi československým štátom a sloven-
ským biskupským zborom nedošlo k dohode a štát odmietal vyplatiť bisku-
pom aj požadované závdavky, chytil sa spišský biskup Vojtaššák vlastnej ini-
ciatívy a pokúsil sa vyriešiť majetkové otázky priamou cestou, dohodou me-
dzi ním ako predsedom biskupskej Správnej komisie a ostrihomským arci-
biskupstvom, ktoré malo na Slovensku značné majetky pod štátnou správou. 
Vojtaššákovu ústretovú ponuku maďarská cirkevná strana po niekoľkých 
úpravách prijala, odmietol ju však československý štát a tiež niektorí ordi-
nári neboli spokojní s majetkovými ustanoveniami, týkajúcimi sa právnych 
subjektov z ich diecéz, takže dohoda sa neuskutočnila a na nátlak štátu, kto-
rý od nekompromisného Vojtaššáka neočakával žiadne ústupky v prospech 
štátneho stanoviska, nahradil Vojtaššáka na čele biskupskej Správnej komisie 
biskup Pavol Jantausch, trnavský apoštolský administrátor.64 Za jeho správy 
došlo napokon v roku 1935 k odovzdaniu cirkevných majetkov do cirkevných 
rúk ako podmienky na uskutočnenie apoštolskej konštitúcie Ad ecclesiastici 
regiminis incrementum z roku 1937.65

Isté vonkajšie vyrovnanie medzi cirkvou a štátom, resp. Prahou a Vati-
kánom, však nebolo plodom personálnej zmeny na čele biskupskej Správnej 
komisie, ale zmenených politických okolností. V priebehu tridsiatych rokov 
sa stalo zrejmým, že vzťah Svätej stolice a Československa sa oproti turbu-
lentným začiatkom menil. K jeho stabilizácii nepriamo prispel aj rast napätia 
v medzinárodných vzťahoch, erózia základných pilierov povojnového usporia-
dania európy, zhoršenie medzinárodného postavenia Československa a stále 

 63   ANM, pozostalost edvard Jelen, k. č. 2, JeleN, edvard: Československo a Vatikán za první 
republiky, strojopis, s. 218.
 64   ANM, pozostalost edvard Jelen, k. č. 2, JeleN, edvard: Československo a Vatikán za první 
republiky, strojopis, s. 331 – 337.
 65   S.RR.SS., AA.ee.SS., Rapporti Sessioni, sessione 1370, máj 1936, Ponenza, Verbale.
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evidentnejšie vnútorné problémy heterogénneho štátu, ktoré zvyšovali ochotu 
pražskej vlády dospieť k istému aspoň vonkajšiemu kompromisu s Katolíckou 
cirkvou a získať si Svätú stolicu ako potenciálnu politickú a morálnu oporu 
svojho otraseného postavenia. Bezprostredným vnútropolitickým cieľom mi-
nisterstva zahraničných vecí a Hradu bolo získať slovenské katolícke hlasy 
v prospech Benešovej kandidatúry na prezidentský post, dlhodobejším cieľom 
bolo, aby prostredníctvom zjednoteného „katolíckeho bloku“, kontrolovaného 
centralistickou Československou stranou lidovou, politicky „skrotila“ Hlinko-
vu slovenskú ľudovú stranu, nespochybniteľne najsilnejšiu slovenskú stranu, 
a okresala hrany jej autonomistického a katolíckeho programu. 

Úsilie vytvoriť nejakú podobu spoločného „bloku“ medzi Hlinkovou slo-
venskou ľudovou stranou a Československou (českou) stranou lidovou v polo-
vici tridsiatych rokov do istej miery podporovala aj Svätá stolica, ktorá v ňom 
videla šancu prekonať aspoň časť stranícko-politických diferencií „medzi 
katolíkmi a katolíkmi“, upevniť katolícke pozície v štáte a prispieť k jeho po-
stupnému pokresťančeniu. Slovenskí biskupi sa na želanie Svätej stolice pokú-
sili sprostredkovať isté zblíženie a v roku 1934 v tejto veci s oboma ľudovými 
stranami rokoval aj biskup Vojtaššák, takisto ako o rok neskôr prijal Benešov-
ho „súkromného diplomata“ pápežského komorníka Jana Jiřího Rückla, ktorý 
ho presviedčal o prospešnosti Benešovej prezidentskej kandidatúry. Aj tieto 
Vojtaššákove počiny ukazujú, že hoci bol úprimným zástancom kresťanského 
a autonomistického programu HSĽS a odsudzoval – podobne ako svojho času 
i pražský arcibiskup františek Kordač a pápežský zástupca v Prahe Antonino 
Arata – vstup českých lidákov do slovenskej politiky v roku 192566 i Benešovu 
protikatolícku a protislovenskú politickú líniu, mal dostatok otvorenosti a veľ-
korysosti, aby sa nebránil dialógu. Jeho snahy o sprostredkovanie medzi obo-
ma katolíckymi stranami, českou lidovou stranou, ktorá presadzovala štátny 
centralizmus, striktne odmietala autonómiu Slovenska a podľa motta svojho 
straníckeho vodcu Mons. Jana Šrámka „Dohodli jsme se, že se dohodneme“ mala 
tendenciu k politicko-ideologickým kompromisom s liberálmi a ľavicou, a Hlin-
kovou slovenskou ľudovou stranou, eminentne autonomistickou a ideovo oveľa 
nekompromisnejšie katolíckou, však podobne ako v roku 1926 stroskotali na 
nezmieriteľnosti programových východísk a cieľov. Biskup Michal Bubnič, rož-
ňavský apoštolský administrátor, v správe kardinálovi štátnemu sekretárovi 
eugeniovi Pacellimu vysvetľoval príčiny neúspechu tým, že českí politici chceli 
vytvoriť jednotnú československú ľudovú stranu, aby tak primäli Slovákov re-
zignovať na politickú požiadavku autonómie, čo však slovenská strana urobiť 

 66   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia, 1925, pos. 62 P.o., fasc. 63, ff. 6rv-8r, Arata Gasparrimu, 
11. 9. 1925. 
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nemohla, keď nechcela skompromitovať katolicizmus v očiach slovenských vo-
ličov a otvoriť ho liberálnym vplyvom.67 

Hoci úsilie o „skrotenie“ slovenských ľudákov v jednotnom katolíckom 
bloku stroskotalo, politické vedenie štátu sa aspoň navonok usilovalo prezen-
tovať republiku ako konsolidovaný a voči katolíkom priateľsky naladený štát, 
a tak kompenzovať zlý dojem, ktorý v zahraničí vyvolávala vojensko-politická 
aliancia so Sovietskym zväzom z roku 1935 a množiace sa správy o vnútorných 
problémoch štátu, a urovnať cestu k novej delimitácii diecéz, takej potrebnej 
z hľadiska stabilizácie stále väčšmi ohrozených hraníc. Po úspešnom ukončení 
rokovaní so Svätou stolicou, ktoré v roku 1935 vyústili do odovzdania cirkev-
ných majetkov do rúk ich právoplatných vlastníkov a v roku 1937 do vydania 
apoštolskej konštitúcie Ad ecclesiastici regiminis incrementum, sľubujúcej skoré 
uskutočnenie nového ohraničenia diecéz slovenských diecéz, využili prezident 
Beneš i minister zahraničných vecí Kamil Krofta každú príležitosť, aby demon-
štratívne zdôrazňovali dobré vzťahy republiky k Svätej stolici.68 Vatikánskym 
diplomatom boli prepožičané vysoké štátne vyznamenania,69 československé 
vyslanectvo pri Svätej stolici zasypávalo Štátny sekretariát množstvom infor-
mácií, ktoré obhajovali oficiálne pražské stanovisko a obviňovali slovenských 
katolíckych autonomistických politikov z rôznych údajne protikatolíckych po-
stojov,70 ministerstvo zahraničných vecí ponúklo šéfredaktorovi vatikánskeho 
denníka L’Osservatore Romano súkromnú oddychovo-informačnú cesto do Čes-
koslovenska a finančne podporovalo českého korešpondenta cirkevnej tlače 
v Ríme, píšuceho v provládnom duchu.71 Zmysel a cieľ tejto „priateľskej ofenzívy“ 
prezradil československý vyslanec pri Svätej stolici Vladimír Radimský, keď 
kardinálovi štátnemu sekretárovi eugeniovi Pacellimu povedal, že „vzhľadom 
na národnosocialistické Nemecko, na úplne pronemecky orientované Maďarsko 
a na Rakúsko, ktorému hrozí, že ho Nemecko pohltí, zostáva cirkvi v strednej 
európe iba Československo“. Je preto nevyhnutné, dodal vyslanec, aby bol Mo-
dus vivendi čo najskôr uskutočnený, pretože na Slovensku vládne „vážna agitá-
cia“ Slovenskej ľudovej strany. Pravda, Radimský sa netajil tým, že vyrovnanie 
s Katolíckou cirkvou má z pohľadu vlády jasne stanovené hranice: diplomatické 
nóty Svätej stolice a texty dohovorov musia byť koncipované tak, aby „boli prija-
teľné aj v kruhoch opozície“, inými slovami, aby neboli príliš katolícke.72 

 67   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 68 P.o., fasc. 69, Bubnič Pacellimu, 8. 5. 1934.
 68   AMZV, II/3, k. č. 29, zahraničnopolitické expozé Kamila Kroftu.
 69   AMZV, PZ Vatikán 1938, správa vyslanca Radimského, 1. 7. 1938.
 70   S.RR.SS., AA.ee.SS. cecoslovacchia, pos. 144 P.o., fasc. 180 a 181.
 71   AMZV, PZ Vatikán 1938, Radimského správa 1. 7. 1938; Tamže, II/3, k. č. 28.
 72   S.RR.SS., AA.ee.SS. Stati ecclesiastici, pos. 430b P.o., fasc. 364, záznam o audiencii, ktorú 
kardinál Pacelli udelil vyslancovi Radimskému 27. 2. 1937.



234 Emília HrabovEc

Tieto pražské postoje vyvolávali na strane Svätej stolice ambivalentné 
reakcie. Vo Vatikáne na jednej strane vítali, že sa upokojila bojovne protika-
tolícka nálada bezprostredne povojnových rokov. Československo, vnútorne 
zreformované v súlade so spravodlivými požiadavkami svojich národov a vďa-
ka spolupráci katolíkov všetkých národností postavené na nový katolícky fun-
dament, sa tiež javilo ako možný dodatočný stabilizačný element ohrozenej 
stredoeurópskej rovnováhy. Na druhej strane však vo Vatikáne s neľúbosťou 
registrovali, že pod vonkajším povrchom novej pražskej politiky naďalej pô-
sobili protikatolícke tendencie. Tie v roku 1936 primäli slovenských biskupov 
k tomu, aby adresovali prezidentovi republiky dlhý list, ktorého kópiu odoslali 
aj pápežovi a v ktorom kritizovali pretrvávanie diskriminačných opatrení pro-
ti katolíkom, osobitne proti katolíckemu školstvu. Priam pohoršenie vyvolala 
v Apoštolskom paláci správa, že ten istý edvard Beneš, ktorý sa počas celoštát-
neho zjazdu katolíkov v Prahe v roku 1935 demonštratívne ukazoval veriacim 
na balkóne nunciatúry,73 na Veľkú noc roku 1936 v Prahe prevzal záštitu nad 
prvým svetovým kongresom voľnomyšlienkárov a ateistov, ktorý za účasti pro-
minentných delegácií zo západnej európy i zo Sovietskeho zväzu zjednotil ra-
dikálno-liberálnu internacionálu v Bruseli s jej sesterskou proletárskou inter-
nacionálou a prijal deklarovane protipápežskú a antiklerikálnu Rímsku chartu 
z roku 1904 za oficiálny dokument organizácie.74 

So znepokojením vnímali pri Svätej stolici aj slabú odolnosť českého kato-
licizmu voči príťažlivosti komunizmu, prosovietske verejné prejavy poslancov 
českej lidovej strany, nemálo pripomínajúce francúzsky katolicizmus blízky ľa-
vicovému Ľudovému frontu,75 i istú pasivitu českého episkopátu, ktorý sa vďa-
ka nejednotnosti, prílišnej blízkosti k vláde a z obáv pred možnými verejnými 
politickými reakciami českého prostredia, v ktorom bola komunistická strana 
najsilnejšou politickou stranou, neodvážil, na rozdiel od biskupských zborov 
okolitých národov, energicky vystúpiť so spoločným pastierskym listom proti 
boľševizmu ani odsúdiť prosovietsku zahraničnú politiku Prahy.76 

 73   S.RR.SS., AA.ee.SS. cecoslovacchia, pos. 136 P.o., fasc. 176, Panico Pacellimu, 28. 6. 1935.
 74   S.RR.SS., AA.ee.SS. cecoslovacchia, pos. 533 P.o., fasc 556, telegram z nunciatúry v Berne,  
3. 5. 1936. Ku kongresu pozri tiež vo Švajčiarsku vychádzajúci časopis Der Freidenker, roč. 19, 1936,  
č. 6, s. 46, a katolícky časopis publikovaný vo švajčiarskom luzerne Mitteilungsdienst des Apologe-
tischen Instituts des Schweizer katholischen Volksvereins, roč. 2, 24. 5. 1938, č. 10.
 75   S.RR.SS., AA.ee.SS. cecoslovacchia, pos. 141 P.o., fasc. 179, Ritter Pizzardovi, 27. 10. 1936.
 76   Österreichisches Staatsarchiv Wien, Archiv der Republik (ďalej ÖStA, AdR), AA, NPA, Kar-
ton 757, vyslanec ferdinand Marek ministrovi zahraničia Guidovi Schmidtovi, 15. 9. 1936 a 5. 10. 
1936. V dlhej situačnej správe skonštatoval, že vojenská aliancia so Sovietskym zväzom otvorila 
dvere kultúrnemu a politickému vplyvu a prieniku komunistickej ideológie, takže „tento štát asi ne-
bude intelektuálne v stave, aby kládol odpor červenej vlne, keď to bude potrebné“. S.RR.SS., AA.ee.
SS. cecoslovacchia, pos. 141 P.o., fasc. 179, Ritter Pizzardovi, 8. 7. 1937.
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Hoci ani slovenský episkopát nebol v svojich tichých (stranícko-)poli-
tických sympatiách celkom jednotný, jeho antikomunizmus, takisto ako an-
tikomunizmus slovenských katolíkov všeobecne, bol celkom jednoznačný 
a výrazne sa prejavoval aj v postojoch a verejných vyjadreniach biskupa Voj-
taššáka. V ružomberskom vydavateľstve lev, ktorého spoluzakladateľom bol 
Vojtaššák vedno s Andrejom Hlinkom, vyšla v roku 1923 brožúra pod názvom 
Či môže byť pravý katolík sociáldemokratom? Hoci brožúra nerozlišovala me-
dzi sociálnymi demokratmi a komunistami, dobre vystihovala zásadne pro-
tikatolícky charakter ateistického marxizmu a jeho ideovú nezmieriteľnosť 
s katolíckou vierou.77 Katolícke publikácie odhaľujúce pravú tvár sovietskeho 
režimu a protikatolícky charakter komunistickej ideológie začali osobitne in-
tenzívne vychádzať na Slovensku i v Spišskej diecéze v druhej polovici trid- 
siatych rokov, teda v čase, keď sa v postojoch Pia XI. aj navonok prejavila 
radikalizácia postojov proti komunizmu (i národnému socializmu a fašizmu). 
Pápež v početných verejných prejavoch varoval pred subtílnym pôsobením 
komunistickej ideológie, usilujúcej sa infiltrovať aj do katolíckeho prostredia, 
a vyzýval katolíkov na obranu proti tomuto vplyvu nielen na poli duchovnom, 
ale aj publicistickom či literárnom.78 Vojtaššák si nebezpečenstvá dobre uve-
domoval aj vzhľadom na situáciu v Československu, najmä na silu komunis-
tickej strany v českých krajinách, na ľavicový profil nosných pražských poli-
tických a intelektuálnych elít a na politické a duchovné dôsledky spojeneckej 
zmluvy so ZSSR. V srdci jeho diecézy – v Ružomberku – vychádzali v druhej 
polovici tridsiatych rokov, často vo vydavateľstve lev, početné publikácie, 
ktoré informovali katolícke obecenstvo o komunizme a jeho zhubných ná-
sledkoch v ZSSR i v iných štátoch a pripomínali mu myšlienky a posolstvá 
encykliky Pia XI. proti komunizmu Divini Redemptoris79 a katolícku sociálnu 
náuku ako antidótum proti komunistickým lákadlám. S biskupovým požeh-
naním v tomto zmysle veľmi agilne pôsobila Spoločnosť Ježišova a Ústredie 
Združenia mužov Božského srdca, ktoré vydávalo dvojstranové letáky o ko-
munizme, resp. iných spoločenských témach, sociálny týždenník Naše no-

 77   MIcHAl [PAVlÍK]: Či môže byť pravý katolík sociáldemokratom? Ružomberok : lev, 1923. 
Autor bol farárom v ludaniciach. 
 78   Porov. napr. prejav Pia XI. Pri príležitosti inaugurácie medzinárodnej výstavy katolíckej 
tlače, 12. 5. 1936 v Ríme. In: BeRTeTTo, Domenico (ed.): I Discorsi di Pio XI, 3, Roma 1985,  
s. 487 − 488. Porov. HRABoVec, emilia: Der Vatikan, die Tschechoslowakei und die europäischen 
Mächte in der politischen Krise der späten Dreißigerjahre. In: GUIoTTo, Maddalena – WoHNoUT, 
Helmut (ed.): Italien und Österreich im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. Italia e Austria nella 
Mitteleuropa tra le due guerre mondiali. Wien : Böhlau, 2017, s. 314 – 315. 
 79   AAS, roč. XXIX, 1937, s. 65 – 106. Ku genéze encykliky pozri S.RR.SS., AA.ee.SS., Stati eccle-
siastici, pos. 548 P.o., fasc. 574 − 576; HRABoVec, emília: Der Vatikan, die Tschechoslowakei und 
die europäischen Mächte in der politischen Krise der späten Dreißigerjahre, s. 314 – 315. 
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vinky, edíciu „Sociálna knižnica“, obľúbenú sériu publikácií „obrázky a hlasy 
z ,raja‘“ a veľmi pôsobivé autentické osobné zážitky navrátilcov zo Soviet-
skeho zväzu.80 Tento intenzívny tlačový apoštolát, informujúci i formujúci 
zároveň, žil duchom pápeža Pia XI. a bol svojím charakterom a zameraním – 
hoci v podstatne skromnejšej miere – porovnateľný s rímskymi publikáciami, 
ako boli Les Lettres de Rome sur l´Athéisme moderne, jezuitská revue La Civiltà 
Cattolica alebo vydavateľské aktivity Pápežského východného ústavu.81 

Všeobecne možno povedať, že všetci apoštolskí nunciovia v Prahe mali 
biskupa Vojtaššáka v úcte a udržiavali s ním vzťahy z osobnej stránky síce nie 
vždy rovnako blízke, ale vždy nesené úctou a dôverou. Prvý pražský nuncius 
clemente Micara si situáciu na Slovensku veľmi pozorne všímal. Bolo to za jeho 
obdobia, keď sa vo Vatikáne sformovalo presvedčenie, že Slovensko a katolícki 
Slováci sa môžu stať novým defensorom Ecclesiae, obrancom a oporou cirkvi vo 
všeobecnom politickom a duchovnom vrení, potenciálnou bariérou proti pre-
nikaniu komunistických i laicistických ideí z východu i zo západu, unionistic-
kým mostom smerom ku kresťanskému východnému Slovanstvu a oporou bu-
dúcej katolíckej politiky v novom česko-slovenskom štáte. Skonsolidované ka-
tolícke Slovensko „ako hlboko zbožný a Svätej stolici nesmierne oddaný národ 
[...] by sa mohlo pod správnym vedením stať veľkou oporou v zápase o práva 
svätej cirkvi“, písal do Ríma nuncius Valfrè, Micarov nadriadený na nunciatúre 
vo Viedni, už v polovici januára 1919.82 Slovenským témam je venovaná veľká 
časť Micarových správ. Micara videl vo Vojtaššákovi, ktorého na biskupský post 
sám navrhol i vysvätil, biskupa, ktorý pomôže uskutočniť ideál Slovenska ako 
defensora Ecclesiae, a v správach do Vatikánu viackrát výslovne pochválil zbož-
nosť, vernosť pápežovi, pastoračné nadšenie a obetavosť spišského biskupa.83 
Vysoký aristokrat a kuriálny diplomat Micara však predsa zostal jednoduchým 
slovenským kňazom s biskupskou mitrou psychologicky trochu vzdialený. 

 80   V edičnej sérii obrázky a hlasy z „raja“ vyšli v Ružomberku v roku 1938 zväzky č. I. Pravda 
o Rusku, č. II. Ruská katastrofa, č. III. Úzadie španielskej tragédie, č. IV. Ako je dnes v Rusku?, č. V. Komu 
veriť? Por. tiež Jozef Paučo, Slováci a komunizmus, vyd. Rev. Ján J. lach, Middletown : Jednota Press, 1957, 
s. 99 – 106. V roku 1938 vydalo vydavateľstvo lev aj dojímavú publikáciu Štefan K. Ivanovič: Tri razy na 
úteku. Rozpomienky na život v Rusku (1915 – 1938), Ružomberok : lev, 1938. Boli to spomienky Slováka, 
ktorý sa ako vojak počas prvej svetovej vojny dostal do ruského zajatia a iba po dlhých rokoch a bolest-
ných útrapách v Sovietskom zväze sa mu podarilo vrátiť do vlasti. Podobnou dramatickou výpoveďou 
boli spomienky amerického Slováka Andreja Šmitha: Bol som robotníkom v SSSR, ktoré vyšli v slo-
venskom preklade v Bratislave v roku 1941 a v druhom slovenskom vydaní za redakcie Martina lacka 
v roku 2018. Pozri Andrej Šmith: Bol som robotníkom v Sovietskom zväze, Bratislava : Goralinga, 2018. 
 81   PeTRAccHI, Giorgio: I gesuiti e il comunismo tra le due guerre. In: feRRoNe, Vincenzo 
(ed.): La Chiesa cattolica e il totalitarismo, firenze : leo S. olschki editore, MMIV, s. 141 – 144. 
 82   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria-Ungheria, pos. 1275, fasc, 511, ff. 39rv-40rv, Valfrè Gasparrimu, 
telegram doručený 22. 1. 1919. Pozri tiež HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 
vo svetle vatikánskych prameňov, dok. č. 2, s. 111 – 112. 
 83   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 32 P.o., fasc. 44, Relazione finale di clemente Micara.
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Vo svojej Záverečnej správe príznačne konštatoval, že noví slovenskí biskupi 
následkom dlhodobej sociálnej marginalizácie pod maďarskou dominanciou 
ukazovali istý „nedostatok jemnej výchovy“, bol však presvedčený, že keďže im 
nechýbali ostatné predpoklady, „časom sa sformujú“.84 Symptomatické bolo, že 
najbližšie spomedzi biskupov na Slovensku mal Micara ku košickému biskupo-
vi Augustínovi fischerovi colbriemu, s ktorým ho spájal spoločný aristokratic-
ký pôvod, široké humanistické vzdelanie, jemná kultúra, dlhoročná skúsenosť 
so zodpovednými rozhodovaniami v cirkvi i spoločný osud prelátov, ktorí mu-
seli čeliť tlakom volajúcim po ich odvolaní.85 

Najbližší vzťah k Slovensku i k biskupovi Vojtaššákovi mal nepochybne 
Micarov nástupca francesco Marmaggi, jeden z najlepších diplomatov, ktorých 
mala vtedy Svätá stolica k dispozícii, ale aj syn jednoduchých rodičov z rím-
skeho Zátiberia (Trastevere) so silným sociálnym cítením, typickým aj pre Voj-
taššáka, a úprimným záujmom o slovanský východ, ktorý Slovensko aj osobne 
precestoval a spoznal.86 S Vojtaššákom – rovnako ako s ostatnými slovenskými 
biskupmi – udržiaval čulý osobný i listový styk, často ich žiadal o vyjadrenie 
a vážil si ich pevné stanoviská v zásadných otázkach, napriek tomu, že mu nie-
kedy v istom zmysle komplikovali citlivé diplomatické rokovania a budovanie 
krehkého konsenzu v rámci celoštátneho katolíckeho prostredia.87 Marmaggi 
zostal aj po svojom odchode z pražskej misie so Slovenskom hlboko zviazaný 
a neskôr ako kuriálny kardinál a prefekt Koncilovej kongregácie slovenským 
biskupom v Ríme úprimne pomáhal. Neskorší slovenský vyslanec pri Svä-
tej stolici Karol Sidor i duchovný radca jeho vyslanectva, bývalý Vojtaššákov 
osobný sekretár Mons. Jozef Kapala, neskôr v spomienkach uvádzali, že im 
veľmi pomáhali najmä rady, ktoré im dával Marmaggi.88

Istý posun priniesla nunciatúra Pietra ciriaciho. ciriaci bol menovaný do 
Prahy v roku 1928 po tom, čo sa mu podarilo vyriešiť krízu vo vzájomných 
vzťahoch vyvolanú Husovým incidentom a urovnať cestu k podpísaniu Modu 
vivendi. Na svoje pôsobisko si priniesol veľkú ústretovosť voči požiadavkám 

 84   Tamže.
 85   ASV, Archivio Nunziatura Apostolica in cecoslovacchia, pos. XVI-G, Micara fischerovi col-
brie, 2. 3. 1921.
 86   ASV, Archivio Nunziatura Apostolica in cecoslovacchia, b. 30, fasc. 135, Marmaggi Gasparri-
mu, 26. 9. 1923; AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 21 (P.o.), fasc. 30, Marmaggi Gasparrimu, 7. 8. 1924. 
Marmaggi bol jediný pražský nuncius, ktorý sa aktívne zúčastnil na velehradskom unionistickom 
kongrese. Jeho príspevok vyšiel aj tlačou: oratio ad finem cogressus. In: Acta IV. Conventus Velehra-
densis anno MCMXXIV, olomucii 1925, s. 221 – 226; HRABoVec, emilia: Die Nuntien in der Tsche-
choslowakei: clemente Micara, francesco Marmaggi, Pietro ciriaci, Saverio Ritter, s. 185 – 190.
 87   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 56 P.o., fasc. 54, Marmaggi Gasparrimu, 3. 12. 1924. 
 88   Vyslanec Karol Sidor Ministerstvu zahraničných vecí v Bratislave, č. 87/44/dôv., 
24. 5. 1944, kópia dokumentu zo Sidorovej pozostalosti v autorkinom archíve; KAPAlA, Jozef: Spod 
Roháčov po Vatikán. Pamäti môjho života. Galt, ont. : Dobrá kniha, 1972. 
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československej vlády, ktorá niekedy vyvolávala nepochopenie na strane slo-
venských (a nemeckých) katolíkov i isté skryté napätie vo vzťahu k sloven-
skému episkopátu. Ani ciriaci sa však nakoniec nevyhol otvorenému konflik-
tu s vládou. Symptomatické bolo, že práve táto trpká skúsenosť ho v závere 
misie najviac zblížila so Slovenskom.89

V istom zmysle najchladnejšie vzťahy so Slovenskom i s biskupom Voj-
taššákom mal posledný pražský nuncius medzivojnového obdobia Saverio 
Ritter. Ritter prišiel na miesto svojej misie na výslovnú žiadosť pražskej vlády 
a v čase, keď sa vzťah Svätej stolice a Československa v porovnaní s turbu-
lentným začiatkom výrazne zmenil. Počas pobytu v Prahe nadobudol veľké 
sympatie k československému štátu, od ktorého prijal aj vysoké štátne vy-
znamenanie a kde si vybudoval hustú sieť sociálnych vzťahov, čo do istej mie-
ry poznačilo jeho optiku, cez ktorú hľadel na Slovensko.90

Istým limitom vzájomnej komunikácie nunciatúry so slovenskými bis-
kupmi, a celkom osobitne s biskupmi na vzdialenom východe Slovenska, bola 
skutočnosť, že Slovensko bolo z perspektívy pražského sídla pápežského za-
stupiteľstva komunikačne odľahlé, nunciovia, ktorí boli na nunciatúre veľmi 
často sami, nemohli na dlhší časť opustiť svoje sídlo a poštovému a telefonic-
kému styku, nezriedka sledovanému a kontrolovanému, nedôverovali natoľ-
ko, aby mu zverovali citlivé správy. Jadro ich spoločenských kontaktov sa na-
chádzalo v Prahe, resp. v českých krajinách, zatiaľ čo so slovenským klérom 
a katolíckymi vzdelancami nemali možnosť udržiavať pravidelné kontakty 
a správy zo Slovenska sa k nim dostávali niekedy iba sprostredkovane. 

optika, cez ktorú nunciovia hľadeli na Slovensko, závisela aj od vývoja 
vatikánsko-československých vzťahov. S istým zjednodušením možno pove-
dať, že Svätá stolica spájala so Slovenskom od prvých dní existencie českoslo-
venského štátu veľké očakávania a dúfala, že tento vo veľkej väčšine katolíc-
ky národ so živou vierou a tradičnou oddanosťou pápežovi sa stane dôležitou 
oporou cirkvi v zápase o jej práva, ohrozené laicistickou štátnou autoritou.91 
Hoci tento postoj sa zásadne uchoval aj v nasledujúcich obdobiach, v prie-

 89   HRABoVec, emília: Pribinove slávnosti v Nitre a vypovedanie nuncia ciriaciho z Česko- 
-Slovenska 1933. In: Studia Historica Tyrnaviensia, zv. V., 2004, s. 73 – 98.
 90   Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky Praha (AMZV), PZ Vatikán 1938, 
vyslanec Radimský Ministerstvu zahraničných vecí, 1. 7. 1938. Ku vzťahu Československa a Svätej 
stolice v poslednej tretine tridsiatych rokov porov. HRABoVec, emilia: Der Vatikan, die Tschecho-
slowakei und die europäischen Mächte in der politischen Krise der späten Dreißigerjahre. In:  
GUIoTTo, Maddalena – WoHNoUT, Helmut (ed.): Italien und Österreich im Mitteleuropa der 
Zwischenkriegszeit. Italia e Austria nella Mitteleuropa tra le due guerre mondiali. Wien : Böhlau 
(Schriftenreihe des Österreichischen Historischen Instituts in Rom 2), 2017, s. 307 – 346. 
 91   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria-Ungheria, pos. 1275, fasc. 511, Valfrè Gasparrimu, telegram 
prijatý 22. 1. 1919; porov. HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1939 v kontexte 
medzinárodných vzťahov, s. 193 – 194.
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behu rokov sa do istej miery posunuli ťažiská. Konzervatívne a hierarchické 
zmýšľanie Pia XI., jeho tradičná ekleziológia a nedôvera voči konfiguráciám, 
ktoré mohli vytvárať konfrontačné línie „medzi katolíkmi a katolíkmi“ a kon-
solidácia československého štátu a vzájomných diplomatických vzťahov po-
silnili jeho víziu o ústrednej role cirkvi ako najvyššej vodkyne spoločnosti, 
ktorá nepotrebuje mediáciu katolíckych zoskupení, ale dáva prednosť pria-
mej dohode Svätej stolice so štátom. Prítomnosť nunciov v Prahe, aj keď 
zatienená ťažkosťami, postupom času koncentrovala aj ich pohľad na české 
prostredie, ktoré ich obklopovalo, zatiaľ čo slovenský katolicizmus, vzdialený 
psychologicky aj geograficky, ktorému navyše chýbala silná a vplyvná vzdela-
ná vrstva a aj svojou početnosťou nebol schopný vynútiť si zmenu orientácie 
na celoštátnej úrovni, napriek pretrvávajúcej dôležitosti nevyriešených slo-
venských cirkevnopolitických otázok do istej miery strácal pozíciu prioritné-
ho referenčného partnera. odhliadnuc od toho, že Slovákov v Rímskej kúrii 
niektorí považovali za národ „málo vyvinutý, nestály a organizačne neveľmi 
schopný“,92 vo Vatikáne rástli tiež obavy, či zápas, ktorý by sa priveľmi opieral 
o nečeské elementy, nevyvolá vo väčšinovom obyvateľstve dojem, že je na-
mierený proti jeho národným záujmom a nepovedie k zostreniu českého na-
cionalizmu, ktorý proti autorite Ríma beztak prechovával veľa predsudkov.93 

Svätá stolica v tomto zložitom kontexte čelila viacerým dilemám: Dileme 
medzi tichou podporou autonómie Slovenska ako bariéry proti prenikaniu proti-
katolíckych vplyvov zo západu republiky na jednej strane94 a snahou nekompro-
mitovať nestrannosť Svätej stolice a neznemožniť dohodu so štátom na strane 
druhej, a dileme medzi prirodzenou sympatiou pre jasné katolícke stanoviská 
slovenských katolíkov a obavou, aby prílišný radikalizmus nevyvolal otvorený 
kultúrny boj s nepredvídateľnými následkami najmä pre krehký český kato-
licizmus.95 Hoci Svätá stolica si Jána Vojtaššáka vždy vážila, konkrétne postoje 
jej diplomatov k biskupovi, ktorý bol stelesnením radikálnej priamočiarosti, ne-
kompromisne katolíckych postojov a nebojácnosti v ich uplatňovaní, sa do istej 
miery odvíjali aj v závislosti od toho, na ktorú stranu sa prikláňalo kyvadlo v tejto 
dileme: či k hľadaniu modu vivendi s Prahou aj za cenu istých kompromisov, ale-
bo k jasnému vymedzeniu vzájomných stanovísk, aj za cenu rizika konfrontácie. 

 92   S.RR.SS., AA.ee.SS, Rapporti Sessioni, anno 1927, Sessione 1304, 28. 7. 1927, materiálová 
správa pre Kongregáciu pre mimoriadne cirkevné záležitosti.
 93   Tamže.
 94   S.RR.SS., AA.ee.SS, Austria, pos. 1320, fasc. 519, Situazione politico-religiosa nella Repub-
blica ceco-Slovacca; Tamže, cecoslovacchia, pos. 62 P.o., fasc. 63, Arata Gasparrimu, 11. 9. 1925.
 95   HRABoVec, emilia: la Santa Sede, il governo cecoslovacco e gli slovacchi (1918 – 1939). In: VA-
leNTe, Massimiliano (ed.): Santa Sede ed Europa centro-orientale tra le due guerre mondiali. La questione 
cattolica in Jugoslavia ed in Cecoslovacchia, Soveria Mannelli : Rubbettino editori, 2011, s. 243 – 272.
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v období autonómie Slovenska a samostatnej Slovenskej republiky

Vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny 6. októbra 1938 vnímali vo Vatiká-
ne neskryto pozitívne. od samotného zrodu republiky ju považovali za vhodný 
prostriedok nielen na uspokojenie národných túžob Slovákov a politickú konso-
lidáciu štátu, ale aj z náboženskej perspektívy za bariéru, ktorá zabráni prenika-
niu laicistických myšlienok a tendencií z pokročilo odkresťančenej západnej čas-
ti Československej republiky na Slovensko.96 V správe do Ríma z 9. októbra 1938 
apoštolský nuncius v Prahe Saverio Ritter osobitne podčiarkol, že v novej situácii 
bude môcť Slovensko „znovu obnoviť, rozvíjať a zlepšovať svoje základné, hlbo-
ko katolícke tradície, čo doposiaľ nielen nemohlo robiť, ale v čom bolo, žiaľ, za 
posledných dvadsať rokov závislosťou od Prahy silne hatené.“97 Uprostred rozhá-
ranej európy, ktorá čoraz väčšmi zabúdala na Boha, si Pius XI. mimoriadne ocenil 
gesto predsedu slovenskej vlády Jozefa Tisu, ktorý na druhý deň po prijatí úradu 
navštívil nunciatúru, aby v mene svojej vlády oficiálne vyjadril úctu a vernosť 
Slovákov k Svätej stolici a katolíckej viere a vyžiadal si pre seba, pre vládu i pre 
celý národ osobitné apoštolské požehnanie,98 ktoré pápež rád udelil.99 

Slovensko dosiahlo vytúžený cieľ politickej autonómie v čase, keď 
v strednej európe vrcholila medzinárodná kríza, vyplývajúca z rozkladu 
parížskeho mierového usporiadania, z hegemónneho postavenia Nemeckej 
ríše v európe a z rezignácie západných mocností na situáciu v srdci euró-
py, ale aj z dlhodobo neriešených vnútorných problémov česko-slovenského 
štátu, najmä z ignorovania národnej otázky. Z duchovnej perspektívy kato-
líckeho biskupa Vojtaššáka sa však česko-slovenský štát i parížske politické 
usporiadanie vôbec rozložilo predovšetkým preto, lebo jeho tvorcovia sa ho 
pokúšali budovať bez Boha a proti Bohu, a tak mu vzali duchovné a mravné 
predpoklady trvácnosti.100 

 96   HRABoVec, emília: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych dokumen-
tov, s. 39 – 40.
 97   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 144 P.o., fasc. 188, Ritter Pacellimu, 9. 10. 1938. 
Pozri aj HRABoVec, emília: Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938 – 1939. In: BYSTRIcKÝ, Valerián  
– MIcHelA, Miroslav – ScHVARc, Michal a kol.: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku 
Česko-Slovenska. Bratislava : Veda, 2010, s. 40 – 42.
 98   Tamže.
 99   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 144 P.o. fasc. 188, Tardini Ritterovi, 19. 10. 1938. list  
s apoštolským požehnaním pre slovenskú vládu i slovenský národ, adresovaný predsedovi autonómnej 
vlády Jozefovi Tisovi, podľa vatikánskej diplomatickej tradície podpísal kardinál štátny sekretár euge-
nio Pacelli. Porov. tiež Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana (ASMAecI), Affari Politici 1931-1945, cecoslovacchia, busta 19, 
generálny konzul v Bratislave francesco lo faro Ministerstvu zahraničných vecí v Ríme, 29. 10. 1938.
 100   Diecézny obežník z 30.10.1940. TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi 
a národa, s. 193 – 194. V podobnom zmysle komentoval udalosti aj pražský arcibiskup kardinál Ka-
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Slovenskí politici, ktorí preberali vládu nad Slovenskom, museli v tejto 
situácii vyvinúť obrovské úsilie, aby Slovensko zabezpečili proti vonkajším 
ohrozeniam, tým viac, že zahraničnopoliticky sa prakticky nemali o koho 
oprieť. Južný aj severný sused mal voči Slovensku územné nároky, ktoré mie-
rili až k úplnému pohlteniu Slovenska, Praha bola zaujatá vlastnými problé-
mami a autonómiu Slovenska vnímala ako dočasné riešenie, ktoré treba čo 
najrýchlejšie revidovať, a západným veľmociam bolo Slovensko v najlepšom 
prípade ľahostajné. Pre slovenských politikov, ale aj pre skúsenosť sloven-
ských dejín, v ktorých Slováci videli často svoju jedinú oporu v Ríme ako cen-
tre Katolíckej cirkvi, bolo príznačné, že v tejto zložitej situácii temer inštink-
tívne hľadali jednu z opôr práve vo Svätej stolici. Predseda autonómnej vlády 
Jozef Tiso využil skutočnosť, že krátko po vyhlásení autonómie Slovenska 
cestoval biskup Vojtaššák na svoju štvrtú (a, čo vtedy netušil, aj poslednú) 
biskupskú návštevu ad limina do Ríma a poveril ho, aby Svätej stolici vysvet-
lil situáciu na Slovensku, poukázal na nebezpečenstvo hroziace z rozkúsko-
vania slovenských diecéz, ku ktorému by došlo v prípade maďarskej anexie 
slovenských území, pokúsil sa získať podporu vatikánskej diplomacie v pro-
spech uchovania integrity Slovenska a Svätú stolicu ubezpečil o oddanosti 
slovenského národa i jeho vlády najvyššej cirkevnej autorite a kresťanským 
hodnotám, na ktorých chce budovať slovenskú politickú budúcnosť.101

V Ríme, kam pricestoval 22. októbra 1938, sa biskup Vojtaššák ubytoval 
v kolégiu Nepomucenum, kde bývalo aj viacero bohoslovcov z jeho diecézy, 
ktorých spišský biskup hojne vysielal na rímske štúdiá. Počas pobytu vo Več-
nom meste odslúžil svätú omšu na hroboch apoštolov sv. Petra i sv. Pavla, 
ponavštevoval všetky rímske kongregácie, ktorým podal podrobnú správu 
o stave svojej diecézy, viacerých najvyšších rehoľných predstavených, ko-
légium Russicum i česko-slovenské vyslanectvo pri Svätej stolici. osobitný 
rozhovor mal so slovanským asistentom Spoločnosti Ježišovej P. Antonom 
Prešerenom SJ a 24. októbra večer dlhé priateľské stretnutie s kardinálom 
francescom Marmaggim, prefektom Koncilovej kongregácie a bývalým nun-

rel Kašpar v pastierskom liste z 11. 10. 1938. Pozri Karel Kašpar, Jednotu v pravdě a lásce Kristově. 
Pastýřský list J. em. Karla kardinála Kašpara, knížete – arcibiskupa pražského, primase českého. 
In: Národní obnova, roč. 2, 1938, č. 42. list bol publikovaný aj v zbierke dokumentov Pastýřské listy 
1918 – 1945, ed. Jakub formánek, Marek Šmíd, Praha : Arcibiskupství pražské, 2017, s. 394 – 399.
 101   Taliansky diplomat lo faro z Bratislavy tiež hlásil, že podľa jeho informácií mal Vojtaššák 
v Ríme aj ubezpečiť, že na úprimnej oddanosti Slovákov Katolíckej cirkvi a Svätej stolici nič 
nemenia ani niektoré vynútené taktické politické ohľady na Nemecko v záujme ochrany integrity 
slovenského územia proti maďarským nárokom, podporovaným Talianskom. ASMAecI, Affari 
Politici 1931-1945, cecoslovacchia, busta 19, generálny konzul francesco lo faro Ministerstvu 
zahraničných vecí v Ríme, 29. 10. 1938 a 2. 11. 1938. K Vojtaššákovej misii v Ríme pozri aj ĎURIcA, 
Milan S.: Jozef Tiso 1887 – 1947. Životopisný profil. Bratislava : lÚČ, 2014, s. 238.
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ciom v Prahe, ktorý ho prijal vo svojom rímskom byte. Podľa Vojtaššákovho 
svedectva prejavil kardinál Marmaggi veľkú radosť nad vývojom na Sloven-
sku a nad tým, že teraz „Slovensko riadia a spravujú ruky čisté“.102 Hoci pápež 
Pius XI. bol už vtedy ťažko chorý (zakrátko nato zomrel) a aj nevyhnutné pra-
covné návštevy jeho najbližších spolupracovníkov ho už veľmi vyčerpávali, 
biskupa Vojtaššáka prijal v letnom sídle v castel Gandolfe na dlhý rozhovor, 
o ktorom spišský biskup po návrate domov napísal:

A bolo mi zadosťučinením vidieť, že Sv. otec, ten spoločný otec všetkých, 
prejavuje úprimnú radosť nad samostatným Slovenskom, lebo on „pozná 
dobrý katolícky národ slovenský“, a nad jeho vládou. Kázal mi zdôrazniť: 
„Povedz, že prajem a žehnám Slovensku i jeho vláde.“ Zároveň vyjadril 
veľkú ochotu môcť osobne požehnať predsedovi slovenskej vlády. 
S veľkou nádejou som sa vrátil na to svoje Slovensko, že Boh nedá za-
hynúť Slovensku, ani jeho slovenskej rodine, lebo Sv. otec, námestník 
Kristov, s neobyčajnou láskou a úprimnosťou žičí Slovensku a jeho oby-
vateľstvu, „dobrým, nábožným katolíkom“.103

V tom istom čase zakročoval vo Vatikáne v záujme záchrany najstaro-
bylejšieho slovenského biskupského sídla Nitry, obývaného prakticky vý-
lučne Slovákmi a obklopeného čisto slovenským okolím, pred odstúpením 
Maďarsku aj nitriansky biskup Karol Kmeťko. Ten sa listom obrátil na kar-
dinála štátneho sekretára eugenia Pacelliho, nuncia Saveria Rittera a kar-
dinála francesca Marmaggiho. Svätá stolica však nemala nijakú možnosť 
ovplyvniť chod politických udalostí a rozhodovacie procesy veľmocí a vo 
Vatikáne navyše súčasne listmi i osobnou návštevou intervenoval v pro-
spech práve opačného cieľa – znovuzačlenenia slovenských území do ma-
ďarských diecéz – ostrihomský arcibiskup Justinián Serédi, ktorý mal ako 
kardinál v Kúrii veľkú váhu a za ktorým stála maďarská vláda, zatiaľ čo 
česko-slovenská vláda sa o integritu Slovenska už neveľmi zaujímala a slo-
venské stanoviská nijako nepodporila.104 Domenico Tardini, sekretár pre 

 102   Svätý otec sa teší na návštevu dr. Tisu. Čo vykonal v Ríme J. e. biskup Ján Vojtaššák? Pápežské 
požehnanie slovenskej vláde a obyvateľstvu Slovenska. In:  Slovák, roč. XX, 1. 11. 1938, č. 249, s. 5.
 103   Diecézny obežník z 15. 12. 1938. Publikoval TATRANSKÝ, Vincent [TRSTeNSKÝ, Viktor]: 
Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa. cleveland, oh.: Slovenský ústav, 1977, s. 168. Pozri 
aj Svätý otec sa teší na návštevu dr. Tisu. Čo vykonal v Ríme J. e. biskup Ján Vojtaššák? Pápežské 
požehnanie slovenskej vláde a obyvateľstvu Slovenska. In: Slovák, roč. XX, 1. 11. 1938, č. 249, s. 5; 
ASMAecI, Affari Politici 1931-1945, cecoslovacchia, busta 19, generálny konzul francesco lo faro 
Ministerstvu zahraničných vecí v Ríme, 2. 11. 1938.
 104   S.RR.SS., AA.ee.SS., Ungheria, pos. 80 P. o., fasc. 59, Serédi Kaldeweyovi, 9. 10. 1938; Tamže, 
Rotta Pacellimu, 8. 11. 1938; Tamže, fasc. 60, elaborát kardinála Justiniána Serédiho Rapporto sul 
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mimoriadne cirkevné záležitosti („minister zahraničia”) Svätej stolice, si 
bolestne uvedomoval vlastnú bezmocnosť efektívne zasiahnuť a zmierniť 
priveľké ambície a svoju frustráciu vyjadril v liste kardinálovi Marmaggi-
mu slovami: „Čo môže urobiť Svätá stolica? Kto za týchto okolností počú-
va rady nabádajúce k umiernenosti?“105 Štátny sekretariát v dileme medzi 
vôľou podporiť spravodlivosť a obavou nekompromitovať vlastnú nestran-
nosť nechal napísať, prepísať a preškrtať tri rôzne koncepty odpovede na 
Kmeťkov list. Pod posledný nakoniec Domenico Tardini 3. novembra 1938, 
na druhý deň po Viedenskej arbitráži, rukou dopísal: „3-XI-38 neodoslať, 
pretože Nitra bola definitívne pririeknutá Slovensku. Hľa, majstrovské die-
lo diplomacie... Vatikánu.“106 

Keď sa Česko-Slovensko v marcovej kríze 1939 rozpadlo, nevidela Svätá 
stolica žiaden dôvod, pre ktorý by mala za ním smútiť. Hoci pre ňu zostávalo 
otázkou, do akej miery bude nový Slovenský štát stabilný, resp. či sa čosko-
ro nestane podobným nemeckým protektorátom ako susedné Čechy a Mo-
rava,107 vzhľadom na to, že bol vyhlásený riadne zvoleným snemom a v čase 
mieru a jeho vznik očividne zodpovedal vôli obyvateľstva, rozhodla sa ho 
uznať a nadviazať s ním diplomatické vzťahy. Vplyv na tieto rozhodovacie 
procesy mala aj správa pápežského diplomata Raffaela forniho, ktorého Svä-
tá stolica začiatkom apríla 1939 vyslala na informačnú cestu po Slovensku. 
forni sa na Slovensku stretol nielen s osobnosťami politického života, ale 
aj so všetkými biskupmi vrátane Vojtaššáka a získal dojem, že štátna samo-
statnosť zodpovedá vôli obyvateľstva a hoci sa slovenská politika, historicky 
i politicky vystavená tlakom z českej a maďarskej strany, priklonila politicky 
k Nemecku, u ktorého hľadala ochranu, podstatné črty slovenského života 
zostávali hlboko kresťanské, náboženská situácia veľmi dobrá a jeho politi-
ci, osobitne kňaz Jozef Tiso, boli aj podľa vyjadrení episkopátu zárukou, že 
Slovensko nepodľahne vplyvu národného socializmu.108 Čo konkrétne si pá-
pežský diplomat pri tejto príležitosti povedal s biskupom Vojtaššákom, za-

modo di sistemare le circoscrizioni territoriali ecclesiastiche in Ungheria dopo il trattato di Monaco 
(di Baviera), 9. 12. 1938. Porov. HRABoVec, eMÍlIA: ČeSKo-SloVeNSKo A SVäTÁ STolIcA  
1938 – 1939, S. 42 – 43.
 105   S.RR.SS., AA.ee.SS, cecoslovacchia, pos. 145 P. o., fasc. 190, Tardini Marmaggimu, 27. 10. 1938.
 106   S.RR.SS., AA.ee.SS., cecoslovacchia pos. 145 P. o., fasc. 190, rukopisná poznámka na latin-
skom koncepte Pacelliho odpovede Kmeťkovi, datovanom 2. 11. 1938.
 107   Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale (ďalej ADSS), città 
del Vaticano : libreria editrice Vaticana, 1969 – 1981, zv. I, dok. č. 3, s. 100, orsenigo Maglionemu, 
18. 3. 1939.
 108   BRANDMÜlleR, Walter: Holocaust in der Slowakei und katholische Kirche. Neustadt an der 
Aisch : Verlag PH.c.W. Schmidt, 2003, dok. č. 1, s. 116 – 131 (taliansky originál a nemecký preklad 
dokumentu).
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chovaná správa neprezrádza, ale skutočnosť, že bol jediný biskup latinského 
obradu, pri ktorom sa forni nedotkol otázky pomocného biskupa, naznačuje, 
že ho považoval za arcipastiera v plnej sile, ktorý bez problémov sám zvládal 
svoju náročnú misiu.109 

Ján Vojtaššák rovnako ako ostatní slovenskí biskupi privítal vznik Sloven-
skej republiky s úprimnou radosťou a videl v nej uskutočnenie historických 
túžob národa po samostatnosti i prejav Božej starostlivosti, ktorý ani v ťažkých 
časoch, keď mu hrozilo roztrhanie, ba i zánik, „nedal zahynúť a zaniknúť svoj-
mu vernému a veriacemu národu“, ale „povzniesol ho do netušenej výšiny“, ako 
všeobecné pocity radosti a vďačnosti Bohu vyjadrili všetci slovenskí biskupi 
v pastierskom liste z prvých porád slovenských katolíckych biskupov po vzni-
ku Slovenskej republiky.110 Rovnako úprimne vítal aj programové prihlásenie 
sa ústavy ku kresťanským zásadám a všetky kroky nového štátu v prospech 
Katolíckej cirkvi a kresťanských princípov, osobitne cirkevného školstva, so-
ciálnej a kultúrnej politiky, hoci si uvedomoval aj vážne nebezpečenstvá, ktoré 
kresťanskej a národnej identite hrozili zvonka, pod tlakom národnosocialistic-
kého Nemecka, ale aj zvnútra, vinou domácich pronemeckých radikálov alebo 
v dôsledku rastúcej sekularizácie slovenskej spoločnosti, o ktorej nemal nijaké 
zidealizované predstavy. S myšlienkou slovenskej štátnosti sa však bezvýhrad-
ne stotožnil a vo svojom svedomí a srdci jej zostal verný po celý zvyšok života. 
To platilo aj o ideálnotypickom modeli štátu, deklarujúcom snahu o uskutoč-
nenie kresťanských princípov usporiadania spoločnosti, ako ich postulovala 
katolícka sociálna náuka a pápežské encykliky, aj keď v realite konkrétnych 
okolností sa neuskutočnil a v neskorších obdobiach, najmä v šesťdesiatych ro-
koch, sa aj Vojtaššák myšlienkovo dopracoval k podobe usporiadania vzťahu 
cirkvi a štátu, ktorá mala aj odlukové elementy.111 

Bolestným úderom uprostred slovenského entuziazmu z vlastnej štát-
nosti bolo vypuknutie vojny proti Poľsku v septembri 1939, na ktorej sa 
Slovensko v zmysle ochrannej zmluvy s Nemeckou ríšou muselo zúčastniť, 
ale ktoré dlhodobo skomplikovalo politickú situáciu mladého štátu a vinou 
geopolitického a mocenského rozloženia síl v európe ho proti jeho vôli jed-
nostranne pripútalo k Nemecku a jeho osudom. Krátke vojenské ťaženie však 
prinieslo aj návrat slovenských území, ktoré boli pripojené k Poľsku na zák-

 109   Tamže.
 110   Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov veriacim z konferencie v Žiline k vzniku 
Slovenskej republiky. In: leTZ, Róbert: V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku; spoločné 
prejavy slovenských katolíckych biskupov, súbor dokumentov. Trnava : SSV, 2007, s. 300 – 308, citát 301.
 111   Archív Pápežského slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v Ríme (ďalej APSÚScM), listy 
biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štátnemu sekretariátu Svätej stolice, 23. 10. 1963. Vojtaššák tu 
navrhoval ekonomickú rozluku štátu a cirkvi. 
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lade politického rozhodutia Konferencie veľvyslancov z 28. júla 1920 a po-
tom v dôsledku Mníchovskej dohody v novembri 1938.112 Išlo o územia, ktoré 
boli od nepamäti súčasťou Slovenska (resp. v štátoprávnom zmysle Uhor-
ska), a o obyvateľstvo, ktoré síce hovorilo špecifickým goralským nárečím, 
ale povedome sa hlásilo k slovenskej identite, ťažko znášalo polonizáciu na 
odtrhnutých územiach a v drvivej väčšine sa chcelo vrátiť k Slovensku. Na 
Slovensku bola strata týchto území všeobecne vnímaná ako krivda. Veľmi cit-
livo vnímal situáciu aj biskup Vojtaššák, tým väčšmi, že sa bezprostredne tý-
kala aj jeho užšej oravskej domoviny. Ani po odstúpení 27 slovenských obcí113 
(18 farností) na orave a Spiši Poľsku v roku 1920 preto neprestal mobilizo-
vať verejnú mienku, apelovať na svedomie a písať pražskej i varšavskej vláde 
a Krakovskej arcidiecéze, žiadajúc spravodlivé vyriešenie problému, ale bez 
výsledku. V podmienkach, v ktorých bolo Slovensko bez vlastného štátu eu-
rópe prakticky neznáme alebo považované za quantité négligeable, politicky 
zanedbateľnú veličinu, na ktorej záujmy nebolo potrebné brať ohľad, Sloven-
sko nemalo ani potrebné mocenské páky, aby si mohlo svoj záujem ochrániť, 
ani medzinárodný politický priestor, v ktorom by mohlo zaznieť slovenské 
stanovisko v tejto veci. Po jeseni 1939 sa zase Slovensko ocitlo vo vojnou roz-
delenej európe nešťastne zviazané s Nemeckou ríšou, zatiaľ čo Poľsko, ktoré 
sa stalo obeťou agresie, utrpelo bolestné straty a na šesť rokov zmizlo z po-
litickej mapy, si vo svete získalo oprávnené sympatie, ktoré stierali hranice 
medzi jeho oprávnenými a neoprávnenými požiadavkami.

Územné posuny na slovensko-poľských hraniciach otvorili aj otázku cir-
kevnej jurisdikcie nad týmto územím a slovensko-poľských vnútrocirkevných 
vzťahov, ktorá sa stala v nasledujúcom období jednou z najdelikátnejších otá-
zok vo vzťahovom trojuholníku medzi Svätou stolicou, cirkvou na Slovensku 
a cirkvou v Poľsku. Keď slovenské vojsko v septembri obsadilo tieto územia, 
veľká väčšina miestneho obyvateľstva novú situáciu vítala ako národné oslo-
bodenie. Vojtaššák ako spišský biskup už 8. septembra dostal prvý list z tých-
to farností, v ktorom ho miestni veriaci prosili, aby im poslal slovenského 
kňaza, pretože poľský farár ich opustil.114 Keďže Vojtaššák nemal jurisdikciu 
nad týmito územiami a na Slovensku ešte nebol riadne ustanovený pápežský 
diplomatický zástupca, obrátil sa prostredníctvom berlínskej nunciatúry na 

 112   K vývoju slovensko-poľskej hranice pozri napr. KlIMKo, Jozef: Vývoj územia Slovenska 
a utváranie jeho hraníc. Bratislava : obzor, 1980, s. 111 – 122; MAJeRÍKoVÁ, Milica: Vojna o Spiš. 
Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2007. 
 113   V roku 1924 sa dve obce Slovensku vrátili, ale výmenou za chotáre iných dvoch obcí. 
 114   Archív rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula (ďalej ARKBÚ Spišská  
Kapitula), č. 520/1939. K reakcii miestneho slovenského obyvateľstva pozri aj MolIToRIS,  
Ľudomír: Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, s. 113 ‒ 115.
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Svätú stolicu so žiadosťou, aby mohol prevziať správu farností odstúpených 
Poľsku v novembri predchádzajúceho roka, ktoré boli 23. decembra 1938 
zverené do dočasnej správy krakovskému arcibiskupovi, resp. tarnovskému 
biskupovi. Jeho žiadosť bola predložená pápežovi Piovi XII., ktorý s ňou ob-
ratom vyslovil súhlas.115 Následne žiadal Vojtaššák fakultu spravovať dva de-
kanáty na území odstúpenom Poľsku v roku 1920, ktoré bolo bulou Vixdum 
Poloniae z 28. októbra 1925 inkorporované do Krakovskej arcidiecézy, na čo 
pápež takisto obratom telegraficky udelil placet.116 

Proti týmto rozhodnutiam sa zdvihli protestné hlasy z poľskej strany, 
ktorá v tomto čase vojenského konfliktu, vybičovaných emócií a priamočiarej 
identifikácie poľských národných cieľov s katolíckymi záujmami vnímala aké-
koľvek vyjadrenie, ktoré bezpodmienečne nepodporovalo poľské požiadav-
ky, za nepriateľské. V tomto zmysle sa vytvorilo aj isté napätie medzi poľskou 
stranou a najvyššou cirkevnou autoritou, ktorej Poliaci vyčítali nedostatoč-
nú obhajobu poľských záujmov a nedostatočne jasné odsúdenie neprávosti, 
ktorá sa Poľsku po 1. septembri udiala. Poľské stanovisko z politických dô-
vodov podporila aj francúzska diplomacia, ktorá tvrdo naliehala na pápeža, 
aby sa otvorene postavil na poľskú stranu. Tieto tlaky, ktoré chceli prinútiť 
Svätú stolicu, aby opustila svoje tradičnú pozíciu nestrannosti vo vojnových 
konfliktoch a postavila sa na poľskú barikádu, vyvolali v Kúrii isté rozmrze-
nie a substitút na Štátnom sekretariáte Giovanni Battista Montini naň medzi 
riadkami kontroval, že poľská i francúzska diplomacia mali ukázať viac ini-
ciatívy pred 1. septembrom a pristúpiť na pápežove sprostredkovacie návr-
hy, kým ešte bol čas aspoň niečo zachrániť, a neklopať na vatikánske dvere 
až potom, keď sa už vojne nedalo zabrániť a nátlaky na pápeža vyvolávali 
dojem, že chcú jednostranne politicky inštrumentalizovať pápeža vo vlastný 
prospech.117 Hoci pápež v nástupnej encyklike Summi Pontificatus z 20. ok- 
tóbra 1939 explicitne odsúdil neprávosť, ktorá sa vypuknutím vojny poľ-
skému národu udiala, a vyjadril nádej na obnovenie poľského štátu, poľská 
politika jeho slová považovala za nedostatočné. 118 V tomto politicko-psy-
chologickom kontexte a pod dojmom poľských intervencií najmä z Krakova 
chcela Svätá stolica aj slovensko-poľskú otázku ešte raz podrobne preveriť 

 115   ADSS, zv. III/1, dok. č. 9, s. 74, orsenigo Maglionemu, 16. 9. 1939, a Tamže, dok. č. 10, s. 74, 
Maglione orsenigovi, 18. 9. 1939.
 116   ADSS, zv. III/1, dok. č. 11, s. 75, orsenigo Maglionemu, 20. 9. 1939 a Tamže, dok. č. 12, s. 75, 
Tardini orsenigovi, 22. 9. 1939.
 117   ADSS, zv. III/1, dok. č. 18, s. 83 – 86, Montiniho poznámky, 2. 10. 1939. Pozri HRABoVec, 
emilia: Der Katholizismus in ostmitteleuropa und der Zweite Weltkrieg. In: HUMMel, Karl-Joseph – 
KÖSTeRS, christoph (ed.): Kirchen im Krieg. Europa 1939 – 1945. Paderborn : Schöningh, 2007,  
s. 194 – 200.
 118   Pius XII. PP: Summi Pontificatus. In: AAS, roč. 31, 1939, s. 413 – 453.
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a kardinál štátny sekretár luigi Maglione preto 29. septembra 1939 vyzval 
berlínskeho nuncia cesareho orseniga, aby mu poskytol presný zoznam do-
tknutých farností a detailnú informáciu o ich právnom postavení a jurisdikč-
ných zväzkoch, aby mohla Svätá stolica vydať vo veci rozhodnutie.119 Tieto 
informácie Štátnemu sekretariátu v podrobnom elaboráte z 3. októbra 1939 
poskytol duchovný radca slovenského vyslanectva pri Svätej stolici Jozef Ka-
pala, bývalý osobný tajomník biskupa Vojtaššáka a vtedy jeden z najvzdela-
nejších slovenských kňazov, ktorého dal spišský biskup v máji 1939 veľkory-
so k dispozícii rodiacej sa slovenskej legácii vo Vatikáne, hoci mu v diecéze 
veľmi chýbal.120 Kapala, ktorý v Ríme získal základné teologické vzdelanie 
i doktorát a dobre poznal rímske prostredie i taliansky jazyk, bol spočiatku 
neskúsenému slovenskému vyslancovi vo Vatikáne Karolovi Sidorovi veľkou 
pomocou. Po pozornom opätovnom preverení celej kauzy vydala Svätá stoli-
ca 16. decembra 1939 rozhodnutie, ktorým potvrdila svoje predchádzajúce 
inštrukcie, a farnosti, v novembri 1938 anektované Poľskom a v decembri 
1938 zverené do provizórnej správy krakovského arcibiskupa a tarnovského 
biskupa, opätovne prinavrátila do jurisdikcie spišského biskupa. Do provi-
zórnej správy spišského biskupa zároveň odovzdala 18 farností dvoch deka-
nátov, ktoré boli odstúpené Poľsku v roku 1920 a konkordátom z roku 1925 
inkorporované do Krakovskej arcidiecézy.121 

Veriaci dotknutých obcí prijali návrat na Slovensko i do jurisdikcie slo-
venských biskupov s nadšením, poľský klérus však v súlade s inštrukciami 
krakovskej arcibiskupskej kúrie odmietol tak nové štátne usporiadanie, ako 
aj jurisdikciu spišského biskupa a slovenskú pastoráciu. otvorený konflikt 

 119   ADSS, zv. III/1, dok. č. 14, s. 81, Maglione orsenigovi, 29. 9. 1939.
 120   ADSS, zv. III/1, elaborát Jozefa Kapalu, 3. 10. 1939.
 121   ADSS, zv. III/1, dok. č. 69, s. 152 – 154, Maglione orsenigovi, 16.12.1939. Na základe toho 
istého prípisu sa vrátili do jurisdikcie nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka farnosti na severe Kysúc, 
anektované Poľskom v novembri 1938. Biskup Vojtaššák sa ešte 31. 12. 1939 prostredníctvom 
berlínskeho nuncia cesareho orseniga opätovne obrátil na Svätú stolicu a žiadal, aby opatrenie zo 
16. 12. týkajúce sa farností zo záboru 1924 nebolo iba provizórne, ale aby boli tieto obce definitívne 
znovu začlenené do Spišskej diecézy. orsenigo v sprievodnom liste kardinálovi štátnemu sekretáro-
vi Maglionemu komentoval, že Vojtaššákova žiadosť, prednesená „veľmi úctivým tónom“, má zrejme 
za cieľ vyhnúť sa neustálemu rozrušeniu, v akom dnes žije obyvateľstvo malých národov v nemeckej 
sfére vplyvu. orsenigo však nevedel, ako situáciu vyriešiť: „Predvídam, že keď zostane zachovaný 
provizórny charakter dekrétu, bude ho na Slovensku celý episkopát za súhlasu vlády komentovať 
ako inšpirovaný politickými obavami, ktoré oni považujú za prekonané; keď sa dekrétu vezme 
charakter provizórnosti, nebude asi chýbať nadšený komentár na Slovensku, ale málo ho privítajú 
Poliaci.“ orsenigo preto navrhoval, aby sa síce ponechal provizórny charakter dekrétu, zároveň sa 
však vyhlásilo, že neskôr bude nasledovať definitívna dispozícia. Keďže však Svätá stolica počas voj-
nových udalostí nevydáva definitívne rozhodnutia v územno-jurisdikčných otázkach a po vojne boli 
tieto územia z rozhodnutia veľmocí opäť od Slovenska odtrhnuté, k definitívnemu prinavráteniu do 
Spišskej diecézy už nedošlo. Porov. ADSS, zv. III/1, dok. č. 87, s. 184 – 185, orsenigo Maglionemu,  
5. 1. 1940, a príloha, prípis Vojtaššáka orsenigovi, 31. 12. 1939. 
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nastal, keď slovenské ministerstvo vnútra upozornilo Biskupský úrad v Spiš-
skej Kapitule, že v rámci prenesených právomocí vykonávali kňazi vo farskej 
pastorácii aj právne úkony platné pred štátom, ktorých výkon však vyžadoval, 
aby mali štátne občianstvo Slovenskej republiky. osobitne sa to týkalo man-
želstiev, ktoré v prípade uzatvorenia pred kňazmi, ktorí neboli slovenskými 
štátnymi príslušníkmi, boli pred štátom neplatné. Táto požiadavka nebola slo-
venským špecifikom, ale platila aj v Československu i v iných štátoch, v kto-
rých neexistovala rozluka cirkvi a štátu a kňazi vykonávali aj úkony v rámci 
prenesených právomocí štátu.122 Ministerstvo vnútra preto žiadalo, aby kňazi 
vo farskej pastorácii, ktorí nemali štátne občianstvo Slovenskej republiky, oň 
urýchlene požiadali a prisľúbilo, že sa im vyhovie. V tomto zmysle adresoval 
biskup Vojtaššák poľským kňazom okružný list, v ktorom ich žiadal o odpo-
veď, či chcú zostať na Slovensku, alebo odísť do duchovnej správy v Poľsku, 
resp. či sú v prípade zotrvania na Slovensku ochotní požiadať o slovenské 
štátne občianstvo, podriadiť sa jurisdikcii spišského biskupa a naučiť sa po 
slovensky, aby mohli vyučovať náboženstvo na slovenských školách a viesť 
farskú administráciu. Podľa usmernenia krakovského arcibiskupa Adama Ste-
fana Sapiehu, ktorý tieto územia považoval iba za okupované a svojich kňazov 
inštruoval, že nie sú povinní sa zaväzovať v nijakom smere, odpovedala väč-
šina opýtaných kňazov na tieto otázky negatívne, to jest odmietla zložiť sľub 
vernosti Slovenskej republike i používať slovenský jazyk. Iba niektorí z nich 
však z toho vyvodili dôsledky a odišli za hranice, kým ostatní zotrvali na Slo-
vensku, kde boli chránení pred protikatolíckymi a protipoľskými perzekú-
ciami, aké nemecká okupačná moc zaviedla v Generálnom gubernáte. V tejto 
patovej situácii, v ktorej jurisdikciu nad územím mal spišský biskup, platili 
štátne zákony Slovenskej republiky, samotní farári však neboli slovenskými 
občanmi ani kňazmi Spišskej diecézy, ale inkardinovaní v Krakovskej arcidie-
céze, kam ale odmietali odísť, a slovenskí veriaci sa dožadovali slovenských 
kňazov a slovenskej pastorácie, musel biskup Vojtaššák nejako konať. Poľ-
ským kňazom preto k 30. júnu 1940 odňal jurisdikciu a na ich miesta vyme-
noval slovenských kňazov. odvolaní však často odmietli poslúchnuť a odísť na 
iné miesto.123 Dvaja z nich, Karol Machaj z Nižnej lipnice a Martin Jablonský 

 122   Po roku 1945 bralo napr. Československo túto podmienku veľmi prísne a kňazom nemec-
kej národnosti – svojim bývalým štátnym občanom, ktorí boli pozbavení štátneho občianstva na 
základe dekrétu prezidenta republiky č. 33/1945 Zb., zakázalo výkon pastorácie. Napriek opakova-
ným prosbám katolíckych biskupov, aby bolo týmto kňazom umožnené podať si žiadosť o prinavrá-
tenie štátneho občianstva, štát drvivej väčšine dotknutých nevyhovel a boli odsunutí do Nemecka. 
Porov. HRABoVec, emilia: The expulsion of the Germans from Bohemia and the catholic church. In: 
The Journal of Communist Studies and Transition Politics, roč. 16, 2000, č. 1-2, s. 64 – 82. 
 123   lePIŠ, Juraj: Politicko-spoločenské pomery na území severného Spiša a hornej oravy po 
inkorporácii v roku 1939 (do roku 1945). In: SoKoloVIČ, Peter (ed.): Život v Slovenskej republike. 
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z orávky, sa prostredníctvom krakovského arcibiskupa Sapiehu obrátili aj na 
chargé d’affaires Burzia a žiadali ho o podporu svojich pozícií. V záujme defi-
nitívneho vyriešenia situácie poverila slovenská vláda v októbri 1941 vyslan-
ca Sidora, aby vo Vatikáne intervenoval v prospech definitívneho znovupri-
pojenia dvoch dekanátov včlenených v roku 1925 do Krakovskej arcidiecézy 
k Spišskej diecéze, ktorej súčasťou boli predtým po stáročia. Svätá stolica, kto-
rá cez vojnové časy nepristupuje k definitívnym zmenám delimitácie diecéz, 
však takýto zásah počas trvania vojny zamietla.124 

Túto ľudsky bolestnú situáciu skomplikoval fakt, že pápežský zástup-
ca v Slovenskej republike, chargé d’affaires Giuseppe Burzio, citlivú situáciu 
slovensko-poľského pohraničia nepochopil a nekriticky sa postavil na poľskú 
stranu. Burzio prišiel na Slovensko v júni 1940, no nikdy si k nemu nevybudo-
val bližší vzťah. V rokoch 1935 – 1938 bol audítorom pražskej nunciatúry a po-
čas pobytu v Prahe nadobudol veľké sympatie k československému štátu, od 
ktorého prijal aj vysoké štátne vyznamenanie – Rad Bieleho leva,125 čo do istej 
miery poznačilo jeho optiku, cez ktorú hľadel na Slovensko. Na jeho postojoch 
zanechala stopy aj trpká skúsenosť neúspešnej predchádzajúcej misie v litve, 
kde sa ako presvedčený zástanca poľských pozícií a európskeho statu quo ante 
postavil na stranu poľského arcibiskupa vo Vilne proti národným požiadavkám 

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov XI. Bratislava : Ústav pamäti národa, 
2010, s. 57 – 62; MATUlA, Pavol: Postavenie poľských duchovných z pripojených území severného 
Spiša a oravy v rokoch 1939 – 1945. In: SoKoloVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 
1938 – 1945. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII. Bratislava : Ústav 
pamäti národa, 2008, s. 405 – 416; GAReK, Martin: Spor o oravu a Spiš v čase spišského biskupa 
Jána Vojtaššáka. In: HRoMJÁK, Ľuboslav a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské 
Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 67 – 83; TATRANSKÝ, 
Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa, s. 189 – 192. Pozri aj Archív Ústav pamäti 
národa Bratislava (ďalej A ÚPN), Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1, korešpon-
dencia vo veci poľských kňazov. K celkovej situácii najnovšie pozri MolIToRIS, Ľudomír: Dejiny 
Slovákov v Poľsku do roku 1961. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, s. 103 – 137.
 124   Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA), fond MZV, k. č. 209, Sidor Ministerstvu 
zahraničných vecí, 23. 10. 1941; ADSS, zv. III/1, dok.č. 320, Tardiniho poznámky 21. 10. 1941. 
celú záležitosť bude možné bližšie objasniť až po sprístupnení vatikánskych archívov. V citova-
ných poznámkach si Tardini zapísal, že celkom dobre neporozumel, čo od neho Sidor žiadal, nevie 
o podobnej Vojtaššákovej žiadosti a keď biskup chce špeciálne fakulty, má o ne požiadať. Tardini, 
nepochybne konfrontovaný s množstvom diplomatickej korešpondencie, si očividne nepamätal, 
že Vojtaššák takúto žiadosť podal už koncom roka 1939. (ADSS, zv. III/1, dok. č. 87, s. 184 – 185, 
orsenigo Maglionemu, 5. 1. 1940, a príloha, prípis Vojtaššáka orsenigovi, 31. 12. 1939.) Tradične 
polonofilný Sidor, ktorý v tom čase viedol rozličné neoficiálne diplomatické rozhovory s poľským 
exilom vo Vatikáne a nemal záujem ich komplikovať novými slovensko-poľskými spormi, v rozhovo-
re s Tardinim očividne ani vec bližšie nevysvetlil, ani nenaliehal. Príznačné bolo, že v prípise sloven-
skému ministerstvu zahraničních vecí potom „súkromne“ dodal, že podľa neho sa „zle vyníma“, keď 
štát „donucuje cirkevnú vrchnosť“ k zásahom proti jednotlivým kňazom iba z politických príčin. 
 125   AMZV, PZ Vatikán 1938, československý vyslanec pri Svätej stolici Vladimír Radimský 
Ministerstvu zahraničných vecí, 1. 7. 1938. 
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litovcov a krajinu musel opustiť.126 Na Slovensko prišiel teda so spomienkou 
na stroskotanú predchádzajúcu misiu, ktorá v ňom umocnila nevôľu voči štáto-
právnym zmenám v európe po roku 1938, i s poľskými sympatiami a nedôve-
rou voči menším národom v poľskom susedstve, ktoré mali s Poľskom územné 
spory. Na Slovensku Burzio naďalej pestoval spoločenské styky s osobnosťami, 
s ktorými sa zoznámil v Prahe, resp. ktoré zostávali na československom po-
litickom stanovisku a boli v opozícii k slovenskej vláde i slovenskej štátnosti 
(blumentálsky farár Augustín Pozdech, advokát Aristid Jamnický, Ján Ursíny, 
Peter Zaťko a iní), od ktorých získaval aj väčšiu časť svojich informácií.127

S výnimkou biskupa Michala Buzalku, ktorého bližšie poznal, pretože oba-
ja bývali v Bratislave na Kapitulskej ulici, si Burzio nevybudoval dôvernejší 
vzťah k žiadnemu zo slovenských biskupov či verejne činných kňazov. Súvise-
lo to aj s ďalším psychologicky citlivým momentom. Apoštolský nuncius bol 
vo vtedajších časoch chápaný nielen ako akreditovaný diplomatický zástup-
ca, ale od konca prvej svetovej vojny sa dostávalo do popredia predovšetkým 
jeho vnímanie vo svetle zodpovednosti a dôstojnosti ako priameho zástupcu 
pápeža voči miestnym cirkvám. „Persona haec mea non est mea, sed eius qui 
misit me,“ vyjadril sa v tomto zmysle apoštolský nuncius Achille Ratti v liste 
poľským biskupom.128 Absencia jasných pravidiel (napríklad o tom, či sa nun-
ciovia majú zúčastňovať na zasadnutiach miestnych biskupských zborov, alebo 
nemajú, a ak áno, s akými právomocami) a množiace sa sťažnosti z niektorých 
vplyvných krajín so silným a sebavedomým episkopátom viedli k tomu, že Svä-
tá stolica venovala v medzivojnovom období tejto otázke značnú pozornosť 
a zaoberali sa ňou viaceré plenárne zasadnutia troch kľúčových kongregácií 

 126   Vilno (po litovsky Vilnius) bolo predmetom územného sporu medzi litovcami a Poliakmi. 
V dôsledku dlhodobej dominancie poľského elementu v historickom poľsko-litovskom štáte tvorili 
Poliaci, najmä šľachta a meštianstvo, v meste silný element, jeho okolie bolo však čisto litovské. 
Pre litovský národ malo Vilno ako historické hlavné mesto litovského kniežatstva veľký historický 
a symbolický význam. litovci preto bolestne vnímali, že mesto a okolie bolo po prvej svetovej vojne 
v dôsledku poľských vojenských operácií pričlenené k poľskému štátu. Keď po jeho rozklade v roku 
1939 získali Vilno späť, predložila litovská strana požiadavku, aby tamojšieho arcibiskupa poľskej 
národnosti, ktorý nové štátoprávne riešenie odmietal, nahradil litovský prelát. Pápežský zástupca 
v krajine Burzio však túto litovskú národnú požiadavku odmietol podporiť, dostal sa do politického 
sporu s vládou, episkopátom i verejnou mienkou a krajinu musel opustiť. Pozri napr. ADSS, zv. 3/1, 
dok. č. 41, s. 119, Burzio Maglionemu, 8. 11. 1939; dok. č. 44, s. 121 – 125, Burzio Maglionemu, 14. 
11. 1939; dok. č. 47, s. 128, Burzio Maglionemu, 21. 11. 1939; dok. č. 48, s. 129 – 130, Burzio Magli-
onemu, 22. 11. 1939; dok. č. 61, s. 142, Tardiniho poznámky, 5. 12. 1939; dok. č. 72, s. 157, litovské 
vyslanectvo pri Svätej stolici Štátnemu sekretariátu, 20. 12. 1939; dok. č. 73, s. 158 – 161, Burzio 
Maglionemu, 21. 12. 1939; dok. č. 86, s. 182 – 183, Maglioneho poznámky, 4. 1. 1940. 
 127   JAMNIcKÝ, Aristid: Oprášené histórie. Bratislava : Jozef Malíček, 2002, s. 108; TeReN, Štefan 
(ed.): Národohospodár Peter Zaťko spomína. liptovský Mikuláš : Tranoscius, s. 138. 
 128   ASV, Archivio Nunz. Apostolica Varsavia, b. 195, protokol a dokumenty z konferencie 
poľských biskupov z 20. – 22. 6. 1918, f. 432. 
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– Konzistoriálnej, Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti a Konci-
lovej. Ani mienka kuriálnych kardinálov však nebola jednotná a jednoznačná 
norma nebola prijatá.129 fakticky tak pretrvávala situácia, že nunciovia sa po-
važovali za priamych zástupcov pápeža v danej krajine a za najvyššiu autoritu 
voči miestnej cirkvi. Hoci slovenský episkopát, ktorému chýbala nielen tradícia 
a sebavedomie starobylých biskupských konferencií v historických štátoch, ale 
aj postjozefínske štátocirkevné myslenie, charakteristické pre vysoký uhorský 
klérus, a v ktorého duchovnom a mentálnom svete dominovala tradičná „rím-
ska“ orientácia slovenského katolicizmu a nespochybniteľná úcta k pápežovi 
i jeho zástupcom, prechovával synovsky úctivý a oddaný vzťah k pápežovmu 
zástupcovi v Prahe či v Bratislave, predsa si tiež strážil svoje vnútorné kompe-
tencie a vnímal, že Burzio nebol nunciom (a ani neskôr sa ním nikdy nestal). 
V diplomatickej hierarchii stál ako chargé d’affaires na najnižšom stupni a ako 
taký bol iba jednoduchým kňazom bez biskupskej vysviacky, aj keď sa psycho-
logicky pri absencii nuncia za najvyššieho pápežovho zástupcu – „menšieho 
pápeža“ – považoval, čo viedlo k istému napätiu. 

Iba vo svetle týchto faktorov je vysvetliteľné Burziovo tvrdé a nespravodli-
vé obvinenie, keď v správe do Ríma bez hlbšej znalosti veci Vojtaššáka obvinil, 
že „má povesť veľkého šovinistu“, dôvodiac tým, že „vyhnal z fár“ poľských kňa-
zov a keď sa ich Burzio na žiadosť krakovského arcibiskupa Sapiehu zastával, 
odvetil mu, že jeho „humánnosť [voči týmto kňazom] je takmer hriešna“.130 

Aj keď tomu Burzio neveril, Vojtaššák napriek poľsko-slovenským 
územným sporom a ťažkému srdcu na polonizačné tendencie poľskej stra-
ny nemal nepriateľský postoj k severným susedom a v ťažkej situácii, v akej 
sa po roku 1939 ocitli, sa poľskému kléru, či na Slovensku, či v okupovanom 
Poľsku, usiloval podľa svojich síl pomáhať. Voči poľským kňazom, ktorých 
musel stiahnuť z farskej pastorácie, sa správal benevolentne, hoci nereš-
pektovali jeho jurisdikciu, a ticho toleroval ich zotrvávanie na pôvodných 
miestach, aj keď štátne orgány, dostávajúce hlásenia o ich propoľskej poli-
tickej činnosti, naliehali na ich vykázaní.131 Usiloval sa nájsť pre postihnu-
tých finančné riešenie ich situácie,132 niektorým vybavil, aby mohli pôso-

 129   felIcIANI, Giorgio: Tra diplomazia e pastoralità: Nunzi apostolici ed episcopato locale 
negli anni di Pio XI. In: SeMeRARo, cosimo (ed.): La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle 
nuove fonti archivistiche. città del Vaticano : libreria editrice Vaticana, 2010, s. 69 – 75. Pozri aj 
HRABoVec, emília: Svätá stolica a slovenskí biskupi v medzivojnovom období. In: Duchovný pastier, 
roč. 93, 2012, č. 1-2, s. 5 – 7. 
 130   ADSS, zv. VIII, dok. č. 334, s. 486, Burzio Maglionemu, 31. 3. 1942.
 131   MATUlA, Pavol: Postavenie poľských duchovných z pripojených území severného Spiša 
a oravy v rokoch 1939 – 1945, s. 405 – 416.
 132   A ÚPN, Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1, odpis Vojtaššákovho kon-
ceptu listu dekanovi farárovi Jozefovi Vojtasovi, 4. 4. 1940. 
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biť ako výpomocní duchovní v rôznych slovenských kláštoroch či na iných 
miestach a tam v pokoji a bezpečí prečkať vojnu,133 zatiaľ čo v Generálnom 
gubernáte by ich boli čakali tvrdé protipoľské a protikatolícke perzekú-
cie.134 Vojtaššák pomáhal aj klerikom, ktorí pochádzali zo slovenských obcí 
včlenených do Krakovskej arcidiecézy, ale po okupácii západnej časti Poľ-
ska nemeckou armádou a vzniku Generálneho gubernátu nemohli riadne 
pokračovať v kňazských štúdiách v Krakove a žiadali o prijatie do kňaz-
ského seminára na Spiši.135 Ďalekosiahlejšie bolo, že Slovensko, a najmä 
Spišská diecéza, sa stalo najdôležitejším a často jediným komunikačným 
koridorom, cez ktorý cirkev v okupovanom a z ostatných strán prakticky 
hermeticky uzatvorenom Poľsku udržiavala kontakt s vonkajším svetom 
a osobitne so Svätou stolicou. cez priepustnú slovensko-poľskú hranicu 
prechádzali s tichým vedomím ministra vnútra Alexandra Macha i okres-
ných náčelníkov jednotlivci i skupinky, prenasledované židovské obyvateľ-
stvo, príslušníci Armije Krajowej, ktorí hľadali na Slovensku útočisko ale-
bo cez Slovensko prechádzali ďalej, kňazi, rehoľníci či kuriéri cirkevných 
inštitúcií.136 Za celé trvanie prvej Slovenskej republiky nebol nikto z nich 

 133   TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa, s. 192. 
 134   K situácii Katolíckej cirkvi v Poľsku 1939 – 1945 pozri KleSSMANN, christoph: National-
sozialistische Kirchenpolitik und Nationalitätenfrage im Generalgouvernement (1939 – 1945). In: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, roč. 18, 1970, s. 575 – 600; clAUSS, Manfred: Die Beziehungen 
des Vatikans zu Polen während des 2. Weltkrieges. Köln, Wien : Böhlau, 1979, s. 22 – 63, 137 – 171; 
GRAHAM, Robert A.: The Pope and Poland in the World War II. london : Veritas, 1968; SZIlING, Jan: Die 
Kirchen im Generalgouvernement. In: Les Églises chrétiennes dans l’Europe dominée par le IIIe Reich. 
Miscellanea Historiae Ecclesiasticae VI. Congrès de Varsovie 25 juin – 1er juillet 1978, Warschau e.a. 
1984, s. 277 – 288; ŚMIGIel, Kazimierz: Die katholische Kirche im Reichsgau Wartheland 1939 – 1945. 
Dortmund : forschungsstelle ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 1984; KlocZKoWSKI, 
Jerzy: A History of Polish Christianity, cambridge : cambridge University Press, 2000, s. 297 – 308; 
DUce, Alessandro: Pio XII e la Polonia (1939 – 1945). Roma : Studium, 1997, s. 83 – 106, 223 – 246; 
JAceWIcZ, Wiktor – WoS, Jan: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego pod 
okupacja hitlerowska w latach 1939 – 1945, I-V. Warszawa 1977 – 1978; MÜlleR, lidia: l’eglise de 
Pologne en 1939 – 1945. Géographie et statistiques. In: Les Églises chrétiennes dans l’Europe dominée 
par le IIIe Reich. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae VI. Congrès de Varsovie 25 juin – 1er juillet 1978,  
s. 273 – 276. Bohatý pramenný materiál sa nachádza vo zväzku III/1. a 2. vatikánskej pramennej 
zbierky ADSS, a v nepublikovanej podobe v Nemeckom spolkovom archíve Bundesarchiv Berlin 
(BArch), fondy R 5101 a R 58.
 135   ARKBÚ Spišská Kapitula, č. 2935/1941, vec Jána Jurasa, študenta teológie v Krakove, syna 
slovenských rodičov z obce Kacvín, ktorý prosil o prijatie do kňazského seminára v Spišskej Kapi-
tule. Pre Vojtaššákovo rozmýšľanie boli charakteristické pripojené úvahy. Biskup chcel žiadateľovi 
pomôcť, obával sa však administratívnych problémov na Slovensku (uznanie maturity, štátneho ob-
čianstva), vnútrocirkevných ťažkostí, keďže klerik už prijal tonzúru a bol inkardinovaný v Krakove, 
a príznačne napokon aj toho, že ho na Slovensku budú podozrievať z neprimeraného polonofilstva. 
Napriek obavám bol ochotný prijať klerika, keď donesie patričné potvrdenia a litteras dimissionales, 
teda prepúšťací list krakovského arcibiskupa. 
 136   Rukopisné spomienky Alexandra Macha, originál vo vlastníctve Machovej dcéry Dariny 
Kubíkovej, kópia v súkromnom archíve autorky.
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vydaný nemeckým orgánom. V roku 1943 dokonca biskup Vojtaššák pri-
chystal vo svojej diecéze ubytovanie pre emigrovaného poľského prímasa 
kardinála Augustína Hlonda. Hlond emigroval z Poľska po vypuknutí vojny 
vedno s poľskou vládou a po krátkom pobyte v Ríme odišiel do francúz-
ska, kde žil tri roky. V roku 1943, keď predpokladal, že vojna sa chýli ku 
koncu, sa chcel presťahovať na miesto dostatočne bezpečné a pokojné, ale 
zároveň bližšie k Poľsku, aby mohol byť v prípade potreby okamžite vo svo-
jej vlasti a prispieť k tomu, aby sa po vojne v obnovenom Poľsku uplatnili 
kresťanské princípy usporiadania spoločnosti a nevypukol protikatolícky 
boj. Dňa 9. júna 1943 adresoval Hlond dlhý list kardinálovi štátnemu sek-
retárovi Maglionemu, v ktorom napísal: „Keď to okolnosti dovolia, chcel by 
som potom odcestovať na Slovensko a ubytovať sa u J. e. Vojtaššáka, môjho 
priateľa, ktorého diecéza hraničí s Poľskom.“137 Skutočnosť, že biskup Voj-
taššák bol s kardinálom Hlondom v dobrom priateľstve a v roku 1943 už na 
Spiši „pripravil pre neho útulok“ a „bolo mu ľúto“, keď sa kardinálovi nako-
niec nepodarilo prísť, potvrdil neskôr vo svojich spomienkach aj vtedajší 
slovenský minister vnútra Alexander Mach.138 Tiene alebo aspoň cudzosť 
vo vzťahu dvoch susedných biskupov Vojtaššáka a Sapiehu, ktorá tak oči-
vidne kontrastuje s priateľským vzťahom s Hlondom, rovnako povedomým 
Poliakom, spôsobili zrejme aj iné okolnosti: kým Hlond rovnako ako Vojtaš-
šák pochádzal z jednoduchej sedliackej rodiny, Sapieha bol príslušník hrdej 
kniežacej rodiny a príbuzný bývalého poľského ministra zahraničných vecí 
eustacha Sapiehu, ktorý začiatkom dvadsiatych rokov postuloval územné 
nároky voči Slovensku a v roku 1920 žiadal okamžité začlenenie sloven-
ských farností na orave a Spiši do Krakovskej diecézy. Varšavský nuncius 
Achille Ratti, neskorší pápež Pius XI., vtedy na adresu týchto požiadaviek do 
Ríma napísal, že „národný a politický motív je tu príliš evidentný, než aby 
ho bolo treba vyzdvihovať“.139 

Slovensko-poľské hranice na orave a na Spiši zostali tŕňom v inak dobrých 
vzťahoch medzi cirkvou na Slovensku a v Poľsku aj po roku 1945. Keď boli 
slovenské obce odtrhnuté v roku 1920 a prinavrátené v roku 1939 opätovne 
pričlenené v máji 1945 k Poľsku, ich obyvatelia sa všemožne snažili dosiahnuť 
prinavrátenie na Slovensko, resp. k obnovenému Československu, proti roz-
hodnutiu veľmocí a nezáujmu Prahy sa však slabý slovenský hlas nemohol pre-

 137   ADSS, zv. III/2, dok. č. 517, s. 807 – 808, kardinál Hlond kardinálovi Maglionemu, 9. 6. 1943. 
 138   Rukopisné spomienky Alexandra Macha, originál vo vlastníctve Machovej dcéry Dariny 
Kubíkovej, kópia v súkromnom archíve autorky. Kardinála Hlonda vo februári 1944 zaistilo gestapo 
a držalo v internácii najprv vo francúzsku a potom v nemeckom Vestfálsku, odkiaľ sa do Poľska 
vrátil až v júli 1945.
 139   ASV, Nunz. Apost. Varsavia, Archivio Ratti, scatola 193, Ratti Schioppovi, 2. 12. 1920.
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sadiť. Z ich dedín boli hneď po vojne vykázaní slovenskí učitelia a v jeseni 1945 
bez akejkoľvek alternatívnej možnosti aj slovenskí kňazi. Stalo sa tak dekrétom 
kardinála Hlonda z 10. novembra 1945,140 ktorý vydal na základe splnomoc-
nenia Svätej stolice, ktoré mu vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Poľsku dala 
pred návratom z exilu do vlasti. Bolo súčasťou Hlondovej misie, ktorej cieľom 
bolo vytvoriť aspoň provizórne cirkevné štruktúry na novozískaných poľských 
územiach, zreorganizovať poľskú hierarchiu, posilniť v priebehu vojny naru-
šené a z rôznych strán inštrumentalizované vzťahy medzi miestnou cirkvou 
a Svätou stolicou a vytvoriť podmienky pre nejakú podobu modu vivendi s no-
vou politickou mocou v Poľsku, aj keď ju Svätá stolica oficiálne neuznala.141 
Rozsah a charakter týchto plných mocí však za neprístupnosti vatikánskych 
archívov zostáva sporný a ich uplatňovanie na bývalých nemeckých územiach 
pozdĺž novej hranice na odre a Nise je dodnes predmetom pochybností o ich 
legitimite a prameňom trpkostí v nemecko-poľských vzťahoch.142 Vojtaššák sa 
vtedy opätovne obrátil listom na kardinála prímasa Hlonda i arcibiskupa Sa-
piehu a prosil ich, aby sa zasadili u poľskej vlády za prinavrátenie týchto území 
do Československa, ale jeho hlas opäť vyznel naprázdno: 

eminencia, čo som tuná uviedol, je písané viac krvou ako atramentom... 
Krvou tečúcou z môjho vlastného srdca, lebo vo veci odtrnutých a proti 
vôli obsadených pokrvných Slovákov sa musím zastať... od toho času – 
pod stálym tlakom poľskej polície – čo aj slovenskí dušpastieri museli 
opustiť svoje farnosti, položenie veriacich je na zaplakanie... 

Vojtaššák preto prosil, aby poľská strana nedovolila naďalej sa rozrásť 
nepriateľským vzťahom medzi Poľskom a Slovenskom – medzi väčším 
a mocnejším bratom Poliakom a medzi menším, skromným a chudob-
ným Slovákom – pre takúto maličkosť, ako je v pomere k veľkému Poľsku 
kúštik hornej oravy a Spiša – dvoch dekanátov, spolu len 18 farností, na-
proti tomu toľké tisíce nešťastných a nespokojných obyvateľov.143 

 140   HRoMJÁK, Ľuboslav: S výrazom lásky trvám, s. 262.
 141   loMBARDI, lapo: La Santa Sede e i cattolici dell’Europa orientale agli albori della guerra 
fredda. Roma : editrice Pontificia Università Gregoriana; Budapest : MeTeM, 1997, s. 72 – 75; WAR-
So, Albert: la chiesa cattolica in Polonia. In: MIKRUT, Jan (ed.): La Chiesa cattolica e il comunismo 
in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica. San Pietro in cariano : Il Segno dei Gabrielli editori, 
2016, s. 411 – 488.
 142   Pozri napr. KARP, Hans-Jürgen – KÖHleR, Joachim (ed.): Katholische Kirche unter natio- 
nalsozialistischer und kommunistischer Diktatur. Deutschland und Polen 1939 – 1989. Köln, Wien : 
Böhlau, 2001. 
 143   BIeloVoDSKÝ, Andrej: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa Slovenskej 
ligy, 1946, s. 141 – 144. Porov. oleXÁK, Peter – cHAlUPecKÝ, Ivan: Životopis biskupa Jána Vojtaš-
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Druhou vážnou otázkou vo vzťahu biskupa Vojtaššáka a Svätej stolice, 
ktorú neskôr opakovane tematizovali všetky ľudovodemokratické i komunis-
tické obžaloby, bolo Vojtaššákovo členstvo v Štátnej rade Slovenskej republi-
ky. Štátna rada mala byť podľa pôvodnej koncepcie vysoký orgán štátnej re-
prezentácie, akási horná komora parlamentu sui generis, ktorej najvýznam-
nejšou právnou kompetenciou bolo právo dať podnet na trestnoprávny po-
stih najvyšších ústavných činiteľov vrátane prezidenta.144 Na jej ustanovujú-
com zasadnutí ju prezident Jozef Tiso nazval „strážou našej ústavnosti, ale aj 
čestnou strážou všetkého, čo národ doteraz mravne, hospodársky a kultúrne 
stvoril a bude tvoriť“, „tribunálom chrániacim hodnoty čistého, tvorivého ži-
vota a poriadku v štáte“.145 Mala byť teda akýmsi „mravným svedomím“ ná-
roda, ale v čase jej vzniku išlo prezidentovi Tisovi aj o to, aby využil aj túto 
ústavnú možnosť na istú kontrolu vlády a osobitne Tukovej skupiny, ktorá sa 
po nemeckej intervencii v Salzburgu usilovala strhnúť na seba politickú moc 
a Slovensko otvoriť väčšiemu politickému a ideologickému vplyvu Nemecka. 
V realite slovenského politického života však Štátna rada nezískala nikdy väč-
ší politický vplyv, ale zostala „na periférii politického života na Slovensku“146 
a nijako nemohla ovplyvniť reálny chod udalostí.

Štátnu radu tvorilo 19 popredných a všeobecne vážených osobností 
slovenského života. Jedným z nich bol aj biskup Vojtaššák, ktorého do nej na 
návrh slovenských biskupov ako zástupcu Katolíckej cirkvi menovala HSĽS. 
okrem Vojtaššáka boli v Štátnej rade aj dvaja ďalší katolícki kňazi, zástupca 
Spolku svätého Vojtecha Mons. Ján Pöstenyi a Mons. Andrej Marsina. Na 
ustanovujúcom zasadnutí Štátnej rady bol Vojtaššák zvolený za jej prvého 
podpredsedu. Druhým podpredsedom sa stal zástupca evanjelickej cirkvi  
a. v., generálny inšpektor Bohuslav Klimo. V zmysle kánonického práva sa 
Vojtaššák hneď na druhý deň prostredníctvom vatikánskeho chargé d’af-
faires Burzia obrátil na Svätú stolicu so žiadosťou o súhlas s prevzatím 
úradu. V sprievodnom liste Burzio žiadosť komentoval slovami, že „ide 
o čestný post, ktorý by však za momentálnych okolností mohol prinášať aj 
istú politickú a morálnu zodpovednosť“.147 Kardinál štátny sekretár Maglio-

šáka. In: Spišský biskup Ján Vojtaššák. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 9. mája 
2001 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Studia theologica Scepusiensia VI. Spišské Podhradie : 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, s. 144 – 145.
 144   Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21. 7. 1939 (Ústava Slovenskej republiky), §§ 51-57.
 145   Vyjadrenia z inauguračného prejavu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu na usta-
novujúcej schôdzi Štátnej rady 6. 8. 1940. Prejav uverejnil denník Slovák, 7. 8. 1940. 
 146   KAMeNec, Ivan: Štátna rada v politickom systéme Slovenského štátu v rokoch 1939 – 
1945. In: Historický časopis, roč. 44, 1996, č. 2, s. 221. 
 147   ADSS, zv. IV., dok. č. 40, s. 102, Burzio kardinálovi Maglionemu, 7. 8. 1940. Správa prišla do 
Vatikánu 16. 8. 1940.
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ne poveril Burzia, aby spišskému biskupovi delikátne vysvetlil, že „Svätá 
stolica nevidí bez obáv, že kňazi najmä za súčasných podmienok prijíma-
jú miesta, ktoré prinášajú politickú a morálnu zodpovednosť“.148 ešte skôr, 
než Maglione toto odporúčanie sformuloval, sa však biskup Vojtaššák ob-
rátil 13. augusta rukou písaným latinským listom priamo na pápeža Pia 
XII., v ktorom mu vysvetlil poslanie Štátnej rady i okolnosti svojho členstva 
a prosil o súhlas s ním.149 Kým Štátny sekretariát, u ktorého dominoval poli-
tický pohľad na vec, mal očividne vážne pochybnosti a Vojtaššáka od prija-
tia členstva odrádzal, samotný pápež Pius XII. sa 10. septembra na súkrom-
nej audiencii, na ktorej prijal Tardiniho, vyjadril, že „nemá námietky, aby J. 
e. Mons. spišský biskup [funkciu] prijal“.150 Po uplynutí trojročného mandá-
tu v Štátnej rade, skôr než prijal opätovné menovanie, sa biskup Vojtaššák 
opätovne obrátil na Svätú stolicu so žiadosťou o súhlas, ktorý aj dostal.151 
Biskup Vojtaššák mohol teda vždy, aj počas tvrdých výsluchov pred komu-
nistickým procesom, s čistým svedomím vyhlásiť, že funkciu vykonával so 
súhlasom najvyššej cirkevnej autority. 

Komplexná rekonštrukcia úlohy Štátnej rady zostáva naďalej deziderá-
tom historického výskumu. Nielen preto, že delikátnej téme sa historici dlho 
vyhýbali, ale aj preto, lebo dokumentácia Štátnej rady sa zachovala iba vo 
veľmi fragmentovanej, útržkovitej podobe, roztratená v rôznych fondoch 
a archívoch, kam sa dostala vinou povojnovej manipulácie s prameňmi. Ani 
zachované zápisnice a stenografické záznamy nezachytávajú v úplnosti prie-
beh diskusií alebo ich zachytávajú iba v stručných poznámkach. Samotný Voj-
taššák zasahoval do diskusií počas zasadnutí skôr zriedkavo a zväčša – aj keď 
nie výlučne – sa vyjadroval k cirkevným otázkam. Svoje pôsobenie v Štátnej 
rade nikdy – ani v spätnom pohľade – nevnímal ako politické, ale ako mravnú 
povinnosť účinkovať v ustanovizni, ktorá mala byť „najvyšším kontrolným 
orgánom nad verejným životom“. „Bola to ustanovizeň stavovská, nie politic-
ká,“ povedal o desaťročia neskôr Viktorovi Trstenskému.152 Inšpirovaný do-
bovou teologickou interpretáciou katolíckej náuky o spoločnosti, ako ju hlá-

 148   ADSS, zv. IV., dok. č 51, s. 115, Maglione Burziovi, 21. 8. 1940.
 149   ARKBÚ Spišská Kapitula, č. 2265/1940. 
 150   ADSS, zv. IV., dok. č. 40, pozn. 3, Tardiniho poznámka: „10-9-40. Ex aud. SS.mi: S. S. non si 
oppone a che S. E. M. Vescovo di Scepusio accetti.“ 
 151   A ÚPN, Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1, preklad konceptov listov 
Jána Vojtaššáka bratislavskej nunciatúre a pápežovi Piovi XII., resp. Konzistoriálnej kongregácii (pred-
chodkyňa dnešnej Kongregácie pre biskupov) z 27. 8. 1943 a prípis apoštolského nuncia v Budapešti 
Angela Rottu Piovi XII. z 11. 10. 1943 č. 9629/43, v ktorom pápežovi predkladal Vojtaššákovu žiadosť 
a zároveň oznamoval, že na základe osobitných plných mocí, ktoré mu pápež udelil, tento súhlas Voj-
taššákovi dal. Kým nebudú sprístupnené vatikánske archívy, nedá sa tento postup vysvetliť.
 152   TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa, s. 199 – 200. 
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sali osobitne sociálne encykliky leva XIII. a Pia XI., a teologickým myslením, 
ktoré z večných právd Kristovho posolstva nečerpalo iba články viery nasme-
rované do večnosti, ale aj orientačné zásady pre mravné konanie jednotlivcov 
i spoločenstiev vo všetkých okolnostiach historického ľudského časopriesto-
ru, Vojtaššák od začiatku vnímal svoje kňazské evanjelizačno-pastoračné 
pôsobenie nielen ako službu pre spásu nesmrteľných duší. Vnímal ho aj ako 
spoluzodpovednosť za ich časné blaho, ako sprostredkúvanie ideí, myšlienok 
a plánov Božích so svetom a mobilizáciu katolíkov na praktické uplatňovanie 
katolíckeho svetonázoru a uskutočňovanie prirodzeného práva a spravodli-
vosti, za ktorej integrálnu súčasť považoval aj uplatnenie prirodzeného práva 
na život pre politicky, ekonomicky i kultúrne zotročený a liberálno-sekula-
rizačnými vplyvmi vo svojom kresťanskom duchovnom dedičstve ohrozený 
slovenský národ. Toto povedomie ho už ako mladého kňaza priviedlo k ak-
tívnemu sociálnemu a tlačovému apoštolátu, v jeseni 1918 do radov Kňaz-
skej rady a ako biskupa k podpore Katolíckej akcie ako moderného laického 
apoštolátu, katolíckych verejných sociálnych a kultúrnych aktivít, ale aj auto-
nomistického zápasu za práva slovenského národa. Keď slovenský národ zís-
kal svoj vlastný štát, považoval Vojtaššák za svoju mravnú povinnosť verejne 
spolupôsobiť pri ochrane jeho kresťanského charakteru, v ktorom videl naj-
dôležitejšiu záruku uchovania štátu i národa. „Každý krok, každé podujatie 
štátnikov musí sa diať v plnom vedomí, že keď nebudú plniť svoje poslanie, 
ako sa Bohu ľúbi, vtedy aj na nich splnia sa slová Pánove: ‚Bude vám odňaté 
kráľovstvo (moc) a bude dané národu, ktorý plní jeho vôľu’,“ napísal Vojtaššák 
v októbri 1938 na margo rozkladu Československej republiky, ktorá sa pokú-
šala budovať „bez Boha, priamo proti Bohu“.153 Povinnosť dbať o uchovanie 
kresťanských zásad vo verejnom živote považoval Vojtaššák za zásadnú úlo-
hu kňazstva aj na prahu nového života: 

My strážcovia nocí, musíme sa dnes, keď sa všetko začína v mene a v spô-
sobe kresťanskom, s väčšou bedlivosťou venovať každému spoločenské-
mu pohybu, aby sme učičíkaní pohodlným uspávaním, že všetko je v naj-
lepšom poriadku, nemuseli onedlho zakúsiť, že minulé nepriateľské časy 
boli nám menej nebezpečné ako prítomné chváliace sa kresťanstvom... 
Stojte teda, bratia, na čele každého pohybu vo vašich farnostiach i dedi-
nách a skúmajte duchov. Ak prestanete spolupracovať, ba viesť, ľahko sa 
môžu pokaziť aj veci najlepšie započaté, ale zanedbané.154

 153   Diecézny obežník z 22. 10. 1938. Publikoval TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. 
Mučeník Cirkvi a národa, s. 163 – 164. 
 154   Diecézny obežník z 15. 2. 1939. Publikoval TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. 
Mučeník Cirkvi a národa, s. 170.
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Vojtaššák však zároveň rozlišoval medzi verejnými aktivitami duchov-
no-náboženského charakteru, ktoré považoval za povinnosť, a konaním 
striktne politického charakteru. V dôsledku stáročnej absencie vlastného štá-
tu a asimilačných tlakov, ktoré najmä od druhej polovice 19. storočia viedli 
k dramatickej redukcii laických vyšších vrstiev, asimilujúcich sa v prospech 
maďarského národa, bol cirkevný a náboženský priestor často jediný, v kto-
rom mohol slovenský národ žiť a rozvíjať aj svoju národnú identitu, a kňazi 
predstavovali dlhodobo najvážnejšiu morálnu a sociálnu autoritu a hlavné-
ho nositeľa národného hnutia. Kým aj po roku 1918 pretrvával nedostatok 
laickej inteligencie, ale aj istá nedôvera voči nej zo strany kléru, a tiež ma-
sívne laicizačné tlaky československého štátu, biskup Vojtaššák toleroval, 
ba za niektorých okolností aj podporoval stranícko-politické aktivity svojho 
kňazstva v prospech Slovenskej ľudovej strany, ktorú považoval za nositeľku 
zásadného národného a kresťanského programu. Keď však dorástla silná ge-
nerácia laických katolíckych vzdelancov schopných prevziať zodpovednosť 
za politickú sféru a zmenili sa aj rámcové politické pomery, v ktorých už cir-
kev nestála zoči voči sekulárnemu, ba sekularistickému a inonárodne domi-
novanému, ale explicitne národne a kresťansky sa definujúcemu štátu, ktorý 
však zase musel čeliť tlaku národnosocialistického Nemecka a jeho domácich 
súpútnikov, ale aj konfrontovať sa s prirodzenou sekularizáciou slovenskej 
spoločnosti, otvárala sa novým spôsobom aj otázka autonómie svetských 
vecí, miery cirkevného vplyvu vo verejnej sfére i účasti kňazov na politickom 
živote. Spočiatku boli síce katolícki biskupi presvedčení, že mladý štát sa vo 
svojich začiatkoch ešte nemôže vzdať účasti kňazov, ktorí sa vo verejnosti 
tešili obrovskej úcte, na verejnej politickej službe, voči Svätej stolici však už 
jasne deklarovali odhodlanie postupne nahrádzať politicky aktívnych kňazov 
laikmi, len čo budú v dostatočnej miere k dispozícii.155 Biskupská konferencia 
v Žiline 24. októbra 1939 vydala vyhlásenie: „Dissuademus, ut Clerus immisce-
at se in res mere materiales“.156 V nových podmienkach začal aj Vojtaššák po-
važovať politické aktivity kléru za čoraz menej potrebné, ba nevhodné, a ako 
jediný slovenský biskup ich – vedno s činnosťami ekonomického rázu, ktoré 
prinášali zisk, ako napr. členstvá v správnych radách – svojim kňazom v roku 

 155   Správa pápežského diplomata Raffaela forniho o informačnej ceste po Slovensku. In: 
BRANDMÜlleR, Walter: Holocaust in der Slowakei und katholische Kirche, dok. č. 1, s. 116 – 131 
(taliansky originál a nemecký preklad dokumentu). Pozri aj prípis Vendelína Javorku SJ sekretárovi 
pre mimoriadne cirkevné záležitosti Domenicovi Tardinimu zo 16. 11. 1939, kópia v súkromnom 
archíve autorky. 
 156   Vyhlásenie Directis ad fidem z 24. 10. 1939. ŠMÁlIK, Štefan: l’Église catholique en 
Slovaquie dans le années 1939 – 1944. In: Les Églises chrétiennes dans l’Europe dominée par le IIIe 
Reich. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae VI. Congrès de Varsovie 25 juin – 1er juillet 1978. Varšava 
1984, s. 267. 
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1940 explicitne zakázal, resp. v osobitných prípadoch (napr. článkov do po-
litickej tlače) viazal na povolenie ordinára.157 Vojtaššákovou snahou bolo na-
smerovať pôsobenie kňazov vo verejnom priestore tak, aby posilňovali jeho 
kresťanský charakter i rezistenciu proti vplyvu protikresťanských ideológií, 
ale zároveň sa zabránilo povrchnému „katolíckemu konjunkturalizmu“ či, na-
opak, nebezpečenstvu, ktoré verejné angažovanie sa v zložitých časoch vysta-
vovalo klérus riziku politickej zodpovednosti aj za počiny, ktorým nevedel za-
brániť, ale ktoré protirečili jeho presvedčeniu. Aj ostatní slovenskí biskupi sa 
usilovali postupne zredukovať politickú činnosť svojich kňazov. Kým v roku 
1938 bolo medzi poslancami Snemu Slovenskej republiky 12 katolíckych 
kňazov (dvaja z nich však zastupovali záujmy národnostných menšín), v roku 
1943 biskupi vyniesli spoločné rozhodnutie, aby z každej diecézy bol v Sne-
me iba jeden katolícky kňaz, takže ich celkový počet sa zredukoval na šesť.158 
Tento vývoj bol v úplnom súlade s vyvíjajúcimi sa želaniami a prioritami pá-
pežov. Kým lev XIII. katolíkov vrátane kléru priam vyzýval, aby svoje pasto-
račno-evanjelizačné úsilie zapájali aj do sociálneho a v osobitných prípadoch 
aj politického apoštolátu, Pius XI. už účasť kňazov na politickom živote v prí-
pade potreby iba toleroval, postupne sa však usiloval ich počet redukovať, 
a Pius XII. na ňu v exponovaných vojnových časoch už hľadel s obavami. 

Najspochybňovanejšou kapitolou Vojtaššákovho verejného pôsobenia 
sú jeho prejavy v otázke židovského obyvateľstva, najmä na pôde Štátnej rady. 
V tomto príspevku, zameranom na vzťahy so Svätou stolicou, nie je priestor pre 
adekvátnu analýzu zložitej a vážnej problematiky židovského obyvateľstva na 
Slovensku, ani celkového postoja Katolíckej cirkvi či Vojtaššáka osobitne k tejto 
téme, ale musí sa obmedziť na niekoľko téz. Vojtaššák, ktorý pochádzal z chu-
dobnej oravskej slovenskej roľníckej rodiny a od detstva zblízka videl a prežíval 
maďarizačný i sociálny útlak a obrovskú chudobu slovenského človeka, vnímal 
napätie v slovensko-židovských vzťahoch v ich národnom a sociálnom rozmere, 
najmä cez prizmu skutočnosti, že Židia na Slovensku žili uprostred slovenského 
národa, ale iba v mizivom percente sa hlásili k slovenskej národnosti, identifi-
kujúc sa s dominantnými maďarským či nemeckým národom,159 a tiež vo svetle 

 157   Diecézny obežník z 15. 12. 1940. Publikoval TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. 
Mučeník Cirkvi a národa, s. 197. 
 158   Toto opatrenie si okamžite všimli aj nemecké spravodajské služby. Porov. BArch R 70/112, 
zápis zo 7. 4. 1943. K činnosti kňazov na pôde Slovenského snemu pozri KAŠŠoVIc, Stanislav: Poli-
tická činnosť katolíckych kňazov – poslancov Slovenského snemu 1939 – 1945. Nitra : Gorazd, 2011. 
 159   Izraelský historik pôvodom zo Slovenska Yeshayahu A. Jelinek to sformuloval slovami: „Židia 
ako etnická menšina konali takto podľa nepísaného zákona menšín: primknúť sa k národu panujúcemu 
a k vyspelejšej kultúre. Tu neplatil ani altruizmus, ani ponižovanie: panujúci národ mohol udeliť ochranu 
a rozličné výhody, národ porobený len útrapy.“ JelINeK, Yeshayahu A.: Židia na Slovensku v 19. storočí: 
poznámky k dejinám. In: Sn – Štúdie, roč. 41, 1993, č. 3, s. 282. Takéto správanie židovskej menšiny do-
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veľkého nepomeru medzi nepatrným podielom židovskej menšiny na celkovom 
počte obyvateľstva a jej reálnym vplyvom v národnom hospodárstve a spoločen-
skom živote. Vojtaššák nepochybne súhlasil s tým, aby bol tento vplyv zreduko-
vaný na podiel zodpovedajúci ich početnej sile a aby sa ekonomicky a sociálne 
posilnil chudobný, ba zbedačený slovenský národ. Rasovo či ideologicky moti-
vovaná nevraživosť mu však bola úplne cudzia, takisto ako nábožensky motivo-
vaný antijudaizmus, aj keď ako katolícky biskup a teológ nemohol nevnímať aj 
náboženský rozmer katolícko-židovských vzťahov v duchu dobovej teologickej 
interpretácie. Reflexie o odmietnutí Bohom zoslaného Spasiteľa Židmi, ktoré sa 
vyskytli vo vyjadreniach slovenských biskupov,160 neboli myslené ako teologické 
ospravedlnenie protižidovských opatrení, ale ako pokus pochopiť osudy Izrae-
la z biblickej perspektívy dejín spásy. Teologické diskusie na túto tému sa v eu-
rópskych teologických kruhoch viedli počas celého medzivojnového obdobia.161 
ohrozenému židovskému obyvateľstvu sa však Vojtaššák usiloval pomáhať ako 
vládal, povoľoval krsty, aj keď si uvedomoval, že nie vždy išlo o skutočné konver-
zie, vzhľadom na vážnosť sviatosti však požadoval riadnu prípravu („My musí-
me pozor dávať, aby sväté veci neboly potupené a potupe vystavené a aby ten 
krst skutočne slúžil k duševnému osohu pokrsteného“162) a až neskôr od tejto 
požiadavky upustil,163 intervenoval v prospech pokrstených Židov, aby nemuseli 

kazujú aj štatistiky sčítaní ľudu. V roku 1890 sa jazykovo k Slovákom hlásilo iba 6,7 % Židov žijúcich na 
Slovensku, v roku 1910, na vrchole maďarizácie, už iba 2,8 %. Po rozpade Uhorska a vzniku Českosloven-
ska sa Židia na Slovensku začali preorientúvať, ale iba veľmi pomaly. V roku 1921 sa ich prihlásilo 22,3 
% k slovenskej (resp. „československej”) národnosti, v roku 1930 už 32,2 %, naďalej však veľká väčšina 
používala ako komunikačný jazyk maďarčinu, resp. nemčinu, a pokiaľ žili na územiach, ktoré v dôsledku 
Viedenskej arbitráže pripadli Maďarsku, po tomto dátume sa opätovne hlásili k maďarskej národnosti. 
ŠTefÁNeK, Anton: Základy sociografie Slovenska. Slovenská vlastiveda 3. Bratislava : Slovenská akadémia 
vied a umení, 1944, s. 94 – 95. Ako konštatoval aj historik Ivan Kamenec, „drvivá väčšina“ Židov žijúcich 
na Slovensku „sa pomaďarčila po jazykovej i nacionálnej stránke... Drvivá väčšina židovského obyvateľstva 
ostala až do roku 1918 k slovenským snahám úplne indiferentná, niekedy pod vplyvom maďarizácie až 
nepriateľská“. KAMeNec, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, s. 11 – 12. 
 160   Katolickej verejnosti! In: Katolícke noviny, 26. 4. 1942, s. 1.
 161   Porov. napr. PeTeRSeN, erik: Die Kirche aus Juden und Heiden. Drei Vorlesungen. Salzburg : 
Bücherei der Salzburger Hoschulwochen 2, 1933; NIcHTWeISS, Barbara: Erik Peterson. Neue Sicht 
auf Leben und Werk. freiburg im Breisgau e.a. : Herder Verlag, 1992; ScHMITT, carl: Der Leviathan 
in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. Hamburg : 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1938; MoTScHeNBAcHeR, Alfons: Katechon oder Großinquisitor? Eine 
Studie zu Inhalt und Struktur der Politischen Theologie Carl Schmitts. Marburg : Tectum Verlag, 2000, 
s. 212 – 219; HÜRTeN, Heinz: Deutsche Katholiken 1918 – 1945. Paderborn : Schöningh, 1992,  
s. 427 – 432; BRANDMÜlleR, Walter: Holocaust in der Slowakei und katholische Kirche, s. 45 – 47.
 162   A ÚPN, Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1, prípis dekanom a farárom, 
Spišská Kapitula, 30. 6. 1942.
 163   oleXÁK, Peter – cHAlUPecKÝ, Ivan: Životopis biskupa Jána Vojtaššáka. In: Spišský biskup 
Ján Vojtaššák. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 9. mája 2001 na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Studia theologica Scepusiensia VI. Spišské Podhradie : Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 146 – 147.
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nosiť vonkajšie označenie,164 i v prospech nepokrstených, aby dostali výnimku 
z ustanovení protižidovského zákonodarstva, pokrsteného mladého muža židov-
ského pôvodu prijal aj do kňazského seminára a neskôr vysvätil za kňaza.165 Spo-
lupodpísal a stotožnil sa so všetkými vyhláseniami slovenských biskupov, ktoré 
odsudzovali porušovanie prirodzeného a Božieho práva pri zaobchádzaní so ži-
dovským obyvateľstvom, vrátane pastierskeho listu z 8. marca 1943, čítaného 
o dva týždne neskôr vo všetkých slovenských katolíckych kostoloch, ktorý bol 
najotvorenejším a vôbec prvým kolektívnym verejným odsúdením protižidov-
ských opatrení zo strany katolíckych biskupov v celej stredovýchodnej európe.166 
Svätá stolica toto vyjadrenie slovenských biskupov neskryto privítala, o čom 
svedčí aj skutočnosť, že text pastierskeho listu v talianskom preklade publikoval 
aj vatikánsky denník L’Osservatore Romano167 a jeho obsah vo viacerých jazyko-
vých mutáciách tlmočil katolíkom na celom svete aj Vatikánsky rozhlas.168

V historickej literatúre i publicistike sa vo vzťahu k Vojtaššákovi a ži-
dovskej otázke najčastejšie cituje schôdza Štátnej rady z 26. marca 1942, na 
ktorej sa diskutovalo o zákone pozbavujúcom židovských občanov štátneho 
občianstva a umožňujúcom ich deportácie na Nemcami okupované územia 
na východe. Rozprava sa konala v čase, keď deportácie už prebiehali a Štátna 
rada nemala nijakú reálnu možnosť ich zastaviť. Čo presne na tejto schôdzi 
Štátnej rady odznelo, nemožno za daného stavu pramennej základne spoľah-
livo a v úplnosti zrekonštruovať. Podľa zachovaného záznamu o rokovaní za-
ujal Vojtaššák k otázke deportácií dosť pasívny postoj a vo svojom vyjadrení 
sa priamo zastal iba konvertitov, to jest kresťanov židovského pôvodu, pou-
kážuc na stanovisko Katolíckej cirkvi, že pokrstených Židov treba pokladať 
za katolíkov plným titulom, na ktorých sa ustanovenia tzv. Židovského kóde-
xu nemajú nijakým spôsobom vzťahovať: 

Našou vlastnosťou by malo byť to, žeby títo skutočne boli považovaní za 
katolíkov, kresťanov a takto pokladaní aj pred zákonom. Jestli ale zákon, 
Kódex, platí a nedá sa obnoviť, tak neviem. Nech nie sú napospas a urá-
žanie Židom títo. Nám bolo povedané, že na týchto ohľad bude braný, ale 
vyvezení budú. Budú osve, budú mať svoje školy, svojich duchovných. Či 

 164   ARKBÚ Spišská Kapitula, č. 1301/1941.
 165   Išlo o edmunda Petra Bárdoša, vysväteného v júni 1844. TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján 
Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa, s. 207. 
 166   HoffMANN, Gabriel – HoffMANN, ladislav: Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov 
v dokumentoch. Partizánske : G-print, 1994, s. 45 – 48; BArch R 70/112, správa SD-lA Wien, 2. 4. 1943. 
 167   L’Osservatore Romano, 6. 6. 1943.
 168   Podľa Sidorovho listu Mons. františkovi Duboshovi [Dubošovi] túto správu uverejnila 
slovensko-americká Jednota, roč. 56, 19. 6. 1946, s. 1, 3. 
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sa to stane, neviem o tom nič povedať. Uspokojuje nás, lebo nám to po-
vedal. Ktorí sa aj dneska pridŕžajú toho pilne, stali sa krstom kresťania, 
tých prosím rozlišovať.169

Treba dodať, že v tejto fáze sa všetci slovenskí biskupi sústreďovali na ob-
ranu pokrstených Židov, teda vlastných veriacich, ktorých obhajobu im nikto 
nemohol zakázať. Túto skutočnosť považoval za prirodzenú aj kardinál štátny 
sekretár Maglione, keď v reakcii na prípis slovenských biskupov predsedo-
vi vlády Vojtechovi Tukovi zo 7. októbra 1941170 vo veci Židovského kódexu 
s uznaním napísal, že argumenty biskupov protestujúcich proti porušovaniu 
práva na osobnú slobodu, majetok a ostatné občianske práva nestrácajú svoju 
silu tým, že sa za daných okolností obmedzujú na katolíckych Židov.171 

Podľa svedectva uznávaného hospodárskeho odborníka Jána Balka, vte-
dy hlavného tajomníka obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, 
malo však zasadnutie Štátnej rady 26. marca 1942 komplexnejší a búrlivejší 
priebeh, než zachytáva zachovaná zápisnica. Balko podrobil deportácie ostrej 
kritike z morálneho, právneho i hospodárskeho hľadiska a navrhoval, aby 
Štátna rada proti nim verejne protestovala. Podľa Balkovho svedectva jeho 
stanovisko podporili iba traja katolícki kňazi, teda aj Vojtaššák.172 Nie je jas-
né, odkiaľ poznal presný priebeh neverejného a obsahovo historikmi dodnes 
v úplnosti nezrekonštruovaného zasadnutia Štátnej rady chargé d’affaires 
Burzio, ktorý o ňom na základe informácií bližšie nešpecifikovaného pôvo-
du napísal voči Vojtaššákovi veľmi kritickú správu.173 Burziovo rozhorčenie 
v takej vážnej veci bolo pochopiteľné, vo vzťahu k Vojtaššákovi sa však zdá, 
že – opierajúc sa o sprostredkované informácie z tretej ruky – hľadel na neho 
cez prizmu apriórne negatívnej optiky vlastnej i svojich informantov.

Skutočnosť deportácií nemožno nijako zľahčiť ani ospravedlniť, nemož-
no však ani nevidieť, že nikto na Slovensku vrátane politických radikálov ne-
mal vtedy ani tušenie, aký osud čaká deportované obyvateľstvo. Boli presved-
čení, a medzi nimi aj Vojtaššák, že podľa medzištátnej dohody s Nemeckou 
ríšou židovské obyvateľstvo odchádza na pracovné nasadenie, resp. osídlenie 
do Generálneho gubernátu, zriadeného na časti územia okupovaného Poľska. 

 169   A ÚPN, Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1, Stenografický záznam 
o plenárnom zasadnutí Štátnej rady dňa 26. 3. 1942.
 170   SNA, MV, k. č. 702, Pamätný spis slovenských biskupov predsedovi vlády zo 7. 10. 1941.
 171   BRANDMÜlleR, Walter: Holocaust in der Slowakei und katholische Kirche, s. 71 – 72. Auto-
rom konceptu bol neskorší substitút na Štátnom sekretariáte a kardinál Angelo Dell’Acqua. 
 172   BAlKo, Ján: Desať rokov v slovenskej politike. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005,  
s. 158 – 159.
 173   ADSS, zv. VIII., dok. č. 334, s. 486 – 489, Burzio kardinálovi Maglionemu.
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Nikto ani v najinformovanejších politických a diplomatických kruhoch v eu-
rópe či v USA vtedy nevedel, že niekoľko týždňov predtým, 20. januára 1942, 
sa pri berlínskom jazere Wannsee tajne stretli politicko-ideologické špičky 
nacistického režimu a uzniesli sa na spôsoboch fyzickej likvidácie európ-
skych Židov. len čo sa však k Vojtaššákovi na jar 1943 dostali prvé správy, 
aký je skutočný osud deportovaného obyvateľstva, nezaváhal ani na chvíľ-
ku a ako jediný z biskupov okamžite siahol po pere, židovské memorandum 
vedno s alarmujúcim vlastným sprievodným listom poslal ministrovi vnútra, 
a tak prispel k tomu, aby deportácie až do Povstania, keď réžiu nad nimi pre-
vzali Nemci, neboli viac obnovené.174

Vážnou otázkou, ktorá Vojtaššáka zamestnávala od jesene 1939, bola 
otázka vojny a mieru. Rovnako ako pápež Pius XII. ani Vojtaššák sa vo svojich 
vyjadreniach na tému vojny a mieru nikdy nenechal zviesť k nejakým politic-
ky motivovaným obviňovaniam, ale vojnu vnímal ako dôsledok odpadnutia 
ľudstva od Boha, od Božieho i prirodzeného zákona, a mier ako cieľ, ku kto-
rému je potrebná Božia pomoc a milosť, aby bolo možné prekonať konflikty 
a obnoviť pokoj medzi národmi. Hoci v roku 1940 bolo ešte Slovensko oázou 
pokoja, jeho územie bolo uchránené od vojnového konfliktu a ani jeden slo-
venský vojak nemusel bojovať na žiadnom fronte, Vojtaššák, ktorý s boles-
ťou sledoval svetový konflikt, s veľkým porozumením prijal výzvu pápeža 
Pia XII., ktorou sa hlava cirkvi obrátila na všetkých biskupov a veriacich, aby 
24. novembra venovali bohoslužby a verejné modlitby za prinavrátenie po-
koja svetu, a osobitným obežníkom vyzval všetko duchovenstvo svojej die-
cézy, aby sa v tento deň zapojilo do „duchovného modlitbového ťaženia na 
nebesia“.175 Podobne promptne reagoval Vojtaššák i v nasledujúcom roku, 
keď vyzval spišské duchovenstvo, aby na žiadosť pápeža Pia XII. venovalo 
celý mesiac október spoločným verejným modlitbám za cirkev a za pokoj.176 

Koncom roka 1943 začalo byť aj slovenským katolíkom zrejmé, že ich 
výnimočná situácia, keď uprostred najhroznejšej vojny žili v relatívnom po-

 174   A ÚPN, Ján Vojtaššák, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-S, a.č. 1410-1. Samotný list biskupa 
Vojtaššáka zatiaľ nebol archívne objavený, v Archíve ÚPN sa našiel iba pamätný spis židovských 
pisateľov adresovaný biskupovi Vojtaššákovi, ktorý biskup vedno so svojím listom poslal ministrovi 
vnútra Machovi. Vzhľadom na opakované manipulácie s úradným spisovým materiálom po roku 
1945 takýto stav vecí neprekvapuje a nieto dôvodu, pre ktorý by sa mala spochybniť existencia 
samotného biskupovho listu, ktorú vo svojich výpovediach opakovane potvrdili tak samotný biskup 
Vojtaššák, ako aj Alexander Mach. Porov. MAcH, Alexander: Z ďalekých ciest. Martin : Matica sloven-
ská, [2009], s. 203, 303 – 311; TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa,  
s. 206.
 175   Diecézny obežník z 30. 10. 1940. Publikoval TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. 
Mučeník Cirkvi a národa, s. 193 – 195.
 176   ARKBÚ Spišská Kapitula, 2722/1941, list biskupa Vojtaššáka všetkým dekanským úradom 
diecézy. V spise je priložený list chargé d’affaires Burzia Vojtaššákovi zo 17. 9. 1941. 
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koji, sa onedlho skončí. Temná perspektíva blížiaceho sa frontu vyvolávala 
o to viac úzkosti, že bola spojená nielen s vyhliadkami na krviprelievanie, 
ale aj na stratu vlastného štátu, začlenenie do obnoveného Českosloven-
ska a do sovietskej zóny vplyvu a etablovanie komunistického režimu. Vše-
obecná neistota a obavy z budúcnosti mali za následok, že pápežove výzvy 
k modlitbám za pokoj a spravodlivosť padali na veľmi úrodnú pôdu. od 6. do  
8. decembra 1943 sa z rozhodnutia slovenských biskupov konali vo všetkých 
farských kostoloch bohoslužby za mier a v posledný deň tohto trojdnia sa 
čítal osobitný pastiersky list slovenských biskupov venovaný otázke mieru.177 
Nemecko sa v tejto situácii neúspešne pokúsilo získať slovenských katolíkov, 
ktorých dovtedy obviňovalo z „klerikalizmu“ a „protinemeckých postojov“, 
ako spojencov v spoločnom antikomunistickom zápase. Hoci oprávnené oba-
vy pred blížiacim sa komunizmom už boli veľmi silné, v dlhom vianočnom 
pastierskom liste slovenských biskupov z roku 1943, venovanom príčinám 
vojny, nebolo ani slovo o protikomunistickej „krížovej výprave“, ale v súla-
de s pápežovými vyjadreniami a teologickým ponímaním vojny sa opätovne 
opakovalo, že koreňom vojny je ľudský hriech a šírenie protikresťanských 
myšlienkových prúdov. Kritické poukazy na miliónové zástupy nevercov, ná-
vrat k pohanstvu a upieranie existenčných možností cirkvi, ale aj na narasta-
júci hedonizmus a praktickú nevieru nemenovali žiadny konkrétny politický 
systém, ale obsahovo sa týkali rovnako národného socializmu ako komuniz-
mu či liberalizmu.178 Aj tieto vyjadrenia a postoje biskupa Vojtaššáka ukazujú, 
že pozorne sledoval a citlivo reagoval na prejavy magistéria pápežov, ktoré 
potom konkrétne prevteľoval do svojich duchovných a pastoračných iniciatív.

Peripetiami prenasledovania

Po skončení vojny v roku 1945 bolo z vôle víťazných veľmocí obnovené 
Československo, o ktorom veľmoci predpokladali, že ich politickým a ideo-
logickým zámerom poslúži lepšie než samostatný slovenský štát, a v obno-
venom Československu, začlenenom do sovietskej zóny vplyvu, etablovaný 
politický režim, ktorý sám seba nazval „ľudová demokracia“ a pod fasádou 
niektorých formálnych parlamentných štruktúr postupne zavádzal sovietsky 
politický a ekonomický systém, komunistom prenechával rozhodujúce mo-
censké páky, značný počet obyvateľstva pozbavil základných občianskych, 

 177   BArch, R 70/112, Správa č. 2197 adresovaná SD-lA Wien, 6. 9. 1943, a Tamže, Správa č. SA 
181 II Wa/fk., 6. 12. 1943. 
 177   BArch R 70/112, Správa agenta SA 181 II W/fk zo 6. 12. 1943 s nemeckým prekladom 
pastierskeho listu. 
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ľudských a národných práv, zaviedol tvrdú politickú retribúciu a protikato-
lícke opatrenia a dláždil cestu definitívnemu prevzatiu moci komunistami.179

Napriek obnove jednotného štátu zostali politická situácia i postavenie 
Katolíckej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku veľmi odlišné. České oby-
vateľstvo vnímalo vývoj po roku 1938 cez prizmu rozkladu Československa, 
s ktorým sa identifikovalo ako s českým národným štátom, a utrpenia počas 
rokov okupácie a udalosti mája 1945 vítalo ako národné oslobodenie. Pod 
dojmom traumy z „Mníchova“ a sympatií k idealizovanému sovietskemu oslo-
boditeľovi vyústili tradičné liberálno-socialistické a komunistické tendencie 
českého prostredia do silného posunu doľava a emocionálneho príklonu 
k Východu a vo voľbách v máji 1946 do víťazstva komunistickej strany. Vlna 
ľavicových a prosovietskych sympatií a vybičovaných protinemeckých a pro-
tislovenských emócií mala za následok, že i mnohí českí katolíci sa dali strh-
núť touto atmosférou, ktorej najdôležitejším kritériom bola oddanosť myš-
lienke československého štátu a „pokrokovej“ orientácii, ľudovú demokraciu 
si idealizovali ako cestu k spravodlivej spoločnosti 180 a komunistov vnímali 
viac ako národných spolutrpiteľov včerajška než ako ideových protivníkov 
zajtrajška. Príznačné bolo slávnostné Te Deum, ktoré pražský arcibiskup Jo-
sef Beran odslúžil po voľbe svojho bývalého spoluväzňa z Dachau komunistu 
Klementa Gottwalda za prezidenta republiky.181 

Úplne odlišná bola situácia na Slovensku. Slovenská historická pamäť via-
zala rok 1939 na zrod prvého moderného slovenského štátu a povojnové uda-
losti vnímala vo svetle jeho straty, politických represálií, protikatolíckych opat-
rení a postupného preberania moci komunistickou stranou, ktorú v poloslobod-
ných voľbách roku 1946 veľká väčšina slovenských voličov jasne odmietla.182 

Politické elity Československa si uvedomovali krehkosť vnútorne hete-
rogénneho štátneho zväzku a považovali preto za jednu zo svojich hlavných 
úloh vnútorne ho zjednotiť, a tak zabrániť jeho opakovanému rozpadu. Ná-
strojom bola centralizácia štátnych štruktúr, dôsledné odstránenie a po-

 179   K analýze systému „ľudovej demokracie” pozri KAPlAN, Karel: Der kurze Marsch. Kommu-
nistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei 1945 – 1948. München, Wien, 1981; cReUZBeR-
GeR, Stefan – GÖRTeMAKeR, Michael (ed.): Gleichstellung unter Stalin? Die Entwicklung der Parteien 
im östlichen Europa 1944 – 1949. Paderborn, 2002; HRABoVec, emilia: Vertreibung und Abschub: 
Deutsche in Mähren 1945 – 1947. frankfurt am Main e.a. : Peter lang (Wiener osteuropastudien, 
Schriftenreihe des Österreichischen ost- und Südosteuropa Instituts 2), 1996. 
 180   Slová z Manifestu českého duchovenstva českému národu z 2. 6. 1945, ktorý v ten istý deň 
publikovali noviny Československej (českej) strany lidovej Lidová demokracie.
 181   Te Deum sa slávilo hneď po voľbe, ktorá sa odohrala na Pražskom hrade 14. 6. 1948. Arci-
biskup Beran, český prímas, pozdravil novozvoleného prezidenta pri bráne Katedrály sv. Víta a po Te 
Deu, za hlaholu zvonov, mu udelil arcibiskupské požehnanie. 
 182   Demokraticka strana, hlavná legálna antikomunistická politická sila na Slovensku, získala 
vo voľbách jednoznačné víťazstvo a dosiahla 62 % hlasov. 



266 Emília HrabovEc

trestanie slovenských politických a intelektuálnych elít, resp. každého, kto 
bol nejakým spôsobom zviazaný s myšlienkou slovenskej štátnosti, a vytvo-
renie podmienok pre postupnú duchovnú a kultúrnu asimiláciu Slovákov. 
V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijali aj českí nekomunistickí politici spo-
luprácu s komunistami, dočasne taktizujúcimi v duchu „Národného frontu”, 
a táto politická aliancia zabránila tomu, aby sa mohli v štáte uplatniť dôsled-
ky víťazstva nekomunistických síl na Slovensku a urýchlila proces komunis-
tického prevzatia moci v Československu.183 

Pius XII. sledoval situáciu v Československu i v celej povojnovej európe 
s veľkými obavami. V mierovom usporiadaní, ktoré na základe „nešťastných 
jaltských dohovorov“184 vytvorili víťazné veľmoci, nenachádzal uskutočnenie 
svojho ideálu „novej kresťanskej európy“, zjednocujúcej európske národy na 
kresťanskom fundamente do harmonického spoločenstva, schopného preko-
nať nenávisť, zmieriť prirodzené právo národov na nezávislosť a svojský ži-
vot s príkazom univerzálnej solidarity a realizáciou katolíckej sociálnej náuky 
uskutočniť sociálnu spravodlivosť, a tak imunizovať európu pred lákadlami 
komunistických sociálnych utópií a vytvoriť predpoklady pre autentický a tr-
valý mier.185 Namiesto toho videl pápež v povojnovej európe nové rozdelenia 
a diktát veľmocí na úkor malých a slabých národov, ktoré museli akceptovať, 
„že im je vnucovaný nový politický a kultúrny systém, ktorý veľká väčšina 
ich obyvateľstva rozhodne odmieta“.186 Najdramatickejšie pociťoval Pius XII. 

 183   K zásadnej diskusii o stratégiách, ktoré dláždili cestu víťazstvu komunistov v štátoch 
stredovýchodnej európy, pozri cReUZBeRGeR, Stefan – GÖRTeMAKeR, Michael (ed.): Gleichstellung 
unter Stalin? Die Entwicklung der Parteien im östlichen Europa 1944 – 1949; MARK, eduard: Revoluti-
on by Degrees. Stalin´s National-Front Strategy for Europe 1941 – 1947. Washington, D.c. : Woodrow 
Wilson center, 2001; vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi porov. HRABoVec, emilia: Der Heilige Stuhl, das 
östliche europa und die Anfänge des kalten Krieges. Sveta stolica, istočna europa i početci hladnoga 
rata. In: TANJIć, Željko (ed.): Cardinal Stepinac. A Witness to the Truth. Kardinal Stepinac. Svjedok 
Istine. Zagreb : Glas Koncila, 2009, s. 101 – 126 a 261 – 284.
 184   Vyjadrenie kardinála Tisseranta, stojaceho na čele vplyvnej Kongregácie pre východnú 
cirkev, v rozhovore s talianskym kresťansko-demokratickým politikom Iginom Giordanim. citované 
podľa cASellA, Mario: Igino Giordani, «la pace comincia da noi». Roma 1990, s. 154. Podobne kriti-
cký pohľad na Jaltu však zastávali prakticky všetci v Rímskej kúrii. Porov. cAVATeRRA, emilio:  
Il Prefetto del S. Offizio, Le opere e i giorni del cardinal Ottaviani. Milano : Mursia, 1990, s. 47. 
 185   K pápežovej predstave o novom medzinárodnom poriadku pre povojnovú európu pozri 
napr. GoNellA, Guido: I presupposti di un ordine internazionale. città del Vaticano 1942. Gonella, 
univerzitný profesor filozofie práva a zahraničnopolitický redaktor vatikánskeho denníka L’Osserva-
tore Romano, napísal dielo na základe známych vianočných príhovorov pápeža Pia XII. Knižka vyšla 
s nepodpísaným predslovom substitúta na Štátnom sekretariáte Giovanniho Battistu Montiniho, 
neskoršieho pápeža Pavla VI. K pápežovým predstavám o povojnovom usporiadaní európy pozri aj 
cHeNAUX, Philippe: Pio XII. Diplomatico e pastore. cinisello Balsamo 2004, s. 317 – 327. K myšlienke 
„harmonickej syntézy“, ktorá spája „národné vlastenectvo a solidaritu medzi národmi“, porov. MeSSI-
Neo, Antonio: l´esercito europeo. In: La Civiltà Cattolica, roč. 104, 1953, IV, s. 505 – 516.
 186   Allocuzione pontificia in occasione della festa di S. eugenio, 2. 6. 1945. In: AAS, roč. 37, 
1945, s. 159 – 168. 
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expanziu komunizmu: etablovanie prosovietskych režimov všade tam, kam 
prišla víťazná Červená armáda, a hrozbu šírenia komunizmu aj do ostatných 
častí zbedačeného a vykoreneného kontinentu, najmä do Talianska a fran-
cúzska. Pápež vnímal tento vývoj ako apokalyptický scenár, evokujúci histo-
rické obrazy rozpadu Západorímskej ríše či príchodu „nového islamu“, ktorý 
kresťanov vystaví „krutým skúškam“187, povedie k labilnému mieru postave-
nému na vzájomnom zastrašovaní a k všeobecnému rozvratu, ktorý ohrozí 
základy samotnej kresťanskej civilizácie v európe. 

Hoci o situácii v Československu prichádzali do Vatikánu ťaživé správy, 
Piovi XII., ktorému ležal na srdci osud miliónov katolíkov žijúcich v česko-
slovenskom štáte a ktorý bol ako diplomat i ako pastier presvedčený o tom, 
že diplomatické kanály bolo potrebné udržiavať pri živote tak dlho, ako sa 
dalo, úprimne záležalo na obnove diplomatických stykov s Prahou a na vys-
laní nuncia, ktorý by viditeľne stelesňoval živý kontakt s Rímom, informoval 
pápeža o situácii a zastával ohrozené záujmy cirkvi. Keďže Moskva, Varšava 
ani Budapešť o diplomatické vzťahy s Vatikánom neprejavili záujem, pápež 
sa nádejal, že sa aspoň v najzápadnejšom výbežku sovietskej zóny vplyvu – 
v Československu – podarí zabrániť úplnej sovietizácii a konsolidovať vzá-
jomné vzťahy. Prijal preto aj ponižujúce podmienky, ktoré mu nadiktovala 
Praha, aby vytrestala Svätú stolicu za uznanie Slovenskej republiky. Posledný 
predvojnový nuncius v Prahe Saverio Ritter bol degradovaný na internuncia, 
pozbavený tradičnej funkcie dekana diplomatického zboru a do Českoslo-
venska sa smel vrátiť iba v lete 1946 po ťažkých rokovaniach vydláždených 
jednostrannými ústupkami Svätej stolice a príznačne až po májových parla-
mentných voľbách.188 Degradáciou nuncia dosiahol edvard Beneš to, čo plá-
noval už počas krízy vo vzťahoch medzi Prahou a Vatikánom v roku 1925.189 

Motívy, ktoré pražskú vládu primäli k tomu, aby prijala myšlienku ob-
novenia diplomatických vzťahov so Svätou stolicou, mali čisto pragmatický 
charakter. V popredí stála snaha inštrumentalizovať cirkev ako nástroj na 
upevnenie politickej a ideologickej jednoty a stability štátu, na legitimizáciu 

 187   Pius XII. to povedal generálovi charlesovi de Gaulleovi počas súkromnej audiencie v roku 
1944. GAUlle, charles de: Mémoires de guerre. II. L’Unité (1942 – 1944). Paris 2000, s. 498. 
 188   Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Inter-
nazionale della Repubblica Italiana Roma (ďalej ASMAe), Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede 
1929 – 1946, busta 180, súrne telegramy talianskeho veľvyslanectva pri Svätej stolici ministerstvu 
zahraničných vecí 1. 5. 1946 a 13. 6. 1946, odovzdané 28. 6. 1946 sekretárovi pre mimoriadne cir- 
kevné zaležitosti Svätej stolice Domenicovi Tardinimu. Porov. HRABoVec, emilia: Santa Sede e ce-
coslovacchia 1945 – 1965. In: HRABoVec, emilia – BRUGNoTTo, Giuliano (ed.): Chiesa del silenzio 
e diplomazia pontificia, 1945 – 1965. città del Vaticano : libreria editrice Vaticana (Atti e Documen-
ti), 2018, s. 41 – 62. 
 189   AMZV, PZ-Vatikán 1925, Beneš Pallierovi, telegram, 8. 7. 1925. Pozri aj tu vyššie.
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revolučných zásahov do vnútornej politiky a prosovietskej orientácie v za-
hraničnej politike a prezentovanie štátu ako slobodného a demokratického, 
ktoré malo vyvrátiť obavy o jeho nezávislú budúcnosť a kritiku predovšet-
kým zo strany slovenskej emigrácie, ktorá spochybňovala legitimitu obnove-
nia štátu a upozorňovala zahraničie na tvrdé politické a protikatolícke opat-
renia uplatňované na Slovensku. Smutnoznáme Memorandum o Slovensku, 
ktoré vypracovalo oddelenie pre vedeckú politiku českej národnosocialistic-
kej strany po šoku z parlamentných volieb v máji 1946, príznačne konšta-
tovalo: „Boj o Slovensko neprebieha medzi Prahou a Bratislavou, ale medzi 
Prahou a Rímom. Vyrovnanie sa s Rímom... by bolo najspoľahlivejšou cestou 
k zlikvidovaniu slovenskej otázky.“190

V tomto duchu predložila československá diplomacia Svätej stolici aj dve 
konkrétne politicky motivované požiadavky: odstránenie štyroch slovenských 
biskupov (spišského biskupa Jána Vojtaššáka, banskobystrického biskupa 
Andreja Škrábika, svätiaceho biskupa Trnavskej apoštolskej administratúry 
Michala Buzalku a nitrianskeho svätiaceho biskupa eduarda Nécseya) a defi-
nitívnu likvidáciu slovenského zastupiteľstva pri Svätej stolici a vydanie slo-
venského vyslanca Karola Sidora. Veľkým tŕňom v oku bol pre pražskú vládu 
predovšetkým biskup Ján Vojtaššák, ktorý bol už pre liberálno-socialistické 
vlády nepohodlným biskupom a pre ľudovodemokratické i komunistické vlá-
dy sa stal úplne neakceptovateľným, pretože svojím rozhodným a otvoreným 
katolíckym a antikomunistickým postojom ohrozoval ideologický fundament 
nového režimu191 a svojím nekompromisným národným presvedčením „česko-
slovenskú“ ideológiu a vďaka veľkej morálnej autorite mal na Slovensku veľký 
vplyv. Jeho kompromitáciou a odsúdením sa mala kompromitovať a odsúdiť 
aj katolícka a národná myšlienka, ktorú po strate štátu a emigrácii či uväznení 
politických a intelektuálnych elít národa v istom zmysle stelesňoval. 

Československá vláda po prvýkrát predniesla žiadosť o odstránenie Vojtaš-
šáka a ďalších troch slovenských biskupov v októbri 1945 v memorande, kto-
ré ministerstvo zahraničných vecí adresovalo vatikánskemu chargé d’affaires 
Raffaelovi fornimu hneď po jeho príchode do Prahy v októbri 1945.192 Vláda 

 190   Dokument pripravilo oddelenie pre vedeckú politiku českej národnosocialistickej strany  
7. 7. 1946. V úplnosti ho publikoval napr. Kanadský Slovák, 29. 11. 1986, s. 7. 
 191   Vojtaššákovi sa už v roku 1945 podarilo zabrániť prvému komunistickému pokusu infiltro-
vať sa do kňazských radov prostredníctvom tzv. „Slovanského katolíckeho výboru“. Porov. PeTRAN-
SKÝ, Ivan A.: Pokus o rozvrat: o Slovanskom katolíckom výbore. In: Svedectvo, roč. 10, 2001, č. 7/8,  
s. 21 – 23; JAKUBČIN, Pavol: Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Sloven-
sku v rokoch 1948 – 1968. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012, s. 14 – 15.
 192   AMZV, f. To-o, 1945 – 1959, Vatikán, k. 10. V memorande sa zároveň žiadalo odstránenie 
dvoch sudetsko-nemeckých biskupov Antona Webera a Johanna Remigera a ďalších troch sloven-
ských biskupov, Michala Buzalku, Andreja Škrábika a eduarda Nécseya. 
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však na rokovania s Vatikánom nečakala, ale ešte skôr než sa vôbec obrátila na 
najvyššiu cirkevnú autoritu, nechala v máji 1945 spišského biskupa zatknúť 
a prepustila ho o niekoľko mesiacov bez obžaloby alebo súdneho procesu.193 
Prostredníctvom Raffaela forniho Svätá stolica odpovedala na pražskú nótu, 
že podobne ďalekosiahle požiadavky nekládli ani nemeckí národní socialisti 
a že bez kánonických dôvodov nemieni od biskupov požadovať demisie. V rov-
nakom zmysle povedal Domenico Tardini chargé d’affaires Schwarzenbergovi 
v marci 1946, že „Svätá stolica nepripustí, aby sa siahalo na biskupov“.194 Vy-
jadrením tohto postoja bol aj apoštolský list, ktorý vo februári 1946 adresoval 
Pius XII. arcibiskupovi Karolovi Kmeťkovi a biskupovi Vojtaššákovi pri príleži-
tosti 25-ročného jubilea ich biskupskej vysviacky v roku 1921. 

Volanie po odstránení slovenských biskupov sa s novou intenzitou ozva-
lo po parlamentných voľbách v máji 1946, keď komunisti pripísali zodpoved-
nosť za svoju volebnú porážku na Slovensku cirkvi a nekomunistickí českí 
politici videli vo víťaznej slovenskej Demokratickej strane tiene potenciálne-
ho oživenia ľudáctva a slovenského „separatizmu“. Ministerstvá začali ešte 
intenzívnejšie zbierať materiál, ktorý mal dokázať nepriateľský postoj slo-
venských biskupov k ľudovej demokracii a ich podporu rôznych „sprisahaní 
proti republike“. Ministerstvo zahraničných vecí sa prípisom z 11. júna 1946 
obrátilo na slovenské Povereníctva školstva a vnútra s tým, že „pro případ, 
že by se Vatikán zdráhal vyhověti našemu požadavku [o odvolanie biskupov 
Vojtaššáka, Škrábika a Buzalku, eH.], bylo by vhodné, abychom měli připraven 
průkazní materiál o závadnosti jmenovaných biskupů s hlediska státoobčanské 
spolehlivosti“.195 Príznačné bolo, že „závadnost“ sa definovala výlučne „štáto-
občiansky“, teda vzťahom k československej štátnosti. Z odboru Z minister-
stva vnútra prišiel VI. odboru Povereníctva vnútra rozkaz: „Proti biskupovi 
Vojtaššákovi potrebujem materiál... Materiál potrebujem do 14. t.m.“196 Pri 
frenetickom hľadaní akýchkoľvek možných obvinení sa na stole pražských 
ministerstiev i bezpečnostných orgánov hromadili sčasti tie najabsurdnejšie 
obvinenia, ktoré im v návale poslušnosti posielali policajní a stranícki exekú-
tori. Napríklad prednosta oblastného bezpečnostného referátu v Kežmarku 
hlásil, že „podľa jeho zistení“ biskup Vojtaššák 6. októbra 1938 v Žiline spo-

 193   HRoMJÁK, Ľuboslav: S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka,  
s. 272 – 276.
 194   Schwarzenbergische familienarchive Murau, Nachlaß franz Schwarzenberg, Karton Vati-
kan, 6. politická správa františka Schwarzenberga ministerstvu zahraničia, 3. 4. 1946.
 195   A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB Bratislava BA-S, a.č. 1410-hlavný zväzok, Ministerstvo zahraničných 
vecí v Prahe Povereníctvu školstva a osvety v Bratislave, 11. 6. 1946.
 196   A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB Bratislava BA-S, a. č. 1410-hlavný zväzok, Ministerstvo vnútra odbor 
Z pre Povereníctvo vnútra, odbor VI, rádiogram, 12. 9. 1946.
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lupodpisoval Žilinský manifest (!), 14. marca 1939 ako predseda Štátnej rady 
spoluvyhlasoval Slovenský štát (!) a ani jedno zasadnutie slovenskej vlády sa 
nezaobišlo bez jeho prítomnosti (!), aj keď pripustil, že „nemohol presne zis-
tiť“, či mal biskup 14. marca 1939 na zasadnutí Štátnej rady nejaký prejav.197 
Nečudo, keď vtedy Štátna rada neexistovala a biskup Vojtaššák sa na priebe-
hu politických udalostí pohnutej zimy a jari 1938/1939 nijako nepodieľal.

Hoci „dôkazový materiál“ bol pochybného charakteru, štátny tajomník 
na pražskom ministerstve zahraničných vecí komunista Vlado clementis 
a minister školstva Zdeněk fierlinger, oficiálne sociálny demokrat, ale tajne 
už zviazaný s komunistickou stranou, privítali v lete 1946 internuncia Rittera 
s ultimatívnou požiadavkou „očisty v episkopáte“. Sústreďovala sa na osobu 
biskupa Vojtaššáka a žiadala jeho okamžité suspendovanie, po ktorom malo 
nasledovať odvolanie biskupov Buzalku, Škrábika a Nécseya a menovanie po-
liticky spoľahlivých koadjútorov k ostatným slovenským biskupom.198 

Paušálne politické obvinenia z kolaborácie s fašizmom či národným so-
cializmom brali vo Vatikáne so značnou rezervou, tým viac, že aj sama Svätá 
stolica bola opakovane obeťou podobných manipulácií a propagandistických 
kampaní. Už vo februári 1945 vyjadril Pius XII. v správe pre amerického prezi-
denta franklina D. Roosevelta znepokojenie nad podobnými útokmi proti svo-
jej osobe a početným katolíckym prelátom. Apoštolský delegát vo Washing- 
tone Amleto cicognani vysvetľoval štátnemu podsekretárovi Grewovi, že 
„v terminológii sovietskej vlády sa označenie nacista alebo fašista so všetkými 
účinkami, ktoré prináša, vzťahuje na všetkých tých, ktorí neschvaľujú soviet-
ske teórie a... metódy. To vedie k absurdným a svojvoľným obvineniam: soviet-
ska propaganda označila dokonca Svätého otca za národného socialistu“.199 

Pius XII. bol však nútený brať do úvahy aj niektoré odlišné postoje vnút-
ri kuriálneho sveta. Na Štátnom sekretariáte existovala istá rôznosť postojov, 
ktorá sa v povojnových rokoch prejavila aj v takých kľúčových otázkach, ako 
angažovanie sa katolíkov v talianskom verejnom živote alebo pozícia Svätej 
stolice v medzinárodnom kontexte.200 Zdá sa, že najmä niektorí diplomati oko-

 197   A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB Bratislava BA-S, a. č. 1410-hlavný spis, prednosta oblastného bezpeč-
nostného referátu VI. odboru Povereníctva vnútra, 14. 8. 1946. 
 198   A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB Bratislava BA-S, a. č. 1410-hlavný spis, Ministerstvo zahraničných vecí 
v Prahe Povereníctvu školstva a osvety v Bratislave, 11. 6. 1946, a Tamže, Ministerstvo vnútra odbor 
Z pre Povereníctvo vnútra, odbor VI, rádiogram, 12. 9. 1946; PeTRANSKÝ, Ivan A.: Štát a katolícka 
cirkev na Slovensku 1945 – 1946. Nitra : Garmond, 2001, s. 275; KAPlAN, Karel (ed.): Dva retribuční 
procesy. Komentované dokumenty. Praha : Nakladatelství R, 1992, s. 16 – 17.
 199   ADSS, vol. XI, dok. č. 520, s. 715 – 716. Porov. Nolfo, ennio Di (ed.): Vaticano e Stati Uniti 
1939 – 1952. Documenti di Myron Taylor, č. 920, s. 420. 
 200   Pozri napr. RIccARDI, Andrea: Il «partito romano» nel secondo dopoguerra (1945 – 1954). 
Brescia : Morcelliana, 1983. 
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lo Pietra ciriaciho, bývalého nuncia v Prahe, ktorý prispel k vyriešeniu kon-
fliktu okolo osláv Jana Husa a k podpísaniu Modu vivendi, či samého Domenica 
Tardiniho, ktorý mal už počas existencie Slovenskej republiky dosť nedôver-
čivý postoj k jej vnútornej i vonkajšej situácii a viac než Montini či samotný 
pápež podliehal negatívnym správam chargé d’affaires Burzia, zvažovali prí-
padnú Vojtaššákovu demisiu, aby uľahčili rokovania s Prahou a umožnili ne-
jakú podobu Modu vivendi s československou politickou mocou.201 Pius XII., 
dobre informovaný o osobe a diele spišského biskupa a o politickom kontexte 
kauzy (pápež využíval rôznorodé informačné kanály, ktoré presahovali Rím-
sku kúriu) a vedomý si veľkej úcty, ktorej sa biskup tešil medzi Slovákmi, však 
striktne odmietol akýkoľvek politicky motivovaný zásah proti Vojtaššákovi. 

od jesene 1947, keď sa ďalej zostrila vnútropolitická situácia v Českoslo-
vensku, začala pražská vláda opakovane hroziť, že okamžite otvorí politický 
proces proti Vojtaššákovi, zároveň však naznačovať ochotu, že dovolí nepo-
hodlnému biskupovi opustiť krajinu pod podmienkou, že sa už viac na Slo-
vensko nevráti.202 Vatikánska diplomacia odpovedala energickými protestmi, 
v zákulisí však zvažovala aj možné alternatívy vrátane dočasného stiahnutia 
sa biskupa do úzadia alebo menovania koadjútora, ktoré žiadala vláda, alebo 
pomocného biskupa schopného spravovať diecézu, keby mal byť jej ordinár 
hatený. Táto posledná idea sa však nezrodila iba zo snahy vyriešiť situáciu 
na Spiši, ale už aj zo širšieho úsilia nájsť možnosti, ako zachrániť cirkevné 
štruktúry za železnou oponou, keby komunistická perzekúcia nadobudla 
nebezpečnejšiu podobu, a ktorá v nasledujúcom roku vyústila do inštrukcie 
Nominatio substitutorum, poverujúcej biskupov, aby vymenovali zástupcov, 
ktorí v prípade ich zatknutia či internácie prevezmú riadenie diecézy.203 

Hoci bez prístupu k vatikánskym prameňom zatiaľ nie je možné pres-
ne zrekonštruovať rozhodovacie procesy v Kúrii, očividným sa zdá byť fakt, 
že vatikánska diplomacia sa napriek stále sa zužujúcemu manévrovaciemu 
priestoru pokúšala maximálne využiť všetky dostupné možnosti, aby ne-
uzavrela dvere pred diplomatmi a nevystavila cirkev rizikám priameho stre-
tu skôr než to bude nevyhnutné alebo než budú pripravené štruktúry potreb-
né na jej prežitie. Príznačné bolo, že keď v novembri 1948 košický apoštol-
ský administrátor Jozef Čársky, pražský arcibiskup Josef Beran a litoměřický 

 201   Schwarzenbergische familienarchive Murau, Nachlaß franz Schwarzenberg, Karton 
Vatikan, poznámky o Schwarzenbergových rozhovoroch s nunciom Pietrom ciriacim, december 
1946. Bez prístupu k vatikánskym archívom však tieto údaje zatiaľ nemožno verifikovať ani bližšie 
ozrejmiť.
 202   A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB Bratislava BA-S, a.č. 1410-1, Vojtaššák Apoštolskej nunciatúre v Pra-
he, 16. 10. 1948, s priloženou správou za Spišskú diecézu. 
 203   Pozri tu nižšie.
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biskup Štěpán Trochta prišli do Ríma na návštevu ad limina apostolorum, na 
Štátnom sekretariáte dostali radu, aby sa usilovali zabrániť priamej zrážke 
s politickou mocou, kým nebudú vytvorené štruktúry a podmienky, ktoré 
zabezpečia cirkvi prežitie.204 Biskup Vojtaššák sa už na návšteve ad limina 
nemohol zúčastniť, pretože mu štát nepovolil vycestovať, resp. viazal povole-
nie na vycestovanie na podmienku, že sa už zo zahraničia nevráti, čo biskup 
Vojtaššák, hoci si bol vedomý perzekúcie, ktorá ho čaká, striktne odmietol.205

K pritvrdeniu postojov Pia XII. a jeho Kúrie došlo v roku 1949 v dôsled-
ku radikalizácie protikatolíckych opatrení v štátoch sovietskeho bloku, keď 
sa stalo zrejmým, že od komunistických režimov sa už nedal očakávať žiad-
ny pozitívny krok. Šok vyvolalo predovšetkým odsúdenie kardinála Józsefa 
Mindszentyho za velezradu vo februári 1949 a smutnoznáma „Katolícka ak-
cia“ v Československu v júni 1949, teda pokus vytvoriť národnú cirkev eman-
cipovanú od Ríma, po ktorom nasledovala vlna perzekúcie kléru a veriacich, 
ktorí sa nepoddali schizmatickému pokušeniu.206 Svätá stolica reagovala zo-
strením diplomatických postojov a jasnou tendenciou vyberať alebo podpo-
rovať na čele diecéz silné a rozhodné osobnosti. V tomto kontexte tiež vo 
Vatikáne opustili akúkoľvek myšlienku na prípadné stiahnutie sa biskupa 
Vojtaššáka. Naopak v pápežovom okolí sa zrodil nápad povýšiť Vojtaššáka na 
arcibiskupa, a tak dať jedinému slovenskému biskupovi schopnému hovoriť 
jasne a nahlas väčšiu autoritu voči režimu, ale aj vo vzťahu k ostatným, prí-
liš opatrným a ustráchaným spolubratom v biskupskej službe. Takýto postoj 
dobre zodpovedal prirodzenej letore Pia XII., ktorý, hľadiac na nepokojnú si-
tuáciu v európe, už v júni 1946 a potom opätovne o rok neskôr verejne vy-
hlásil, že katolíci by výhovorkami na „opatrnosť“ nemali zakrývať svoj strach, 
pretože bázeň majú mať iba pred Bohom a strach iba pred „strachom samot-
ným“.207 Hoci arcibiskupskú alternatívu vo vzťahu k Vojtaššákovi vo Vatikáne 
čoskoro opustili, aby nedali režimu zámienku na začatie súdneho procesu 

 204   VAŠKo, Václav: Dům na skále: Církev zkoušená. 1. 1945 – začátek 1950. Kostelní Vydří 2004, 
s. 93 – 95.
 205   Svoju správu pápežovi preto Vojtaššák predložil iba písomne. Pozri: A ÚPN, KS ZBN S-ŠtB 
Bratislava BA-S, a.č. 1410-1, Vojtaššák Apoštolskej nunciatúre v Prahe, 16. 10. 1948, s priloženou 
správou za Spišskú diecézu.
 206   HAĽKo, Jozef: Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia. Pokus o vytvorenie „národnej 
cirkvi“ v Česko-Slovensku 1949. Bratislava : libri Historiae Slovaciae, 2004; VNUK, františek: Pokus 
o schizmu. Bratislava : Ústav dejín kresťanstva na Slovensku, 1996. 
 207   PIo XII: Discorso al Sacro collegio nella festività di S. eugenio, 1. 6. 1946. Dostupné na internete: 
<https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1946/documents/hf_p-xii_spe_19460601_
una volta.html> (5.12.2017). 
Porov. aj PIo XII: Discorso al Sacro collegio nella festività di S. eugenio, 2.6.1947. In: 
<https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1947/documents/hf_p-xii_spe_19470602_
una volta.html> (5. 12. 2017).



Biskup Ján VoJtaššák a sVätá stolica 273

proti biskupovi, na jeho demisiu už nikto ani nepomyslel. Kánonicky zostali 
všetci slovenskí biskupi na svojich miestach až do svojej prirodzenej smrti.

Viditeľným signálom stroskotania toho, čo by sa dalo nazvať prvou fázou 
vatikánskej Ostpolitik sui generis voči Československu, teda snahe o nejakú 
podobu diplomatického modu vivendi, bol odchod internucia Rittera z Prahy 
začiatkom roka 1948. Stalo sa tak niekoľko dní predtým, než poslední neko-
munistickí ministri v pražskej vláde podali demisiu, ktorú prezident Beneš 
okamžite prijal, všetka výkonná moc bola odovzdaná komunistom a zmizli 
posledné ilúzie nekomunistických politikov o tom, že s „domestifikovaným“ 
komunizmom bude možné spolužiť a uchovať si nejaký slobodný priestor 
v systéme „Národného frontu“. Režim čoskoro inicioval v celej republike tvrdé 
protikatolícke zásahy. Československo, ktoré ako prvý štát sovietskeho blo-
ku prijalo v roku 1960 do svojho úradného názvu epiteton „socialistické“,208 
si čoskoro získalo smutnú povesť jedného z najkrutejších prenasledovateľov 
Katolíckej cirkvi za železnou oponou. 

Pápež Pius XII., ktorý sa cítil byť strážcom západnej kresťanskej civili-
zácie pred náporom boľševického „nového islamu“ z Východu i marxistickej 
sekularizácie zo Západu, pozoroval situáciu cirkvi za železnou oponou, ale 
aj rastúci vplyv marxizmu na Západe s veľkými obavami a bolesťou. Komu-
nizmus považoval za smrteľné nebezpečenstvo a v duchu svojho „eschato-
logického“ ponímania ľudských dejín vnímal konfrontáciu s ním ako apoka-
lyptický zápas so Zlom, ktoré bolo „intrinsecamente perverso“, teda „vo svojej 
podstate zvrátené“, ako komunizmus definovala encyklika Divini Redempto-
ris, a s ktorým neboli možné žiadne diplomaticko-politické dotyky a kompro-
misy. Hlavnými nástrojmi v tomto zápase mohli byť iba duchovné zbrane, 
modlitba, svedectvo a mučeníctvo. 

Popri duchovných zbraniach však pápež mobilizoval aj legitímne kon-
krétne ľudské zbrane, predovšetkým silu slova. Verejne denuncoval zločiny 
komunizmu na Východe i jeho ideologickú ofenzívu na Západe, formoval 
povedomie katolíkov a varoval pred kompromismi s materializmom, či už 
praktickým, alebo ideologickým, a pred stratou morálnej rezistencie voči 
marxizmu. V snahe jasne vymedziť hranice medzi katolíckym a marxistic-
kým myslením siahal aj po právnych nástrojoch, ako boli dekréty Sv. ofícia 
alebo Konzistoriálnej či Koncilovej kongregácie.209 Pius XII. zároveň hľadal aj 

 208   Ústavným zákonom č. 100/1960 Zb. z 11. 7. 1960.
 209   Jedným z prvých bol dekrét Svätého ofícia z 20. 6. 1949, na Západe prakticky neznámy, 
ktorý reagoval na tzv. Katolícku akciu v Československu, teda na pokus založiť schizmatickú cirkev, 
a upozorňoval, že všetci katolíci, ktorí sa angažovali v týchto aktivitách, upadali do exkomunikácie. 
Decretum Schismatica «Actio catholica» in Cechoslovachia damnatur, 20 iunii 1949. In: AAS, roč. 41, 
1949, s. 333. o desať dní neskôr nasledoval dekrét z 1. 7. 1949 známy ako exkomunikačný dekrét, 
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praktické spôsoby, ako cirkvi za železnou oponou zabezpečiť prežitie. Siahol 
po metóde, ktorú Svätá stolica po prvýkrát uplatnila v dvadsiatych rokoch 
v Sovietskom zväze – po štruktúrach tzv. podzemnej cirkvi, ktoré úplne uni-
kali oficiálnym štruktúram štátu. Pápež udelil partikulárnej cirkvi osobitné 
„fakulty“, teda právomoci, ktoré za normálnych okolností prináležia iba naj-
vyššej cirkevnej autorite a ktoré umožňovali, aby boli v tajnosti vysvätení bis-
kupi a vymenovaní apoštolskí administrátori a generálni vikári, a tak ucho-
vaná funkčná cirkevná štruktúra ako základ cirkevného života aj v situácii, 
keď priamy kontakt so Svätou stolicou nebol možný. Po definitívnom pre-
vzatí moci komunistami v Československu Pius XII. inštrukciou Nominatio 
substitutorum z 29. júna 1948 poveril sídelných biskupov, aby vymenovali 
dvoch náhradných ordinárov, ktorí by v prípade núdze mohli namiesto nich 
prevziať vedenie diecézy.210 Najdôslednejšie tieto inštrukcie uskutočnil práve 
spišský biskup Ján Vojtaššák, ktorý 5. novembra 1949 vysvätil Štefana Bar-
náša za pomocného biskupa svojej diecézy211 a o rok neskôr, keď už bol izo-
lovaný vo svojej rezidencii, vymenoval ako náhradného generálneho vikára 
a svojho zástupcu Štefana Náhalku.212 

V roku 1950 bol biskup Vojtaššák zatknutý, vo väzení podrobený brutál-
nemu fyzickému a psychickému týraniu a v bábkovom politickom procese v ja-
nuári 1951, v jedinom procese proti trom katolíckym biskupom, aký sa kedy 
v moderných dejinách Katolíckej cirkvi konal, odsúdený na drakonický trest 24 
rokov odňatia slobody a stratu občianskych práv. Pius XII. sledoval proces s veľ-
kou bolesťou, vo Vojtaššákovi videl druhého Alojzjeho Stepinaca a mučeníka 
odporu proti komunizmu. V tomto duchu sa niesli aj vyhlásenia vo vatikánskom 
denníku L’Osservatore Romano, inak skôr strohé, aby sa vyhli útokom silnej, 
najmä talianskej komunistickej tlače. explicitnejší bol dvojtýždenník Spoloč-
nosti Ježišovej La Civiltà Cattolica, oficiózny orgán Svätej stolice, vychádzajúci 
so schválením Štátneho sekretariátu, ktorý dostal pokyn, aby jasne a zreteľne 
vyvrátil politické manipulácie vo vynútených výpovediach a tvrdenia propa-

ktorý však nikoho neexkomunikoval, iba konštatoval, že katolíci, ktorí vyznávali a šírili materialis-
tickú a protikresťanskú komunistickú ideológiu, upadali do exkomunikácie osobitne rezervovanej 
Svätej stolici. AAS, roč. 41, 1949, s. 334. Porov. PASToRellI, Pietro: La Santa Sede e l’Europa centro- 
-orientale nella seconda metà del Novecento. Soveria Mannelli : Rubbettino editori, 2013, s. 76 – 77. 
 210   feJÉRDY, András: Strategie della Santa Sede per la copertura delle sedi episcopali in 
Ungheria tra il 1945 e il 1964. In: feJÉRDY, András (ed.): La Chiesa cattolica dell’Europa centro- 
-orientale di fronte al comunismo. Roma : la Viella, 2013, s. 105.
 211   A ÚPN, KS ZNB S ŠtB Banská Bystrica, BB-V, a.č. 530, záznam o Vojtaššákovom vypočúvaní, 
8. 7. 1958.
 212   Archív Pápežského slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v Ríme (APSÚScM), Korešpon-
dencia 1965, Štefan Náhalka Štefanovi Krasuľovi, 16. 8. 1965. Náhalkovo vymenovanie potvrdil aj 
sám Vojtaššák počas vypočúvania v roku 1958. A ÚPN, KS ZNB S ŠtB Banská Bystrica, BB-V, a. č. 530, 
záznam o Vojtaššákovom vypočúvaní, 8. 7. 1958.
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gandistickej publikácie o procese, ktorú dal režim vytlačiť vo viacerých cudzích 
jazykoch vo vysokom náklade a distribuoval v západnom zahraničí.213

Na udalosti v Spišskej Kapitule, predovšetkým na skutočnosť, že kým 
právoplatný biskup bol vo výkone svojho úradu hatený, štát zinscenoval zma-
nipulovanú voľbu kapitulného vikára ondreja Scheffera, reagovala Konzisto-
riálna kongregácia v roku 1950 verejným vyhlásením, v ktorom pripomenula 
platné kánonické sankcie voči tým, ktorí porušovali cirkevné ustanovenia 
a uzurpovali si práva biskupov.214

Pius XII. hľadal všetky dostupné kanály, cez ktoré mohol udržiavať kon-
takt s miestnou cirkvou v Československu. Tak ako už v medzivojnovom ob-
dobí v komunikácii s katolíkmi v Sovietskom zväze, aj teraz často využíval 
diplomatickú batožinu a dobré služby západných diplomatov, Talianov,215 
francúzov, ale predovšetkým Rakúšanov, ktorí vďaka geografickej i historic-
kej blízkosti disponovali dobrými miestnymi kontaktmi aj vo vlastnom záuj-
me pozorne sledovali situáciu v susednej krajine a v diplomatickej batožine 
sprostredkúvali do Ríma aspoň útržky správ slovenských biskupov, kňazov 
a rehoľníkov. Táto beztak obmedzená komunikácia sa však temer zastavi-
la, keď v priebehu roka 1951 Praha nechala zlikvidovať s jednou výnimkou 
všetky konzuláty západných štátov v Bratislave. odvtedy pramenili prakticky 
všetky informácie o cirkvi na Slovensku od slovenskej kňazskej emigrácie 
v západnom európskom zahraničí, najmä v Ríme, osobitne od dvoch kľúčo-
vých osobností vtedajšieho slovensko-rímskeho prostredia, biskupa Pavla  
M. Hnilicu SJ a preláta Štefana Náhalku. 

Biskup Hnilica, po emigrácii v roku 1951 žijúci v rímskom exile, bol člo-
vek mimoriadnej duchovnej, pastoračnej, charitatívnej a cirkevno-politickej 
aktivity, ktorej cieľom bolo pomáhať cirkvi za železnou oponou materiálne 
i duchovne, oboznamovať západný svet s nebezpečenstvom komunizmu a za-

 213   cecoslovacchia. In: La Civiltà Cattolica, roč. 100, 1951, vol. I, s. 366 – 368. Porov. Tamže, 
Sviluppi della tattica comunista contro la chiesa cattolica in cecoslovacchia, roč. 100, 1951, vol. I,  
s. 481 – 494 (autorom bol známy jezuitský publicista a znalec pomerov v Československu francesco 
cavalli SJ).
 214   RIccARDI, Andrea: Il Vaticano e Mosca 1940 – 1990. Roma, Bari : laterza, 1992, s. 107. 
Už v predchádzajúcom roku, 29. 6. 1950, potvrdila Koncilová kongregácia osobitným dekrétom, že 
obsadenie cirkevného úradu proti cirkevným zákonom, na nátlak štátu, je neplatné a z hľadiska kán-
onického práva predstavuje trestný čin. Pre takéto prípady dekrét predvídal exkomunikáciu latae 
sententiae špeciálne rezervovanú Svätej stolici. Sacra congregatio concilii: Decr. Catholica Ecclesia 
(De ecclesiasticis officiis et beneficiis canonice instituendis seu providendis), 29 iunii 1950. In: AAS, 
roč. 42, 1950, s. 601.
 215   Niektoré informácie o náboženskej situácii v Československu, ktoré Vatikánu poskytlo 
Talianske veľvyslanectvo pri Svätej stolici a ktoré pochádzali od Talianskeho vyslanectva v Prahe 
(vyslanec Silvestrelli), sa nachádzajú in S.RR.SS., fondo Spogli, Serie Agostino casaroli, pos. 65, 
Situazione religiosa, správa z 11. 3. 1958. 
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brániť tomu, aby stratil voči nemu obranyschopnosť. Mal tisíce prednášok po 
celom svete a publikoval mnoho kníh o situácii cirkvi za železnou oponou, 
ktoré boli preložené do deviatich jazykov a v ktorých vždy upozorňoval na 
bolestnú situáciu biskupa Vojtaššáka. V máji 1954 predložil biskup Hnilica 
pápežovi Piovi XII. a generálovi Spoločnosti Ježišovej Włodzimierzovi ledó-
chowskému rozsiahlu správu o situácii cirkvi v jeho vlasti, v ktorej venoval 
rozsiahly priestor aj situácii v Spišskej diecéze.216 V tom istom roku 1954 za-
ložil Pius XII. na Hnilicov podnet výbor na štúdium otázok komunizmu a uml-
čanej cirkvi Comitato di studi per la Chiesa del silenzio, na ktorého čele stál bý-
valý vojenský biskup poľskej armády, v rímskom exile žijúci arcibiskup Józef 
f. Gawlina a Hnilica bol jeho tajomník. Slovensko vo výbore zastupoval najprv 
Anton Botek a po jeho odchode do Kanady Štefan Náhalka. Výbor sa pravidel-
ne schádzal a v roku 1957 vydal knižku La Chiesa del silenzio guarda a Roma. 
Knižka, ktorá vyšla s výslovným požehnaním Svätej stolice, bola považovaná 
za smerodajnú výpoveď o situácii umlčanej cirkvi. Prenasledovanej cirkvi na 
Slovensku venovala samostatnú kapitolu, ktorá sa začínala prvými proticir-
kevnými opatreniami v jeseni 1944 a patričný priestor venovala aj situácii 
biskupov vrátane biskupa Vojtaššáka.217 Popri náboženských a organizačných 
aktivitách Hnilica poskytoval pápežovi a Štátnemu sekretariátu aj v priebehu 
celých šesťdesiatych rokov početné a podrobné správy o situácii cirkvi v Čes-
koslovensku (a osobitne na Slovensku) a neskôr aj v Sovietskom zväze.218

Ďalšia osobnosť, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v týchto informačných 
a duchovných sieťach Svätej stolice, bol spišský kňaz Štefan Náhalka, bývalý 
osobný tajomník biskupa Jána Vojtaššáka, profesor na Vysokej škole boho-
sloveckej v Spišskej Kapitule a tajný generálny vikár Spišskej diecézy, ktorý 
sa po príchode do exilu v roku 1953 stal dušou slovenského katolíckeho ži-
vota vo Večnom meste, riaditeľom Slovenského katolíckeho ústredia v Ríme, 

 216   HNIlIcA, Pavol M.: Rozhovory. Ľudia a udalosti v živote biskupa Pavla Hnilicu, zhováral sa 
a otázky kládol františek Vnuk. Bratislava : Smaragd, 2001, s. 80 – 81; HNIlIcA, Ján – VNUK, franti-
šek: Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 2. časť 1951 – 1995. Trnava : Dobrá kniha, 1996, s. 38 – 39; 
BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana. Bologna 
: Il Mulino, 2008, s. 300. 
 217   La Chiesa del silenzio guarda a Roma. Roma : libreria editrice ferrari, 1957. K činnosti 
Výboru pozri S.RR.SS, fondo Spogli, Serie Agostino casaroli, pos. 87, f. 418; HRABoVec, emilia: 
Pavol Hnilica SJ, l’europa orientale e la Russia nel contesto dell’Ostpolitik vaticana. In: IcKX, Johan 
(ed.): L’Ostpolitik vaticana, l’Unione Sovietica e la Chiesa ortodossa russa (1958-1978). città del Vati-
cano : libreria editrice Vaticana, 2019 (pripravuje sa).
 218   Niektoré z týchto správ sa nachádzajú in S.RR.SS., fondo Spogli, Serie Agostino casaroli, 
napr. pos. 65, 66, 67, 87. Početné kópie týchto správ sú uložené v súkromnom archíve biskupa Hnili-
cu, ktorý sa donedávna nachádzal v rímskom sídle ním založenej kongregácie Pro Deo et fratribus – 
figlie di Maria a od decembra 2016 je postupne prenášaný do domu kongregácie v Nových Hradoch 
v Česku. 
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od roku 1957 až do svojej smrti slovenským delegátom v Najvyššej rade pre 
emigráciu pri Konzistoriálnej kongregácii (neskôr Pápežská komisia pre pas-
toráciu migrantov a ľudí mimo domova) a v rokoch 1963 – 1973 zaklada-
júcim rektorom Slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v Ríme.219 Náhalka, 
„diplomat bez akreditačných listín“, ktorý vďaka svojmu širokému intelek-
tuálnemu horizontu, prirodzenému ľudskému a diplomatickému taktu, že-
leznej disciplíne, obetavosti a dokonalej znalosti talianskeho jazyka a Ríma, 
v ktorom absolvoval svoje univerzitné štúdiá a prijal kňazskú vysviacku, ne-
bol iba prirodzenou autoritou v slovenských aktivitách v Ríme, ale dokázal 
preniknúť aj do vnútorných štruktúr rímskeho a kuriálneho života, ktoré by 
sa inak iba ťažko boli otvorili jednoduchému emigrantovi bez vyššieho soci-
álneho zázemia. Náhalka poskytoval pápežovi a Štátnemu sekretariátu pra-
videlné rozsiahle informačné a situačné správy o Katolíckej cirkvi na Sloven-
sku, v ktorých sa vždy dotkol aj situácie biskupa Vojtaššáka, a napísal prvú 
knihu v taliančine o situácii cirkvi na Slovensku za komunizmu.220 

V päťdesiatych rokoch, keď politika tvrdej perzekúcie v komunistických 
štátoch vylučovala akékoľvek rokovanie či dohodu s nimi, rozhodol sa Pius 
XII. rozohrať jedinú kartu, ktorá mu zostala – kresťanskú jednotu a solidari-
tu. Táto myšlienka bola hlboko zakorenená v jeho magistériu, osobitne v ek-
leziológii, zdôrazňujúcej popri právnej a spoločenskej dimenzii aj duchovnú, 
mystickú a komunitnú dimenziu cirkvi chápanej ako mystické telo Kristovo. 
Na pápežov podnet sa v Ríme v duchu jeho hlbokej mariánskej spirituality 
pravidelne slávili sväté omše za umlčanú cirkev a celkom osobitne i za väzne-
ných biskupov, zväčša v Bazilike Santa Maria Maggiore a často organizované 
Medzinárodnou mariánskou akadémiou Accademia Mariana Internationalis. 
Na týchto sláveniach sa veľmi aktívne podieľali aj slovenskí kňazi a veriaci 
žijúci v Ríme.221 

Pápež si tiež otcovsky spomínal na biskupov a kňazov, ktorí museli zná-
šať ťažké utrpenie in odium fidei. V roku 1957, pri príležitosti 80. narodenín 
Jána Vojtaššáka, si spomenul aj na väzneného biskupa, vyjadriac svoj obdiv 
k jeho vernosti Bohu, cirkvi a slovenskému národu a udeliac mu svoje apoš-
tolské požehnanie.222 

 219   HRABoVec, emilia: l’Istituto slovacco dei Santi cirillo e Metodio a Roma nel contesto 
politico-ecclesiastico. In: Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, roč. 1, 2015,  
č. 1-2, s. 117 – 131. 
 220   NÁHAlKA, Stefano: La Slovacchia d’oggi: un richiamo alla libertà. Roma 1957.
 221   APSÚScM, Korešpondencia 1954, pozvánky na sv. omše 29. 4. 1954 za prenasledovanú 
cirkev na Slovensku.
 222   APSÚScM, Korešpondencia 1957, č. 888/57, Štefan Náhalka pápežovi Piovi XII. Porov. 
TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník Cirkvi a národa, s. 319.
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v rokoch Druhého vatikánskeho koncilu  
a vatikánskej východnej politiky

Pacelliho nástupcovia Ján XXIII. (1958 – 1963) a, napriek silným pochyb-
nostiam, aj Pavol VI. (1963 – 1978) síce nič nezmenili na zásadnom odmietaní 
komunizmu ako takého, prišli však k presvedčeniu, že komunistické režimy sú 
odolnejšie a rozdelenie kontinentu bude trvácnejšie, než sa mnohí spočiatku 
nazdávali. So zmenou tohto stavu ešte veľmi dlho nebude možné počítať a aký-
koľvek pokus zmeniť ho by hrozil rozpútaním jadrovej vojny, takže iba dialóg, 
vzájomné zbližovanie a zmierňovanie napätia mohli zaručiť svetu mier a ťaž-
ko skúšanej Katolíckej cirkvi za železnou oponou prežitie. Tieto myšlienkové 
a praktické posuny boli súčasťou novej atmosféry détente, zmierňovania napä-
tia, ktorá sa od prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov začala formovať vo 
vzťahoch medzi dvoma blokmi, a reagovali aj na osobitnú kultúrno-spoločen-
skú a myšlienkovú atmosféru v povojnovej západnej európe, predovšetkým vo 
francúzsku a v Taliansku, teda v krajinách so silným vplyvom komunistických 
strán a ľavicovej kultúry, kde sa od druhej polovice päťdesiatych rokov začala 
presadzovať myšlienka dialógu s komunistickou ideológiou a hľadanie „tretej 
cesty“ a kde sa nové smerovania v zmysle „antropologického zvratu“ prejavili 
aj v katolíckej filozofii a teológii. Svojím spôsobom nadviazali napokon aj na 
dlhú pragmatickú tradíciu pápežskej diplomacie, ktorá už od napoleonských 
čias využívala rokovania a zmluvné vzťahy s modernými štátmi, aby Katolíckej 
cirkvi zabezpečila náležité miesto v spoločnosti. Teologický odraz našli tieto 
zmenené postoje v pastoračných konceptoch Druhého vatikánskeho koncilu 
a vo veľkých sociálnych encyklikách oboch pápežov, ktoré novým spôsobom 
interpretovali staré augustínovské rozlíšenie medzi „omylom a mýliacim sa“, to 
jest medzi „falošnými filozofickými doktrínami“, ktoré bolo treba odsúdiť, a po-
litickými a spoločenskými hnutiami, ktoré z nich vychádzali, ale s ktorými – aj 
keď nezdieľali „tú istú predstavu o živote“ – sa nevylučovala istá spolupráca.223 
Všetky tieto vplyvy vyústili na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. 
storočia do politicko-diplomatického a ekumenického otvorenia sa smerom na 
Východ, ktoré podľa vzoru o niečo staršej zahraničnej politiky západonemec-
kého kancelára Willyho Brandta vošlo do historických análov pod nie celkom 
priliehavým názvom „vatikánska východná politika“.224 

 223   Mater et magistra. In: AAS, roč. 53, 1961, s. 401 – 464. Porov. aj jeho encykliku Pacem in 
terris z 11. 4. 1963. In: AAS, roč. 55, 1963, s. 257 – 304, a prvú encykliku Pavla VI. Ecclesiam suam zo 
6. 8. 1964. In: AAS, roč. 56, 1964, s. 609 – 659; porov. aj koncilovú konštitúciu Gaudium et spes zo  
7. 12. 1965. In: AAS, roč. 58, 1966, s. 1025 – 1115, predovšetkým podkapitolu 92.
 224   K vatikánskej východnej politike pozri všeobecne HUMMel, Karl-Joseph (ed.): Vatikanische 
Ostpolitik unter Johannes XXIII. und Paul VI. 1958 – 1978. Paderborn : Schöningh, 1999; RIccARDI, 
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V prvej fáze sa rodiaca sa východná politika Svätej stolice sústredila pre-
dovšetkým na to, aby psychologicky „prelomila ľady“ vo vzťahu ku komunis-
tickým štátom a dosiahla ich súhlas s účasťou aspoň niektorých katolíckych 
biskupov a pozorovateľov ruskej Pravoslávnej cirkvi na koncile, ktorého zvo-
lanie Ján XXIII. ohlásil v roku 1959. S týmto cieľom diplomati Svätej stolice 
rôznymi cestami, vo vzťahu k Prahe napríklad aj prostredníctvom talian-
skeho veľvyslanca enrica Aillauda, ubezpečovali svojich partnerov, že koncil 
bude mať pastoračný charakter a nebude vyslovovať žiadne anatémy, teda 
ani neodsúdi komunizmus.225

Československé komunistické vedenie pozorne sledovalo nové posto-
je Vatikánu vo vzťahoch ku komunistickému svetu, zo svojej politicko-ideo- 
logickej perspektívy však nebolo schopné vidieť v nich nič iné ako novú, i keď 
sofistikovanejšiu ofenzívu proti komunizmu.226 Pražské vedenie, ktoré sa obá-
valo možného oživenia náboženského života a nežiaducich kontaktov sloven-
ských a českých katolíkov s najvyššími predstaviteľmi Katolíckej cirkvi a ktoré 
bolo presvedčené, že na rozdiel od Poľska alebo niektorých iných krajín so-
vietskeho bloku sa Československu podarilo potlačiť cirkevnú opozíciu, v tom 
čase už nepredstavujúcu akútne nebezpečenstvo pre stabilitu režimu, sa dlho 
zdráhalo reagovať na novú politickú líniu Vatikánu. Až koncom leta 1962, pod 

Andrea: Il Vaticano e Mosca 1940 – 1990; STeHle, Hansjakob: Geheimdiplomatie im Vatikan. Die 
Päpste und die Kommunisten. Zürich : Benziger, 1993; MelloNI, Alberto (ed.): Il filo sottile. L´Ostpo- 
litik vaticana di Agostino Casaroli. Bologna : Il Mulino, 2006; BARBeRINI, Giovanni: L´Ostpolitik della 
Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso. Bologna : Il Mulino, 2007; PASToRellI, Pietro: La Santa Sede 
e l´Europa centro-orientale nella seconda metà del Novecento. Soveria Mannelli : Rubbettino editori, 
2013. Vo vzťahu k Slovensku pozri HRABoVec, emilia: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikán-
skej východnej politiky (1962 – 1989). Druhé rozšírené a doplnené vydanie. Bratislava : lúč, 2017; 
HRABoVec, emilia: l´ostpolitik vaticana e la cecoslovacchia. In: Fede e Diplomazia. Le relazioni 
internazionali della Santa Sede nell´età contemporanea. Quaderni del Dipartimento di Scienze Poli-
tiche dell´Università Cattolica del Sacro Cuore III (2013) 5-6, s. 331 – 356; HRABoVec, emilia: The 
Vatican ostpolitik and czechoslovakia. National Aspects of the Political-ecclesiastical Negotiations. 
In: feJÉRDY, András (ed.): The Vatican Ostpolitik 1958 – 1978. Responsibility and Witness during John 
XXIII and Paul VI. Roma : la Viella, 2015, s. 207 – 237. 
 225   A ÚPN, f. I. S ZNB, mikrofiš, 10442/013, Aillaud, taliansky vyslanec v Prahe, informácia 
o rozhovore s Mons. Dell’Acqua, 22. 1. 1961; SNA, K-SNR, PT, k. č. 4, Správa o cirkevnopolitickej 
situácii na Slovensku. Všeobecne pozri lANNe, emmanuel: la perception en occident de la partici-
pation du Patriarcat de Moscou à Vatican II. In: MelloNI, Alberto (ed.): Vatican II in Moscow (1959 
– 1965). leuven : Bibliothek van de fac. Godgeleerdeheid, 1997, s. 113 – 117; WIlleBRANDS, Jan: 
le rencontre entre Rome et Moscou: souvenirs. In: MelloNI, Alberto (ed.): Vatican II in Moscow 
(1959 – 1965), s. 331 – 338; RoccUccI, Adriano: Russian observers at Vatican II. The „council for 
Russian orthodox church Affairs“ and the Moscow Patriarchate between Anti-religious Policy and 
International Strategies. In: MelloNI, Alberto (ed.): Vatican II in Moscow (1959 – 1965), s. 64 – 69; 
ScHMIDT, Stjepan: Augustin Bea: The Cardinal of Unity. New York : New city Press, 1992, s. 362.
 226   A ÚPN, f. I. S ZNB, mikrofiš, 10442/012, správa oficiálne prejavy politiky Vatikánu voči 
krajinám socialistického tábora od smrti Pia XII; Tamže, 10442/013, tajná informácia o ekumenic-
kom koncile, správa poskytnutá poľskými tajnými službami, 2. 6. 1961; Tamže, správa 3. oddelenia 
III. správy ministerstva vnútra, s.d.
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vplyvom Kremľa, ktorý sa rozhodol využiť zmenenú situáciu na vlastné poli-
tické ciele, prevážili aj v Prahe argumenty v prospech otvorenia rokovaní so 
Svätou stolicou. Režim si od nich sľuboval výhody na medzinárodnej úrovni, 
príležitosť využiť ich na podporu rozsiahlej československej diplomatickej 
činnosti a zároveň prezentovať vnútornú situáciu v štáte ako priaznivejšiu 
než naozaj bola, a tak vziať vietor z plachát zahraničnej protikomunistickej 
propagande a zvýšiť dôveryhodnosť „progresívnych“ katolíckych síl v západ-
nom zahraničí, rozšíriť svoje možnosti prieniku do medzinárodných katolíc-
kych štruktúr a oslabiť väzby medzi Svätou stolicou a západnými štátmi. Na 
úrovni domácej politiky režim dúfal, že posilní autoritu skompromitovaného 
Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva a že si prostredníctvom nových 
cirkevných nominácií, ktoré boli možné iba v spolupráci so Svätou stolicou, 
zabezpečí výraznejšiu prítomnosť spoľahlivých ľudí na čele diecéz.227 

Tieto očakávania stáli za rozhodnutím straníckeho vedenia súhlasiť 
s účasťou dvoch slovenských a jedného českého biskupa na prvom zasadnutí 
Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré sa začalo v októbri 1962.228 okrem nich 
štát žiadnemu inému z biskupov pozvanie vôbec nedoručil alebo nepovolil 
vycestovať. Tak to bolo aj v prípade spišského biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý 
dostal prvý pozývací list Štátneho sekretariátu Svätej stolice do väzenia v roku 
1962, na vycestovanie však nemohol ani pomyslieť, a druhý v roku 1964, keď 
sa Svätá stolica rozhodla opätovne sa pokúsiť o to, aby hatení biskupi získali 
povolenie vycestovať, hoci prvé pozvanie sa vzťahovalo na všetky zasadnu-
tia koncilu.229 Aj toto druhé pozvanie prišlo s dlhým oneskorením a hneď tiež 
s osobným komentárom súdruhov, ktorí mu ho priniesli, že vycestovať ne-

 227   A ÚPN, f. I. S ZNB, mikrofiš, 10442/012, správa oficiálne prejavy politiky Vatikánu voči 
krajinám socialistického tábora od smrti Pia XII.; Ústav soudobých dějin Akademie věd České 
republiky (ÚSD AV ČR), KV ČSfR, f 2, Správa o záveroch rokovania s Beranom a riešení niektorých 
iniciatívnych krokov Vatikánu s návrhmi na ďalší postup; SNA, f. MK SSR, k. č. 6a, politická správa 
Antikomunizmus Vatikánu a Katolíckej cirkvi vypracovaná radcom československého veľvysla-
nectva v Taliansku Aloisom Tichým 19. decembra 1969; porovnaj aj cUHRA, Jaroslav: Vatikán 
a Československo v šedesátých letech. In: oPATRNÝ, Aleš (ed.): Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze 
sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu. Praha 
: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2002, s. 17 – 21.
 228   Biskupa eduarda Nécseya, nitrianskeho apoštolského administrátora, biskupa Ambróza 
lazíka, apoštolského administrátora trnavského, a biskupa františka Tomáška, ktorý pôsobil iba ako 
farár v malej dedinke na Morave. od druhého zasadnutia sa na koncile smel zúčastniť aj rožňavský 
apoštolský administrátor Róbert Pobožný. Porov. HRABoVec, emilia: Gli archivi dei padri conciliari in 
Slovacchia e nella Repubblica ceca. In: cHeNAUX, Philippe (ed.): Il concilio Vaticano II alla luce degli 
archivi dei padri conciliari. città del Vaticano : lateran University Press, 2015, s. 215 – 237.
 229   ASV, concilio Vaticano II, busta 333, Segreteria Generale, zoznam biskupov z Českosloven-
ska, ktorých bolo treba pozvať na koncil, nedatovaný, jar/začiatok leta 1962. Pozri aj HelAN, Pavel: 
Biskup Ján Vojtaššák v materiálech Archivu bezpečnostních složek v Praze. In: HRoMJÁK, Ľuboslav 
a kol.: Pohľady na osobnosť Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára bisku-
pa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 276 – 277. 
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smie, lebo nie je „biskup ve funkci“. Vojtaššák, ktorý bol cirkevnoprávne stále 
riadnym diecéznym biskupom, toto vylúčenie niesol veľmi bolestne a dotklo 
sa ho, že kým on vycestovať nesmel, františek Tomášek, ktorý nebol diecéz-
nym biskupom ani žiadnu diecézu nespravoval ako administrátor, povolenie 
na cestu do Ríma dostal.230 Vojtaššák dostal aj pozvanie na posledné zasad-
nutie koncilu, datované 23. júla 1965. Päť dní pred smrťou naň odpovedal la-
tinským listom, v ktorom generálnemu sekretárovi koncilu arcibiskupovi Pe-
riclemu felicimu oznamoval, že už v apríli si podal žiadosť o vydanie cestov-
ného pasu a 29. júla ju urgoval, ale pochybuje, že bude pozitívne vybavená.231

Pápež Ján XXIII. využil príležitosť prítomnosti troch biskupov z Českoslo-
venska v Ríme na prvom zasadnutí koncilu a po porade s kardinálmi členmi 
Kongregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti sa rozhodol prostredníctvom 
biskupa Nécseya predložiť Prahe návrh na rokovania. Predsedníctvo Ústred-
ného výboru Komunistickej strany Československa sa rozhodlo, že podávanú 
ruku neodmietne, ale rokovania bude viesť zdĺhavo a „klásť určité podmienky“, 
vyhýbajúc sa dohodám a dávajúc najavo, že dohodu nepotrebuje štát, ale cir-
kev. Rokovania, ktoré sa začali v roku 1963, sa rýchlo ukázali byť náročnými, ak 
nie „nemožnými“, ako ich vo svojich spomienkach označil sám ich hlavný pro-
tagonista, Mons. Agostino casaroli.232 Komunistický režim nebol tradičným ak-
térom diplomatických rokovaní, ale nástroj politicko-ideologického systému, 
ktorý bol v zásadnom nepriateľstve voči náboženstvu, predovšetkým katolíc-
kemu, ktoré odsúdil na úplnú likvidáciu. Československí predstavitelia odmie-
tali robiť akékoľvek politické alebo ideologické ústupky a akceptovali iba to, čo 
im poskytovalo jednostranné výhody a poškodzovalo ich protistranu. 

Po prvých skusmých rokovacích dotykoch v máji 1963 v Prahe sa prvé 
pracovné rokovania vatikánskej a československej delegácie konali v septem-
bri 1963 v Ríme. Ich plodom bol tzv. Rímsky protokol, teda dokument, kto-
rý neprinášal žiadnu novú dohodu, ale bol zhrnutím postojov a požiadaviek 
oboch strán. Kým vatikánska delegácia na čele s Mons. casarolim, usilujúca sa 
zabrániť tomu, aby rokovania stroskotali skôr než by sa začali, bola pri jeho 
príprave ochotná „odložiť na neskôr“ niektoré pálčivé témy vrátane prepuste-
nia väznených biskupov,233 na výslovné želanie pápeža Pavla VI. bola do vati-

 230   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Viktorovi Trstenskému, 7. 9. 1964.
 231   ASV, concilio Vaticano II, busta 333, pozývací list z 23. 7. 1965 a Vojtaššákova odpoveď 
felicimu, 30. 7. 1965. 
 232   cASARollI, Agostino: Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti  
(1963 – 89). Torino : einaudi, s. 123, nazval kapitolu venovanú rokovaniam s československou stra-
nou „Nemožné rokovania: Československo“.
 233   Materiálová správa („Ponenza“) pre zasadnutie Kongregácie pre mimoriadne cirkevné 
záležitosti casaroli, 27. 11. 1963. In: BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte 
Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, s. 31.
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kánskej časti protokolu zaradená aj požiadavka, aby boli na slobodu prepuste-
ní väznení biskupi. Konkrétne sa uvádzalo meno biskupa Vojtaššáka, o ďalších 
väznených biskupoch Svätá stolica nemala presné správy, takže sa iba dom-
nievala, že ide o biskupov Štefana Barnáša, Vasiľa Hopku a Stanislava Zelu.234 

Na pápežovu žiadosť Československo v októbri 1963 amnestovalo bisku-
pov Vojtaššáka a Zelu, čím si režim trochu vylepšil svoju zahraničnú reputáciu, 
ale skutočnú slobodu ani jeden z nich nezískal. Biskup Vojtaššák sa nesmel vrá-
tiť na Slovensko a musel sa zdržiavať v nútenej internácii v stredočeských Seno-
hraboch, vystavený ustavičnej kontrole a obmedzeniam. casarolimu pri osob-
nom stretnutí na zámku v Zbraslave v novembri 1963 o svojej situácii povedal: 
„Som teraz právne a podmienečne na slobode, ale nemôžem ju využiť; je to ako 
byť vo väzení; navyše ma poslali na miesto vzdialené od mojej diecézy.“235

Nezanedbateľný vplyv na pápežovo rozhodnutie intervenovať vo Voj-
taššákov prospech mali aj slovenskí kňazi žijúci v emigrácii, osobitne kňazi 
z okruhu Slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v Ríme. Na jar 1963 ini-
ciovali slovenskí kňazi v Ríme pod vedením Štefana Náhalku akciu za pre-
pustenie biskupa Jána Vojtaššáka z väzenia. Viedla ich nádej, že druhá fáza 
destalinizácie, spojená s istým politickým uvoľnením v Československu, kde 
boli začiatkom šesťdesiatych rokov z väzenia prepustení slovenskí komunisti 
svojho času odsúdení ako tzv. „buržoázni nacionalisti“, a zároveň isté uvoľne-
nie v československo-vatikánskych vzťahoch sprevádzajúce začiatky vatikán-
skej východnej politiky, umožní aj prepustenie väznených biskupov a kňazov. 
Dňa 30. mája 1963 odovzdali viedenskému arcibiskupovi kardinálovi fran-
zovi Königovi pro memoria, v ktorom prosili o podporu vo Vojtaššákovej veci. 
Pamätný spis poukazoval predovšetkým na Vojtaššákov silný charakter a ne-
ohrozenú obhajobu práv cirkvi. Argument, že slovenské diecézy v dôsledku 
absencie riadnej cirkevnoprávnej štruktúry a vlastnej cirkevnej provincie 
podliehajú priamo pápežovi, mal zrejme nepriamo povzbudiť Svätú stolicu 
k intervencii vo Vojtaššákov prospech.236 Tieto iniciatívy, o ktorých Náhalka 
informoval aj pápeža Pavla VI., hlavu cirkvi bezpochyby ešte väčšmi utvrdili 
v tom, aby naliehal, aby bola do vatikánskej časti tzv. Rímskeho protokolu 
zaradená aj požiadavka na prepustenie biskupa Vojtaššáka z väzenia.237 

 234   BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, 
s. 247, „Rímsky protokol“ obsahujúci stanoviská Svätej stolice a československej vlády, september 
1963. Biskup Barnáš sa v skutočnosti už od roku 1960 nachádzal v charitnom domove v Pezinku, 
ostatní traja boli v tom čase ešte naozaj vo väzení.
 235   BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, 
s. 312.
 236   APSÚScM, 603b/63, Pro memoria kardinálovi Königovi, 30. 5. 1963. 
 237   „Rímsky protokol“ obsahujúci pozície Svätej stolice a československej vlády, september 1963. 
In: BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, s. 247.
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Pápeža však celkom isto nebolo potrebné osobitne presviedčať, aby sa 
ujal biskupa Vojtaššáka. Svedčí o tom aj jeho prejav pri otváraní druhého 
zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu, v ktorom otvorene pripomenul 
prázdne miesta v aule, na ktorých mali sedieť konciloví otcovia z krajín, kto-
ré vedú „vojnu proti cirkvi“,238 i skutočnosť, že svojho diplomata casaroliho 
poveril, aby počas rokovaní v Prahe v novembri 1963 odovzdal dojatému bis-
kupovi Vojtaššákovi pápežov list a zlatý prsteň.239

Hoci biskup Vojtaššák bol v čase prepustenia z väzenia do internácie už 
v pokročilom veku, jeho zdravie bolo podlomené väznením a mučením a si-
tuácia cirkvi v štáte a bolestná skutočnosť, že mu nebolo dovolené vrátiť sa 
do svojej diecézy ani na milované Slovensko mu spôsobovala veľké duševné 
muky, neuchýlil sa do osamelej trudnomyseľnosti, ale zo všetkých síl sa pustil 
do práce. V nasledujúcich mesiacoch predložil Svätej stolici viaceré elaboráty, 
v ktorých staručký biskup predkladal Svätej stolici rôzne prekvapivo odváž-
ne a priekopnícke návrhy na reformy v usporiadaní cirkevnej organizácie. 
Napriek svojmu kmeťovskému veku nemal spišský biskup očividne tenden-
ciu ľpieť na formách zdedených z minulosti, ale ponechal si zdravý a bystrý 
úsudok a svetskými ohľadmi nenaštrbené sentire cum Ecclesia, ktoré mu dalo 
silu i schopnosť hľadať v cirkvi nové organizačné i pastoračné cesty: „Ho-
diernae circumstantiae impellunt quaerere modos et formas, vix ante notas, 
quibus vitam et libertatem Ecclesiae securare possimus,“ písal v tomto zmysle 
synovskému priateľovi Náhalkovi do Ríma.240

V jednom z prvých rozsiahlych elaborátov pre Svätú stolicu navrhoval biskup 
Vojtaššák okrem iného ekonomickú emancipáciu cirkvi od štátu a nové, územ-
ne aj majetkovo efektívnejšie a rovnomernejšie usporiadanie diecéz ako cestu 
k oslobodeniu od ťaživých cirkevných zákonov č. 217 a 218 z roku 1949 a k účin-
nejšej mobilizácii rezerv a materiálnej sebestačnosti katolíkov.241 elaborát prišiel 
do Ríma mesiac predtým, ako sa vatikánska delegácia pokúsila prelomiť zásadný 
odpor svojej protistrany a vniesť pohyb do rokovaní s Československom niekoľ-

 238   PAolo VI: Solenne inizio della seconda sessione del concilio ecumenico Vaticano II. 
Allocuzione del Santo Padre Paolo VI. In: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1963/
documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html. 
 239   BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, 
s. 312.
 240   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Náhalkovi, 25. 3. 1965.
 241   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štátnemu sekretariátu Svätej stolice, 
23. 10. 1963. Prípis je napísaný po latinsky a nedatovaný, v úvode sa však spomína, že pisateľ bol 
práve prepustený na čiastočnú slobodu (to sa stalo 6. 10. 1963), a v závere sa nachádza rukopis-
ná zmienka o novom mieste pobytu v charitnom domove v Senohraboch. Dátum 23. 10. 1963 sa 
uvádza v nasledujúcom Vojtaššákovom liste zo 17. 1. 1964, adresovanom Koncilovej kongregácii. 
Pozri APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Koncilovej kongregácii, 17. 1. 1964.
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kými inovatívnymi a odvážnymi návrhmi, ako bola ochota zrieknuť sa akejkoľvek 
ekonomickej podpory cirkvi zo strany štátu, zakotvenej v cirkevných zákonoch, 
výmenou za slobodu pri spravovaní cirkevných záležitostí predovšetkým pri cir-
kevných menovaniach.242 Je pravdepodobné, že jedným z prameňov inšpirácie 
tohto priekopníckeho návrhu bol práve Vojtaššákov elaborát.

Súčasťou tohto hľadania nových ciest bol aj Vojtaššákov návrh, ktorý 
zodpovedal duchu Druhého vatikánskeho koncilu (hoci sa na ňom Vojtaššák 
nesmel zúčastniť a dostával z neho iba veľmi útržkovité správy), aby sa ka-
tedrálne kapituly už neobnovovali, ale na ich mieste bola zavedená inštitúcia 
diecéznych konzultorov, ktorí by boli poradcami a oporou svojmu biskupovi, 
ale na rozdiel od členov kapitúl, ktorých musel schváliť štát, by ich meno-
vanie nezáviselo od svetskej moci.243 Tento návrh sa neskôr naozaj uskutoč-
nil a v osemdesiatych rokoch umožnil biskupovi Júliusovi Gábrišovi, aby bez 
schválenia štátu vymenoval Zbor konzultorov, ktorý po jeho smrti zvolil za 
diecézneho administrátora neskoršieho arcibiskupa a prvého metropolitu 
novovekých slovenských dejín Jána Sokola. 

Internovaný biskup Vojtaššák, v tom čase už trinásť rokov násilne odlú-
čený od svojej diecézy, s nádejou hľadel v ústrety vatikánskym rokovaniam 
so štátom, aj keď on sám bol skôr človekom priameho, odvážneho odporu 
než diplomatom, ktorý skláňa hlavu a robí kompromisy. Zároveň sa kritic-
ky vyjadroval k tomu, ako štát bezvýsledne preťahoval rokovania, a bol pre-
svedčený, že je to spôsob, aby režim navonok vyvolával dojem, že má záujem 
o rokovanie, v skutočnosti však nechával cirkev pomaly hynúť.244 V najdôver-
nejších myšlienkach, ktoré prejavoval iba najbližšiemu priateľovi, však ten-
to statočný a odvážny bojovník, ktorý sa nikdy nevyhýbal riziku otvoreného 
boja za cirkev, niekedy nechápal, prečo Rím najmä vo vnútorných otázkach 
cirkevnej organizácie toľko vyčkáva na súhlas štátu a nekoná samostatne.245

Vojtaššákovi už od počiatkov jeho biskupského pôsobenia veľmi záleža-
lo na vyriešení jednej z najvážnejších slovenských cirkevnopolitických otázok 
– úpravy hraníc slovenských diecéz a erigovania samostatnej slovenskej cir-
kevnej provincie a odhodlane za ňu bojoval aj v čase, keď pre nezáujem Prahy 

 242   BARBeRINI, Giovanni (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull´Ostpolitik vaticana, s. 
253, vatikánsky návrh zápisnice o rokovaniach medzi Svätou stolicou a ČSSR v Prahe 16. – 28. 11. 1963.
 243   Vojtaššák tieto svoje úvahy bližšie odôvodnil v liste Štefanovi Náhalkovi z 25. 3. 1965. Pozri 
APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, č. 475/65, Vojtaššák Náhalkovi, 25. 3. 1965. Túto požiadavku 
potom pod vplyvom pápeža Jána Pavla II. dôsledne predkladal predovšetkým biskup Július Gábriš.
 244   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Náhalkovi, 5. 1. 1965.
 245   „Liceat tamen observare me non posse capere, cur non possit S. Sedes in pure interno negotio 
ecclesiastico, quale est istud, procedere,“ písal biskup Vojtaššák 31. 12. 1964 Štefanovi Náhalkovi 
do Ríma na margo dlhých prieťahov s uskutočnením novej cirkevnej organizácie na Slovensku. 
APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štefanovi Náhalkovi, 31. 12. 1964.
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zostávala otázka vylúčená zo všetkých rokovaní so Svätou stolicou. Vojtaššák, 
ktorý sa nedal odradiť ani ťažkou politickou situáciou a dramatickými životný-
mi podmienkami, v ktorých sa sám nachádzal, a napriek vážne nalomenému 
zdraviu a internácii v českých Senohraboch, kde boli všetky jeho styky s von-
kajším svetom prísne sledované, vypracoval po dlhom štúdiu návrh na budúcu 
úpravu diecéznych hraníc na Slovensku. Po prvýkrát to bol rozsiahly koncepč-
ný návrh, ktorý neupravoval iba vonkajšie hranice diecéz voči cudzím štátom, 
ale aj ich logickejšie a efektívnejšie vnútorné rozčlenenie. Vojtaššák si dobre 
uvedomoval, že historicky sformované slovenské diecézy mali často nevhodnú 
územnú podobu a nerovnomernú veľkosť – Trnavská apoštolská administra-
túra mala vyše štyristo farností, kým malé Rožňavské biskupstvo menej než 
sto – a ich sídla boli nezriedka umiestnené okrajovo a z hľadiska modernej 
komunikácie a účinnej pastorácie nevhodne. Načrtol preto dôslednú úpra-
vu, z ktorej mali vyjsť diecézy približne rovnakého rozsahu v priemere s asi 
200 farnosťami a s biskupským sídlom v skutočnom centre diecézy. V tomto 
zmysle spišský biskup neváhal radikálne zasiahnuť aj do tela vlastnej diecé-
zy a navrhnúť preloženie jej sídla zo síce starobylej, ale okrajovej, bokom od 
komunikačných tepien ležiacej a maličkej Spišskej Kapituly, bez živého kato-
líckeho zázemia, mestskej infraštruktúry a školstva v bezprostrednom okolí, 
do srdca liptova – do Ružomberka, významného mestského centra so značnou 
koncentráciou katolíckeho obyvateľstva, živou katolíckou tradíciou a silnou ka-
tolíckou perifériou (Černová, Hrboltová, likavka, lisková, ludrová, liptovská 
osada). Prenesenie sídla do Ružomberka sa mu zdalo nevyhnutným aj preto, 
lebo súčasne navrhoval rozšírenie Spišskej diecézy o územia Turca z dovtedaj-
šej Banskobystrickej diecézy a o politické okresy Žilina a Čadca z Nitrianskeho 
biskupstva, teda o územia, ktoré bezprostredne nadväzovali na oravsko-liptov-
ské dekanáty Spišskej diecézy a duchovne, kultúrne aj historicky boli s nimi 
späté. Ako provizórne sídlo Spišskej diecézy mala dočasne slúžiť priestranná 
ružomberská farská budova a ako dočasná katedrála farský kostol, kým bude 
vystavaný nový chrám, ktorého stavba bola pre veľký počet miestneho kato-
líckeho obyvateľstva aj tak nevyhnutná. Podľa Vojtaššákovho plánu malo mať 
Slovensko dve cirkevné provincie, a to západnú, ktorej centrum malo byť z his-
torických dôvodov v Nitre, do ktorej by patrili diecézy Nitra a Banská Bystrica 
a na biskupstvo povýšená Trnavská apoštolská administratúra, a východnú, so 
sídlom v Ružomberku, do ktorej mali patriť diecézy Spiš, Rožňava a Košice.246 

 246   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štátnemu sekretariátu Svätej stolice, 
nedatované (23. 10. 1963); Tamže, Vojtaššák Koncilovej kongregácii, 17. 1. 1964; Tamže, č. 41/65, 
Vojtaššák Náhalkovi, 31. 12. 1964. Pozri aj TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Mučeník 
Cirkvi a národa, s. 365 – 367. Pozri aj A ÚPN, Matej Andráš – Digitálne kópie z pozostalosti (originály 
v súkromnom vlastníctve, stav k 26. 3. 2017), fascikel: Zájazd slovenských intelektuálov do Vatikánu 
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Novú úpravu cirkevných pomerov chápal Vojtaššák nielen ako prirodzený dô-
sledok historického vývoja a pastoračnú nevyhnutnosť, ale aj ako nástroj, ktorý 
mal cirkev organizačne, majetkovoprávne a pastoračne emancipovať od štátu 
a pripraviť na prípadné uskutočnenie odluky cirkvi od štátu.247 

Neúnavný Vojtaššák zaslal prvý predbežný návrh novej úpravy cirkevných 
pomerov vedno s krátkou správou o celkovej situácii cirkvi na Slovensku a v Čes-
koslovensku (cirkevné zákony, situácia bohosloveckých fakúlt) a s odôvodnením 
preloženia sídla Spišskej diecézy do Ružomberka Štátnemu sekretariátu Svätej 
stolice už 23. októbra 1963, teda iba niekoľko dní po svojom prepustení z väze-
nia.248 o niekoľko týždňov neskôr sa v tejto veci obrátil na Koncilovú kongregá-
ciu.249 Štátny sekretariát mu 19. februára 1964 písomne potvrdil prijatie listu.250

Zimné a jarné mesiace 1963/1964 venoval Vojtaššák práci na podrobnom 
návrhu nového rozhraničenia slovenských diecéz vrátane ďalšieho členenia na 
dekanáty, ktorý zaslal Svätej stolici 27. apríla 1964. V sprievodnom liste opätov-
ne odôvodnil potrebu preloženia sídla Spišskej diecézy do Ružomberka a od-
poručil Svätej stolici, aby sa v prípade nejasností či ďalších otázok obrátila na 
Štefana Náhalku, rektora Slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v Ríme, Vojtaš-
šákovho bývalého osobného sekretára a profesora v spišskom seminári, ktorý 
dobre poznal situáciu na Spiši, v cirkvi na Slovensku i v Ríme, svojmu biskupovi 
zostal po celý život hlboko oddaný a po jeho prepustení z väzenia do internácie 
s ním v rámci možností z Ríma udržiaval pravidelnú korešpondenciu.251

Pred odoslaním prípisu do Vatikánu sa biskup Vojtaššák listom obrátil aj 
na biskupa eduarda Nécseya, nitrianskeho apoštolského administrátora, kto-
rého žiadal o vypracovanie vlastného návrhu na reorganizáciu slovenských 
diecéz podľa zásady, ktorú uplatnil aj Vojtaššák, aby všetky biskupstvá mali 
približne rovnaký počet farností a veriacich. Štátna bezpečnosť komunikáciu 
zachytila a Vojaššákovu iniciatívu označila za „provokáciu“.252

pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. cyrila, 1969, Korešpondencia s Jozefom Vojtasom, list Jozefa 
Vojtasa Matejovi Andrášovi z 27. 4. 1969 s mapovou prílohou. originálny kartografický materiál 
priložený k Vojtaššákovmu návrhu sa nachádza vo Vatikáne a je pre štúdium predbežne neprístup-
ný. Približnú mapu Vojtaššákovho rozčlenenia diecéz vyhotovil podľa pamäti kanonik Jozef Vojtas 
a zaslal ju v apríli 1969 námestníkovi ministra kultúry Matejovi Andrášovi.
 247   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štátnemu sekretariátu Svätej stolice, 
nedatované (23. 10. 1963).
 248   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Štátnemu sekretariátu Svätej stolice, 
nedatované (23. 10. 1963). 
 249   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Koncilovej kongregácii, 17. 1. 1964.
 250   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, odpis potvrdenia Štátneho sekretariátu z 19. 2. 1964.
 251   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, č. 41/65, Vojtaššák Náhalkovi, 31. 12. 1964.
 252   A ÚPN, f. B 8, Správa ZNB hlavného mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja, k. č. 1, inv. 
č. 2, Týždenná svodka 8. 4. – 15. 4. 1964. Biskup Vojtaššák sa bezpochyby obrátil na všetkých sloven-
ských spolubratov v biskupskej službe, aj keď korešpondencia nie je k dispozícii. 
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Pozoruhodné bolo, že Vojtaššák sa v priebehu prípravy svojho návrhu 
novej cirkumskripcie obrátil aj na poľského prímasa kardinála Stefana Wy- 
szyńského. Tak ako v decembri 1945, tentoraz však poukazujúc na prevrat-
né udalosti v cirkvi (stretnutie pápeža Pavla VI. s patriarchom Athenagorom 
v Jeruzaleme, zvláštne posolstvo Pavla VI. kardinálovi Wyszyńskému z Jeru-
zalema), prosil poľského kardinála, aby veľké Poľsko urobilo voči malému 
Slovensku veľkorysé gesto dobrej vôle a prinavrátilo slovenské obce na se-
vernej orave a na Spiši, po prvej svetovej vojne výmenou za tešínske uhlie 
násilne pričlenené k Poľsku a potom opätovne v roku 1945, späť do Spišskej 
diecézy, aby ich mala, keď v blízkej budúcnosti príde k novému ohraničeniu 
diecéz. Vojtaššák svoj apel zdôvodňoval predovšetkým morálne ako gesto, 
ktoré by odčinilo veľkú nespravodlivosť a zahojilo ranu, ktorá na Slovensku 
stále krvácala, ale aj cirkevnoprávne, odvolávajúc sa na skutočnosť, že poľský 
konkordát z roku 1925, ktorý tieto územia včlenil do Krakovskej arcidiecé-
zy, medzičasom stratil platnosť.253 od kardinála Wyszyńského však dostal na 
svoj dlhý list iba krátku, zdvorilú, ale nič nevraviacu odpoveď, ktorá sa vôbec 
nedotkla merita veci.254 Vojtaššákova iniciatíva je zaujímavá nielen z hľadiska 
regionálneho vyrovnania medzi Spišskou diecézou a jej krakovskou sused-
kou, ale aj v širšom cirkevnom kontexte a ako ruka podávaná ponad hranič-
nú čiaru i historicky boľavé rany a usilujúca sa o zmierenie v istom zmysle 
predbieha podobnú, aj keď historicky nepomerne známejšiu iniciatívu poľ-
ského a nemeckého episkopátu z roku 1965.255 

Štefan Náhalka informoval Vojtaššáka listmi z 12. decembra 1964  
a 8. marca 1965, že Štátny sekretariát dostal jeho elaborát a pozorne ho štu-
duje. Jeho uskutočnenie síce bude v daných podmienkach ťažké, ale „tempo-
re opportuno“, teda vo vhodnom čase, sa stane dôležitým východiskom pre 
novú delimitáciu diecéz a vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie.256 Hoci 

 253   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák kardinálovi Stefanovi Wyszyńské-
mu, 7. 1. 1964. Dočasná poľská vláda vyhlásila konkordát z roku 1925 v lete 1945 za zaniknutý. 
odôvodnila to dvoma provizórnymi menovaniami ordinárov počas vojny, v ktorých videla porušenie 
konkordátu zo strany Svätej stolice. V skutočnosti bol tento argument iba zámienkou pre neobno-
venie vzťahov so Svätou stolicou a uľahčenie ďalšieho vývoja v Poľsku v prokomunistickom zmysle. 
Pozri KoPIec, Jan: Polen. In: GATZ, erwin (ed.): Kirche und Katholizismus seit 1945. Bd. 2. Ostmittel-, 
Ost- und Südosteuropa. Paderborn et al 1999, s. 99 – 106; STRoBel, Georg W.: Die Kirche Polens, 
das gesellschaftliche Deutschensyndrom und beider Rolle bei der Sowjetisierung Polens. In: KARP, 
Hans-Jürgen – KÖHleR, Joachim (ed.): Katholische Kirche unter nationalsozialistischer und kommuni-
stischer Diktatur. Deutschland und Polen 1939 – 1989. Köln : Böhlau, 2001, s. 116 – 134; HRABoVec, 
emilia: Der Heilige Stuhl, das östliche europa und die Anfänge des kalten Krieges, s. 112.
 254   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Wyszyński Vojtaššákovi, 27. 5. 1964.
 255   BARToSZeWSKI, Władysław: Relazioni polacco-tedesche durante il pontificato di Paolo VI 
(1963 – 1978). In: SIlVeSTRINI, Achille (ed.): L’Ostpolitik di Agostino Casaroli 1963 – 1989. Bologna : 
eDB, 2009, s. 45 – 61.
 256   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Náhalka Vojtaššákovi 12. 12. 1964 a 8. 3. 1965.
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Vojtaššák sa uskutočnenia svojho veľkého sna – erigovania samostatnej cir-
kevnej provincie – nedožil, jeho návrhy sa neskôr stali podkladom pre úvahy 
o novej delimitácii slovenských diecéz. 

Prepustenie kardinála Berana z internácie a jeho vycestovanie do Ríma 
vo februári 1965 ako výsledok vatikánsko-československých rokovaní mo-
tivovalo biskupa Vojtaššáka, ktorý aj po pätnásťročnom väznení, internácii 
a izolácii od svojej diecézy neprestal mať na srdci starosť o dobro svojich 
kňazov a veriacich a veľmi sa obával, že neusporiadané pomery v biskupstve 
a absencia riadneho vedenia budú mať na nich dlhodobo nedobrý vplyv, aby 
sa pokúsil ovplyvniť hľadanie riešenia pre svoju diecézu. Pod vplyvom zmien 
v Pražskej arcidiecéze Vojtaššák dúfal, že vatikánsko-československé roko-
vania prinesú menovanie apoštolských administrátorov aj do iných diecéz. 
Preto už niekoľko dní po Beranovom odchode do Ríma, 25. februára 1965, 
sa staručký biskup obrátil listom na vatikánsky Štátny sekretariát s prosbou, 
aby Svätá stolica žiadala od pražskej vlády aj vymenovanie apoštolského ad-
ministrátora na Spiš. Vojtaššák si uvedomoval, že na Slovensko a do Spišskej 
diecézy mu už režim nepovolí návrat, preto bol ochotný priniesť bolestnú 
obeť a aj oficiálne rezignovať na správu svojej milovanej diecézy, pokiaľ by 
sa menovaním riadneho apoštolského administrátora konečne odstránila 
škandalózna situácia a ukončilo medzičasom pätnásťročné spravovanie bis-
kupstva kapitulným vikárom ondrejom Schefferom, zvoleným na masívny 
nátlak štátu, a teda z hľadiska kánonického práva neprávoplatne, a vytvorili 
podmienky na opätovné upevnenie jednoty a disciplíny kléru.257

Podľa rôznych indícií mal biskup Vojtaššák na mysli aj konkrétnych ľudí, 
ktorým by bola mala Svätá stolica v oných zložitých časoch zveriť starosť 
o Spišskú diecézu. Ponajprv svojho svätiaceho biskupa Štefana Barnáša, kto-
rého vysvätil v novembri 1949 bez štátneho súhlasu, zrejme ako potenciál-
neho ordinaria substituta, a po jeho smrti v internácii v kňazskom domove 
v Pezinku Viktora Trstenského, „slovenského Solženicyna“, nebojácneho zá-
stancu práv cirkvi a národa, ktorý mal odvahu odporovať režimu aj za cenu 
veľkého osobného rizika a utrpenia, svojho biskupa v Senohraboch často na-
vštevoval, vymieňal si s ním listy a v rámci možností sa pokúšal sprostredkú-
vať spišskému kléru inštrukcie, povzbudenia a posledný pastiersky list bis-
kupa, násilne držaného ďaleko od svojho stáda.258 Prístupné pramene zatiaľ 

 257   APSÚScM, listy biskupa Jána Vojtaššáka, Vojtaššák Náhalkovi, 8. 3. 1965 a 25. 3. 1965.
 258   Viaceré Vojtaššákove listy Trstenskému sa nachádzajú v APSÚScM v Ríme vo fonde listy 
biskupa Jána Vojtaššáka. Viktor Trstenský venoval Vojtaššákovi aj tu už viackrát citovanú knižku, 
ktorá po prvýkrát vyšla v exile pod pseudonymom TATRANSKÝ, Vincent: Biskup Ján Vojtaššák. Muče-
ník Cirkvi a národa. cleveland, ohio : Slovenský ústav, 1977, s. 357 – 360, ako aj rozsiahly priestor  
vo svojich spomienkach TRSTeNSKÝ, Viktor: Nemohol som mlčať. Bratislava : Nové mesto, 1994,  
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neprezrádzajú, či a aké konkrétne kroky Svätá stolica na Vojtaššákov podnet 
podnikla. Zo zachovanej biskupovej korešpondencie je známe iba to, že prís-
lušné vatikánske dikastériá biskupov podnet dostali a študovali.259 Predme-
tom rokovaní s Prahou sa však nestal. Praha nemala záujem niečo meniť na 
situácii na Spiši, kde úradoval v jej očiach spoľahlivý kapitulný vikár ondrej 
Scheffer. V rozsiahlom memorande, ktoré prostredníctvom československé-
ho veľvyslanectva v Ríme v júni 1965 zaslala do Vatikánu, sa iba všeobecne 
konštatovalo, že československá strana je ochotná riešiť otázku obsadenia 
vakantných diecéz, ale požaduje, aby boli plne rešpektované štátne cirkevné 
zákony. Je ochotná súhlasiť s návštevou vatikánskeho ablegáta, ktorý bude in 
loco konať patričné kánonické šetrenia predchádzajúce výberu kandidátov 
na biskupské úrady, jeho misia však musí zostať prísne tajná a nesmie ho 
sprevádzať nikto z radov „politickej“ cirkevnej emigrácie. Mená vytipovaných 
kandidátov musí Vatikán československej strane vopred poskytnúť na preve-
renie. Štátny súhlas im bude udelený iba vtedy, keď budú spĺňať podmienky 
predpísané zákonom, teda, inými slovami, preukážu patričné „občianske po-
stoje“. Ako si tieto postoje Praha predstavovala, vyplynulo z jej požiadavky, 
aby Svätá stolica pri výbere zohľadnila všetkých kapitulných vikárov a kňa-
zov, ktorí sa v minulých rokoch angažovali v prospech štátu, teda v Mierovom 
hnutí katolíckeho duchovenstva.260

Prepustenie kardinála Berana a jeho odchod do Ríma vo februári 1965 
motivoval aj slovenských kňazov v exile, aby sa usilovali opäť upriamiť po-
zornosť Svätej stolice i svetovej verejnosti na Vojtaššákovu kauzu. Sám Pavol 
VI. ubezpečil biskupa Hnilicu, ktorého 25. marca 1965 prijal na súkromnej 
audiencii, že „urobí všetko pre to, aby vyslobodil aj ostatných“.261 Skupina slo-
venských kňazov a katolíckych laikov z okolia Združenia slovenských katolí-
kov v USA sa vtedy pokúsila senzibilizovať cirkevnú aj svetskú verejnú mienku 
v prospech ťažko skúšaného, ale vo svete temer zabudnutého biskupa a do-
siahnuť podobné riešenie ako v Beranovom prípade aj pre Vojtaššáka. K hlav-
ným iniciátorom akcie patril katolícky laik, bývalý politik katolíckeho krídla 

s. 243 – 275. K Trstenskému pozri aj KĽUSKA, františek a kol.: Pápežský prelát Mons. Viktor Trsten-
ský, kňaz, pedagóg, publicista, sociálny dejateľ, martýr. Spomienky, svedectvá, dokumenty. Bratislava : 
lÚČ, 2012, s. 45, 105, 111.
 259   „Postulatio Excellentiae Vestrae quoad institutionem Admin. Apost. Scepusii heic ad officium 
destinatum pervenit,“ písal Štefan Náhalka Vojtaššákovi v liste z 21. 3. 1965. APSÚScM, listy biskupa 
Jána Vojtaššáka. obaja preláti viedli z opatrnosti pred pohľadmi komunistických cenzorov a sliedi-
čov veľkú časť korešpondencie po latinsky.
 260   BARBeRINI, Giuseppe (ed.): La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana, 
s. 329 – 336, Promemoria československej vlády Vatikánu o nevyriešených otázkach, 3. 7. 1965.
 261   Archív biskupa Pavla M. Hnilicu SJ Rím / Nové Hrady, Alcuni appunti sull’udienza col Santo 
Padre del 25 marzo [1965]. 
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Demokratickej strany Jozef Staško, od roku 1947 väznený, ktorý pred prícho-
dom do emigrácie v USA v roku 1961 udržiaval úzke kontakty s Viktorom Trs-
tenským, a katolícki kňazi básnik a vydavateľ Mikuláš Šprinc, ktorý prišiel do 
USA v roku 1946, a farár v slovenskej farnosti sv. cyrila a Metoda v lakewood, 
ohio, mons. františek J. Duboš (Dubosh), narodený už v Amerike, ale silného 
slovenského zmýšľania. Akciu podporoval aj biskup Andrej G. Grutka. Prvým 
krokom mala byť podpisová akcia v prospech biskupa, ku ktorej malo byť vy-
zvaných asi sto najpoprednejších slovenských kňazských a laických intelek-
tuálov po celom svete. Následne malo byť Svätej stolici adresované dôverné 
memorandum, ktoré by zdôraznilo veľké zásluhy a morálnu autoritu biskupa 
Vojtaššáka v zápase s komunizmom a vyslovilo prosbu, aby Svätá stolica v ro-
kovaniach s Prahou žiadala jeho prepustenie a vysťahovanie do Ríma, kde by 
ho prijal Slovenský ústav sv. cyrila a Metoda. V prípade, že by Praha odmietla 
dať povolenie k Vojtaššákovmu oslobodeniu, mala nasledovať mobilizácia ve-
rejnej mienky: Svätá stolica mala byť požiadaná o verejnú alokúciu v prospech 
biskupa, ktorú by predniesol sám pápež Pavol VI. alebo kardinál štátny sekre-
tár, kardinál Tisserant či niekto iný z vplyvných kuriálnych kardinálov. orga-
nizácii Spojených národov, Červenému krížu, Medzinárodnej únii právnikov, 
humanitárnym inštitúciám a komisiám pre ľudské práva v rôznych krajinách 
sveta malo byť podané osobitné memorandum, podpísané reprezentatívnymi 
slovenskými osobnosťami v zahraničí, ktoré by sa pre Vojtaššáka dožadovalo 
slobodného pobytu na Slovensku a revízie nespravodlivého súdneho procesu 
a bolo by sprevádzané sériou článkov vo svetovej tlači.262

Dochované historické pramene zatiaľ iba naznačujú, prečo sa takáto ši-
roko koncipovaná iniciatíva nakoniec neuskutočnila. Je pravdepodobné, že 
od nej odrádzali slovenskí kňazi v Ríme a osobitne Štefan Náhalka, dobrý 
znalec rímskych pomerov, ktorý sa s iniciátormi petície, predstaviteľmi Zdru-
ženia slovenských katolíkov (Šprinc, Staško, Duboš a Teodor Kojiš, oSB, opát 
opátstva sv. Andreja/Svorada v clevelande) a biskupom Andrejom Grutkom 
v tejto veci osobne stretol počas konvencie Združenia v New Yorku v polovici 
mája 1965. Slovenskí kňazi v Ríme sa obávali, že takáto iniciatíva bude na 
pražskej strane úplne neschodná a v konečnom dôsledku kontraproduktívna, 
pretože môže ešte zhoršiť aj tak ťažkú situáciu internovaného biskupa a sťa-
žiť rokovaciu pozíciu Svätej stolice.263

 262   APSÚScM Rím, Korešpondencia 1965, č. 607/65, Mikuláš Šprinc Štefanovi Náhalkovi,  
12. 4. 1965, a v prílohe listy Jozefa Stašku Mikulášovi Šprincovi z 19. 3. 1963 a 6. 4. 1963 a návrh 
memoranda Svätej stolici a memoranda pre svetské inštitúcie; Tamže, odpoveď Náhalku Šprincovi, 
4. 5. 1963.
 263   Autorke to potvrdil Jozef kardinál Tomko v osobnom rozhovore vo svojom byte v Ríme dňa 
28. 11. 2014. 
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V slovenskom rímskom prostredí vtedy všeobecne vládla obava, že ex-
ponovanie sa Slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v otázkach, ktoré Pra-
ha mohla označiť za politické, by komunistickému režimu mohlo poskytnúť 
zámienku, aby od Svätej stolice žiadal, aby Ústav umlčala. Príznačné bolo, že 
keď sa v tom istom čase v slovensko-americkom prostredí zrodila myšlienka 
žiadať povýšenie Ústavu na pápežský, slovenskí kňazi v Ríme od toho odrá-
dzali s odôvodnením, že pápežský ústav by priamo podliehal pod príslušné 
kuriálne dikastérium – Kongregáciu pre biskupov, takže by pražský režim 
mohol účinnejšie naliehať, aby Svätá stolica proti nemu zasiahla, kým teraz 
podliehal iba pod diecéznu autoritu suburbikárneho biskupstva Porto e San-
ta Rufina, ktorej vedenie malo v tomto ohľade oveľa väčšiu slobodu konania, 
na ktorú sa mohla aj Svätá stolica odvolať.264

faktom je však aj to, že biskup Vojtaššák zakrátko po zrode iniciatívy –  
4. augusta toho istého roka – zomrel, takže akékoľvek kroky v jeho prospech 
sa stali bezpredmetnými. o niekoľko týždňov neskôr došlo napokon na dlhé 
mesiace aj k prerušeniu vatikánsko-československých rokovaní.

Hoci k široko koncipovanej akcii vo Vojtaššákovej kauze nakoniec nedo-
šlo, slovenskí kňazi v Ríme na úplnom sklonku Vojtaššákovho života pred-
sa ešte stihli vyjsť s jednou iniciatívou: 28. júna 1965 zaslal biskup Hnilica 
pápežovi Pavlovi VI. úctivú žiadosť, kultivovane sformulovanú Štefanom Ná-
halkom, v ktorej hlavu cirkvi prosil, aby si pri príležitosti 64. výročia kňaz-
skej vysviacky biskupa Vojtaššáka, ktoré uplynie 1. júla, nejakým spôsobom 
spomenul na tohto mučeníka, ktorý spomedzi všetkých biskupov v Česko-
slovensku musel znášať najväčšie príkoria, nikdy sa však nesklonil ani pred 
najväčším tlakom prenasledovateľov cirkvi, uchoval si pevnosť, odvahu a ne-
ohrozenú vernosť cirkvi a v slovenskom národe, ktorý ho považuje za symbol 
nezlomného odporu proti komunistickému ateizmu, sa teší hlbokej úcte.265 
Kardinál štátny sekretár Amleto cicognani Vojtaššákovi v deň výročia naozaj 
poslal telegram, v ktorom mu tlmočil osobitné požehnanie pápeža Pavla VI. 
pri tejto príležitosti, za ktoré sa Vojtaššák vzápätí poďakoval.266 To boli po-
sledné riadky, ktoré za tohto života hlave Katolíckej cirkvi adresoval. 

 264   o delikátnej situácii Ústavu v tomto ohľade pozri APSÚScM Rím, Korešpondencia 1965,  
č. 636/65, biskup Hnilica a slovenskí kňazi ludovít Macák, Daniel faltin, Štefan Náhalka, félix litva 
a Jozef Tomko biskupovi Grutkovi, 20. 4. 1965.
 265   APSÚScM Rím, Korešpondencia 1965, č. 814/65, Pavol Hnilica pápežovi Pavlovi VI.,  
28. 6. 1965. Svoje autorstvo prípisu priznal Náhalka v liste priateľovi Mikulášovi Šprincovi. 
APSÚScM Rím, Korešpondencia 1965, č. 953/65, Náhalka Šprincovi, 22. 8. 1965.
 266   oleXÁK, Peter – cHAlUPecKÝ, Ivan: Životopis Jána Vojtaššáka, s. 205. Skutočnosť, že pápež 
Pavol VI. rád poslal biskupovi Vojtaššákovi list a osobitné požehnanie, potvrdil autorke aj Jozef kar-
dinál Tomko v osobnom rozhovore, ktorý sa uskutočnil v kardinálovom rímskom byte 28. 11. 2014. 


