
PAPEZ PIUS Xn. A CnStcy wzinon
znnxÈr< EHLER

Slovo I mír t, zní z italského jména pacelli,
s nímà se narodil a Zil dneÉní svaty Otec clo 2.
biezna 1939, kdyà 

- pÌed éestnócti lety 
-se stal papeàern Piem XII. AvÉak mír nemèl

bÍi àivotním údélem t,ohoto velkého pÌed-
stavitele generace, kter6, zaúiIa dvé svStové
vólky a kteró se s úzkostí obóvó tÍetí.

Bylo to roku lgl7, uprostied vìavy první
svètové vólky, co se jméno Eugenio pacelli
po plvé objevilo na scéné mezinórodní veiei-
nosti. A bylo to v souvislosti s mírem. yapól:
Benedikt, XV. se tehdy rozhodl piedloàiti hla-
vóm unaven;ích vrílòících nórodù konkretní
nóvrh na mír. K nejchoulostir'éjÉí òÉ,sti svého
plónu, k jeho piojednóvóní s némeckou vlé,-
dou, vybral Eugenia Pacelli, svého riadéjného
oblíbence. Mlad;í prelót proÉel bitevními linie-
mi z Italie do císaÍského Némecka, kde svùj
první v;iznamnly' úkol vykonal jak nejlépe bylò
moàno. Zhostil se ho s nemal;ím osobním
írspéchem, t,iebaàe plivoditi rnír mu dopÍóno
nebylo.

Papeàúv míror'Í nór-rh ztroskotal, uved"l
r'óak nadaného vatikónského diplomata na
dvanéct let do nejtésnèjÉího styku s problémy
Stlední Evropy, uprostÍed nichà v roku l9l8
se zrodilo svobodné Òeskoslovensko. Zústal
v l{émecku, jako nuncius v Mnichorré, kde
roku l9I9 zaZil osobní zkuÉenost s komunis-.
rnem. KdyZ se vlódy nacl méstem zmocnily
na nékolik t5îdnú sovéty demoralisovan;ích
vojókú, byJ budouci pape:ú jedin;fm diploma-
tern, kter5í Mnichov neopustil, a1e setrval na
svém púsobiSti. Svou nebojócností a lidskou
laskavostí vzbuclil úctu u v5ech, i u mnichov-
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ské vlódy sovétù, ba dokonce i u tlupy lou-
peZících vojikù, kteií vpadli do nunciatury
a zase v pokoji odeÉli, pÍekonóni jeho laska-
v;írn pÌijetim. Z Mnichova populórní nuncius
brzy piesídlil -do Berlína, hde pùsobil aù: clo
roku 1929, do doby, kdy berlínské ulice uà
dunély pochody hnéd;;ch hitlerovcú.

Tak se Eugenio Pacelli sl,al mimoÌóclnlfm
znalcem StÌední Evropy. Z Berlina byl po-
volón zpét clo Vatikónu, aby pÍevzal nóstup-
nictr'í po kardinilu Gà,sparriin jako stitní
sekretói, takàe kromé rodné Italie se jeho
pÌímó úivotní zkuéenost vztahuje pieviZné
ke Stiední Evropé. Po dvanóct, let se tam po-
hyboval ve styku se v5emi onémi ùivly a
proudy, jeZ byly rozhodné pro osudy òesl<ého
nóroda od roku I}IT aí, po dne5ní clobu.

Období, za téhoú, kardinil Pacelli stril v
òele vatikónskéÌro stótnílro sekretariótu, vy-
znélo v nejlepÉí shodu mezi óeskoslovensìk5im
stótern a papeàskou kurií. Hó'kov5? kÌíìr se
vznóéel nad Evropou a nebezp eóí, jei, z 1,oho
plJznula, sblíàila vÉechny demokraty u nós s
nositeli kÌíàe Kristova. Období vjbuÉného pro-
tikatolictví z první poloviny 1et clvacó1,ych
bylo u nós odkózÉr,no do historie a nez&pome-
nutelnSî katolick;Í sjezd v Praze roku tLg3b
se stal symbolem dobré shody mezi Vatikó-
nem a praZskou vlódou.

Za nedlouho poté nadeéla doba vell:;ich
zkouéek pro kalolíky ve StÍední Ev.ropé a
pro naÉi vlast. Nèmecko vielo nacisticl<5ím
nor.opohanstvím a Hitlerova vlóda por-uÉo.
vala konkordó,t z roku Ig33, osobní'to dílo
kardinóla Pacelli, tak t,éù,ce, Ze roku l:937
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