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teda len opakovaním toho, čo už
ini napisali, ale je celostným i slm-
tetickým spracovaním podstat-
ných problémov, ktoré sa trýkajú
správneho chápania jedinečnosti
a všeobecrrosti (katolicity) Cirk-
vi a dóležitosti úlohy nekresťan-
ských náboženstiev v dosahovaní
spásy. Móžeme povedať, že ai to
]e velmi dóležitý krok v chápani
tejto problematiky, a to aj napriek
tomq že toto dielo treba chápať
ako subjektívny pokus osobnej in-
terpretácie.

Andrej Filipek S]
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(Brno: Centrum pro sturlium
demokracie a kultury, 2015, 543 s.,
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Budiž řečeno hned na počát
ku, že recenzovaná kniha je v řadě
ohledů vlijimečná. Postupem času
jako bychom se smiřili < tim, že
k ,,velkým" církevnírn dějinám
českých zemí 20. století už vlastně
nemáme říci co nového. Že mož-
ná můžeme posunout tu či onu
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interpretaci, nepatrně zpřesnit po-
znáni o nějaké konkrétnosii, ale
že nic moc noveho se již do7vedět
nemůžeme. Rešením pak je větši-
nou cesta mikrohistorická, která
jde v mnoha aspektech do hloub-
ky a l řadé dalšich problematizule
,,obet-né". ..generalní" leorie a vý-
klady.

Marek Smíd ve své knize Ápo-
štolský nuncius a Praze ukázal, že to
ale není cesta jediná, resp. ukázal,
jak nemoudrá byla rezignace na
historický výzkum na celostátní
úrovni. ULaza], ze i zde e\isrltjr
rozsáhlé, dosud neprobádané či
málo probádrné archivy, ktere
poskyfují řadu dosud neznámých
informací, faktů, souvislostí pro
poznaní důleziteho výseku ctr-
kevních dělin naší země v pryní
polovině 20. století. Jakkoli hlav-
ní těžiště odborného zájmu knihy
spočívá ve vztazích církve a státu,
archivní zdroje otevíraií zajímavé
otázky ohledně vnitíocííkevního
života, kondice diecézí, famostí,
řeholí apod.

Jako základní matrice pro
st íukrurovdni výzkumné materie
Smidovi slouží postavy čtyř pa-
pež,kých {inleI )nunciú - Clement
Micara (nunciem v Ceskosloven-
sku 1920 1923), Francesco Mar-
maggi (l923 l928), Pietro ciliaťi
(l928 l93J). Sdverio Ritler (lg35_
I93q, Iq45-1950), Vedle ob liga tnr-
ho úvodu a závěru, doplněIrél-ro
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o bohaté přílohy, které ve stylu
klasika českého historiografi ckého
vlizkumu církerrrrích dějin začátku
20. století Pavla Marka přinášejí
mj. přepisy podstatných pramenr
ných zdrojů, je kniha rozdělena
na čtyři hlarmí kaPitoly: osobnost
apoštolského nuncia a jeho pnní
diplomatické kroky v Ceskoslo-
vensku, čirurost nr,rnciů v Česko-
slovensku, apoštolská nlrnciafura
a nunciovy absence z Prahy. Kaž-
dá z kapitol, někdy i podkapitol,
je (vedle dalších členění) fakticky
vnitřně strukfuIována vždy podle
jedriotlivých nunciů. To autorovi
umožnilo skutečně systematicky
popsat snad každý l,rý,znamnější
aspekt spojený s životem a půso-
bením papežských lyslanců v me-
ziválečném a krátce i poválečném
Československu. Na druhou stra-
nu - jelikož právě tato důsledná
systematičnost vede k občasnému
opakování a problematickému
provazování jednotlivrých částí
texfu - čtenář může mít občas po-
cit, že se daná informace opakuje
či jen obtížně navazuje na čtené
jinde.

Přes futo mímou výtku si je
autor recenz€ vědom, že by šlo jen
obiížně strukfurovat text vhod-
něji, když se M. Šmíd rozhodl
pro všeobsáhlou syntézu tohoto
tématu. Dozvídáme se tak nejen
o okolnostech počátku vatikánské
mise v Československu po vzniku

Recenze a zpróuy

republiky, o nástupech a ukončení
mise všech nunciů, nejen o jejich
jazykovém rybavení, politických
a vnitrocírker,ních ingerencíctr,
o vytváření spojenectví, či naopak
napětich s reprezentanty českoslo-
venského episkopáh1 nejen o je-

iich úloze (a vnímání) ve velkých
událostech ťypu Marmaggiho afé-

ry, svatováclavského milénia či
eucharistického kongresr4 nejen
o jejich postojích k ožehavé národ-
nostní otázce či vlil,u při rezignaci
pražského arcibiskupa Františka
Kordače,'ale i o problémech půso-
bení nunciatury v budově pražské-
ho arcibiskupství a následné kou-
pi a úpravě samostatného paláce,
o personáLním obsazení nunciafu-
ry o každodenním (i finančním)
chodu úřadu. v tomto ohledu se
M. Šmíd ocitl nikoli svou vinou
v obtížné situaci. Jelikož se téma-
tu fungování nunciafury či někte-
ným dalším aspektum až dosud
nedostalo zasloužené pozomosti,
iakže v této oblasti je nutné pro
vyvození obecněiších závěr& být
až detailně podrobný. Tento smysl
pro detail pak občas může čtenáře
až ZahItit. Syntetický charakter ji-
ných částí se tak ocitá na obdobné
úrovni s podrobnou studií.

Kniha pracuje s úctyhodným
fundem nejenom primámích -
v čemž spočívá iejí hlavní před-
nost -, ale i sekundámích zdro-
jů. Autor probádal nejen fondy
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v českých archivech Ministerstva
zahraničnich věci cR, kanceláře
prezidenta republiky, Národního
archivu apod., ale i v Rakouském
státrúm arclrivu ve Vídni a pře-
devším v Historickém vatikán-
ském archivu v Řmě. Nepomíjí
snad žádný l,rýznamný ó méně
uýznamný zdroj - at jž v podobě
edicí pramenů či dobov,ých i sou-
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časných historiografických pojed-
nání o tématu.

souhrrrně lze knihu čtenářům
jednoznačně doporučit - jde o po-
ctivou historickou práci, kterou
nebude moci pominout nikdo,
Ldo se vážně zabývá situací kato-
]icismu v Ceskoslovenslu nejen za
žv. Prní republiky.

stanislau Balík
Katedra politologíe F SS MU


