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У цій статті аналізуються особливості розвитку двостороннього ватикансько-
німецького зовнішньо-політичного діалогу в 1933–1945 роках. Проведено порівняльний аналіз
інтенсивності двосторонніх контактів досліджуваного періоду, розглянуто ватикансько-
німецькі зовнішньополітичні відносини в контексті таких основних проблемних сфер
двосторонньої взаємодії, як конкордат між Ватиканом і Німеччиною, польська проблема,
сепаратні переговори із західними державами, «Ватиканський коридор». Проаналізовано
становлення механізмів двосторонньої співпраці.
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Метою публікації є дослідження зовнішньополітичних відносин між державами
Ватиканом і Німеччиною в період 1933–1945 років. Автор вважає, що потреба в такому
дослідженні є актуальною, оскільки на нинішньому етапі міжнародних відносин неофіційна
дипломатія відіграє значну роль.

Науковий рівень вивчення розглянутої проблеми нині є недостатній. В основному це
спогади сучасників – У.Ширер [1], Ф. фон Лапен [2], А. Даллес [3], Е. фон Вайцзеккер [4], В.
Хеттель [11]. Автори доходять висновку, що між двома державами були жваві офіційні й
неофіційні відносини, які активно впливали на міжнародні відносини того часу. Ця тема не
залишилася поза увагою і сучасних дослідників міжнародних відносин XX століття –
Л. Безименський [5], Е. Лебек [6], Е. Фраттіні [7], А. Наумов [8], Г.Л. Розанов [12].

Відносини між папською державою і керівництвом Третього рейху носили доволі
невпорядкований характер і мали свої злети і падіння. На першому етапі свого правління
Гітлер і його оточення були зацікавлені в дружньому нейтралітеті Ватикану, хоча об’єктивно
націонал-соціалізму ніяка церква не була потрібна. Але значна кількість населення Німеччини
були католиками. Діяли католицькі громадські об’єднання, які мали значний політичний вплив
і тому нацисти потребували нормальних відносин з ними. Гітлер писав того часу: „У нашому
світі релігійні люди не можуть обійтися без догматичних обрядів, широкі верстви народу не є
філософами, для загальної маси людей віра є найчастіше єдиною основою морального
світобачення. Політику доводиться передусім думати не про те, що дана релігія має той чи
інший недолік, а про те чи є чим замінити існуючу, хоч і не зовсім досконалу релігію. І поки у
нас немає кращої заміни, тільки дурень і злочинець стане знищувати стару віру” [9, с. 320].

Тому Гітлер був зацікавлений пропозицією віце-канцлера Франца фон Папена почати
переговорний процес з представниками папської канцелярії, насамперед з екс-нунцієм у
Німеччині, монсеньйором Е. Пачеллі, у майбутньому – папа Пій XII, тоді державний секретар
Ватикану, що відав зовнішньою політикою Святого престолу. Як писав фон Папен, метою
конкордату було: „Проведення практичних заходів для втілення в життя основних
християнських принципів, мені хотілося підвести під права християнської церкви в Німеччині
юридичну базу. Шалений антиклерикалізм радикального крила націонал-соціалістичної партії
робив цю проблему все більше нагальною” [2, с. 276]. Спочатку зустрічі між фон Папеном і
Пачеллі носили неофіційних характер, на них обговорювались основні умови договору між
Берліном і Ватиканом, які були створені на підставі пропозицій Пачеллі в 1921 році для
президента Веймарської республіки Еберта. Це були зустрічі двох старих знайомих ще з часів
переговорів про укладення конкордату між Пруссією і Ватиканом 1921 року. Франц фон Папен
– один з лідерів католицької партії Німеччини – був частим гостем у резиденції монсеньйора
Пачеллі в Берліні. Пізніше, під час візиту до Італії, фон Папен разом з дружиною зустрівся з
папою Пієм XI і написав: „Мені вдалося врегулювати всі деталі угоди зі швидкістю, зовсім
незвичною для відносин з Ватиканом”. [2, с. 277]. Як можна зрозуміти, це був наслідок впливу



дій монсеньйора Пачеллі та його співробітників – докторів Гребера та Кааса, а також
активна підтримка з боку прем’єр-міністра Італії Беніто Муссоліні, який проводив консультації
фон Папена. З проектом конкордату швидко погодився Гітлер і навіть, коли в партії почалися
протести проти договору, він не змінив своєї точки зору. За наказом канцлера фон Папен
отримав дозвіл діяти на переговорах, не ставлячи до відома Міністерство закордонних справ і
фон Бергера, посла Німеччини у Ватикані. Умови конкордату були неприйнятні для націонал-
соціалістів, які сприйняли цей договір негативно, особливо міністр пропаганди Йозеф
Геббельс, котрий називав цей договір „диявольською угодою”. За конкордатом у Німеччині
дозволялося вільно проповідувати католицьку релігію, признавалася незалежність церкви,
гарантувалася свобода обміну інформацією між папським престолом і німецькими єпископами,
свобода призначення вищих сановників католицької церкви в Німеччині. Дозволялося навчати
в школах основ католицизму, вивчати в усіх університетах країни теологію, але священикам
заборонялося вступати до політичних організацій чи партій. За бажанням Гітлера за державою
встановлювалося право накладення вето призначення того чи іншого єпископа, а вже вибрані
єпископи повинні були приносити клятву вірності німецькому народу, Рейху і фюреру. Гітлер
випускає декрет за яким знято всі обмеження щодо католицьких організацій, а також відмінено
репресії проти окремих католицьких лідерів і священиків. Конкордат було підписано 20 липня
1933 року. Підписання проходило через складну церемонію. Державні прапори Німеччини зі
свастикою були занесені до церкви, де їх освятив нунцій магістр Орсеніго. Ранкові газети
вийшли з фото нунція, який з посмішкою стояв біля нацистських партійних стягів. Газетні
шпальти кричали: „Папа признав режим фюрера!” Нацистам було потрібно щоб церква
признала їхній режим і таким чином підняла престиж в очах народу Німеччини та міжнародної
спільноти, католики вже почали опозиційні дії проти нацистського режиму і тому визнання
уряду Німеччини папою мало велике значення. Через рік відбулися парламентські вибори і 93
% населення Німеччини голосували за нацистів, серед них 40 % були католики.

А що ж Ватикан? Саме католики отримали де-юре карт-бланш на свої дії в Третьому
рейху, де з часів Кайзера держава підтримувала протестантські конфесії, а до католиків
ставилася нейтрально. Ситуація різко змінилася після приходу до влади нацистів. Їхні містичні
окультні й іноді язичні доктрини відтіснили всі традиційні релігії на задній план. Ідеологи
Ватикану вважали, що цей договір стане стіною захисту для католиків рейху. Папа Пій XII
1945 року виголосив: „Без юридичного захисту, який забезпечив конкордат, переслідування
церкви, які наступили потім, могли б набути ще нечуваніших форм”. Основи католицької
церкви і достатня кількість її інститутів збереглися неушкодженими, що забезпечило її
виживання і відродження після війни” [2, с. 280].

Через п’ять днів після ратифікації конкордата в Німеччині було прийнято закон про
стерилізацію, а також було почато розпуск Ліги католицької молоді. Через рік було вбито
керівника організації „Католицька дія” Еріха Клаузенера. Було заборонено діяльність
католицьких видань і товариств, відбувалися масові арешти духовенства і католицьких
активістів. Католицькі об’єднання були звинувачені в тому, що вони є основними центрами
підривної діяльності, направленої проти німецького народу і фюрера. Якщо в лютому 1933
року Гітлер заявляв, що католицькі церкви є невід’ємною частиною національної культури
країни, то вже через місяць звучало: „Я клянусь викоренити християнство в Німеччині. Або ти
– християнин, або німець. Неможливо бути тим, й іншим одночасно” [7, с. 367]. Канцлер
Німеччини наказав Р. Гейдріху, керівнику РСХА – Управління імперської безпеки, стежити за
німецькими єпископами, за їхнім листуванням, джерелами фінансування. На початку 1934
року в Мюнхені Гейдріх відкрив відділ, який займався розслідуваннями діяльності
католицьких організацій і їхніх лідерів у Німеччині. Його очолив доктор В. Патин, у минулому
священик і племінник рейхсфюрера Г. Гіммлера. Німецька й італійська спецслужби починають
масову вербовку агентів у Ватикані, а також направляють своїх агентів проникати у внутрішні
служби святого престолу.

Дії нацистів були наче холодний душ для ієрархів Ватикану. Вони зрозуміли, що їх
використали лише для піар-акції, потрібної Гітлеру і його партії. Державний секретар кардинал
Пьєтро Гаспарі казав, що не заключити цей договір означало кинути католиків Німеччини
напризволяще. Крім того, конкордат було підписано тоді, коли нацистський режим ще не
починав проводити політику терору та свої варварські акції нівелювання суспільства. У



папську канцелярію постійно приходять скарги від духовенства і прихожан на порушення
конкордата, іде процес ототожнення дій нацистів і мовчання Ватикану як спільного процесу.
Католики Німеччини починали вважати, що в результаті переговорів Гітлера і Ватикану їхні
інтереси були зраджені.

Розуміючи це, папа Пій XI і кардинал Пачеллі розробили послання до пастви, щоб та
зрозуміла позицію папи щодо подій, що відбувались у Німеччині. Вийшло послання папи
німецькою мовою 14 березня 1937 року під назвою „З пекучою турботою”, у ньому
перераховуються порушення умов конкордата й акції насилля проти католицької церкви в
Німеччині. Але послання папи не засуджує дії нацистів, воно звертається до Гітлера з
пропозицією відновити співпрацю на основі дотримання конкордата. Приводом до появи
послання були донесення з рейху агентів ватиканської розвідки про проведення операцій із
насильницької стерилізації, знищення розумово відсталих, безнадійно хворих, розроблення
Інститутом расового шлюбу практик із генетичного виведення чистокровних суперарійців.

Реакція нацистів була різкою і навальною. Гестапо арештувало понад тисячу католиків,
частина з них була відправлена до концтаборів. Німецька преса випустила короткий коментар:
„Останній заяві папи аплодують євреї, чехи, французи і масони, цього для нас достатньо”.
Німецький посол у Ватикані направив дипломатичну ноту протесту, але відповідь папи ні в
якій мірі не задовольнила його: „Нема нічого більш помилкового, ніж бажання встати на
шляху християнства і його цінностей”.

У травні 1938 року, під час візиту Гітлера в Рим, за наказом папи, було закрито всі музеї
Ватикану, а офіційний часопис церкви отримав рекомендацію не друкувати інформацію про
перебування в Римі канцлера Німеччини. А сам папа, щоб не зустрічатися з Гітлером виїхав у
свою резиденцію Кастельгандульфо, але подібні дії ніяк не вплинули на канцлера Гітлера.
Його цікавили військовий союз з Італією та розв’язання суперечки з приводу аншлюсу Австрії.
Адже Б. Муссоліні звернувся до папи Пія XI з проханням відлучити від церкви католика
Гітлера, але понтифік утримався від радикальних заходів, а через деякий час обидва диктатори
помирились і заключили військовий союз. Ватикан не проводив різку критику дій нацистів, не
закликав своїх прихожан до опозиції та супротиву. Пій XI вважав нацистів меншим злом
порівняно з безбожними комуністами. Він вірив, що зможе домовитися з прихильниками
свастики, а з прихильниками червоних зірок – ніколи. Папа був проти агресивних планів
нацистської експансії, бо їхня реалізація призвела б до ліквідації католицької церкви або її
підпорядкуванню Третьому рейху. Окремі політики і журналісти пророкували неминучу
сутичку між Ватиканом і Німеччиною, але нічого подібного не відбулося. Обидві сторони не
були зацікавлені в загострені відносин, одначе і не думали йти на поступки один одному. З
осені 1938 року здоров’я папи різко погіршилося, він гарячково шукав виходу з пастки, у якій
опинилася католицька церква. Його виступ 6 вересня 1938 року по бельгійському радіо був
спробою відгородитися від злочинів, що відбувалися в Німеччині, закликати німців
повернутися до духовних витоків, розуму й гуманізму: „В ім’я Христа і ради Христа ми є
духовними потомками Авраама. Для християн неможлива участь в антисемітизмі”. Ця промова
була насправді лебединою піснею папи Пія XI, який 10 лютого 1939 року помер.

Вибори нового папи викликали пожвавлення в роботі дипломатів та агентів спецслужб у
Ватикані. Представники Лондона, Вашингтона і Парижа хотіли, щоб новий папа теж був
противником Гітлера. Представники Риму та Берліну хотіли, щоб новий пантифік був більшим
германофілом, ніж його попередник. Німецький та італійський посли у Ватикані фон Берген та
Піньятті зустрілися для того, щоб виробити єдиний план дій для своїх кандидатів: Пачеллі,
Фосатті, Делла Коста. У цьому списку фаворитом виступав Пачеллі, який був відомим
германофілом. Значний час він представляв інтереси Ватикану в Німеччині, вільно розмовляв
по-німецьки, мав значних друзів і знайомих у рейху. Його діяльність державного секретаря
була пронімецька. Він був розробником умов конкордата між Ватиканом і Німеччиною, навіть
його ватиканська свита, була переважно з німців. Німецькі спецслужби дали наказ своєму
агентові у Ватикані Тарасу Борадакевичу організувати підкуп кардиналів для підтримки про-
німецьких кандидатів Фосатті і Делла Кости. Кандидатуру Пачеллі німці відкинули, бо
дізналися, що посли Великобританії та Франції у Ватикані отримали наказ своїх урядів надати
підтримку Пачеллі. СД підготувала операцію „Чисте золото”, передаючи 3 мільйони марок у
золотих злитках Бородакевичу для підкупу кліру, операцію санкціонував особисто Адольф



Гітлер. Ватиканська розвідка дізналася про цю операцію і включилася в її протидію.
Агенти Ватикану змогли переграти Бородакевича і відібрати золото. Тіло Бородакевича
повішене на балці альтанки було знайдено в одному з парків Риму. 2 березня 1939 року о 17
годині кардинал Пачеллі був вибраний новим папою римським Пієм XII. Ця подія викликала
подив у рейхсканцелярії, і рейхсфюрер Гіммлер наказав розслідувати дану подію. Італійська
військова розвідка СІМ доповіла, що найбільше у вбивстві Бородакевича був замішаний агент
ватиканської розвідки Ніколо Есторцій. Після його вбивства золото було відправлене на острів
Мурано на переплавку, потім на ньому було відштамповано герб Ватикану і відправлено у
швейцарський банк.

Через чотири дні після свого обрання новий папа запросив пронімецьки налаштованих
кардиналів і в розмові з ними заявив про своє бажання надати повну підтримку Німеччині і
фюреру. Він показав лист, який було написано до Гітлера, де він звертався: „Від самого
початку нашого понтифікату ми хочемо завірити Вас, що продовжуємо турбуватися про
духовний добробут німецького народу, спрямованого Вами”. Пій XII продемонстрував повну
підтримку німецького уряду, наказавши своєму представникові в рейху архієпископу Орсаніго
влаштувати пишний прийом на честь дня народження фюрера. Відтоді Гітлер кожного року
отримував поздоровлення з Ватикану: „Єпископи і священики Німеччини шлють самі сердечні
поздоровлення фюреру. Німецькі католики посилають небу самі пристрасні молитви за його
здоров’я.”

Тоді ж німецька СД розпочала пошук шляхів фінансування і передачі закритої інформації
з Ватикану до рейху, намагалася розкрити службові шифри Ватикану, проводила арешти
довірених осіб Ватикану в рейху. Військова розвідка рейху направила у вересні 1939 року в
Рим резидента для нагляду за діями Святого престолу, ним став Йозеф Мюллер. Польська
кампанія викликала шквал прохань до папської канцелярії, бо населення Польщі – католики –
унаслідок бліцкригу стали рабами окупантів. Державний секретар Ватикану Лєдоховський
отримав наказ не критикувати дії Німеччини в Польщі. Ватикан почав призначати нових
єпископів нацистського спрямування на польській території, порушуючи конкордат з
Польщею. На заперечення польського духовенства звучить відповідь, що на цій території
тепер проживають німці, яким потрібна духовна підтримка своїх пастирів. Посол Польщі при
Ватикані Казимеш Паппе звернувся з проханням, щоб папа виступив з публічним протестом
проти дій нацистів у Польщі, але понтифік відмовився виступити на захист Польщі.

Резидент абверу у Ватикані Мюллер провів зустрічі з довіреними особами папи, просячи
аудієнцію в понтифіка, щоб передати важливу державну інформацію. На зустріч прийшов
помічник папи з особливих питань Роберт Лібер. Мюллер заявив, що деякі важливі особи в
колах Німеччини хотіли б, щоб Пій XII прозондував Лондон щодо припинення війни через
зміну уряду в рейху. Пій XII ще 31 серпня пропонував провести мирну конференцію 5 держав
(Польща, Італія, Німеччина, Великобританія і Франція) для з’ясування суперечливих питань.
Але навіть реактивні дії ватиканських дипломатів у цих країнах не змогли зупинити Другу
світову війну. Папа з представником Великобританії весною 1940 року зустрівся з Мюллером.
Інформацію передали Уінстону Черчілю, але той поставився до неї скептично. За допомогою
Мюллера Ватікан попередив Бельгію і Нідерланди про можливе вторгнення німців, але уряди
цих держав не повірили попередженню, і інформація потрапила в СД. За допомогою
закордонної агентури місія Мюллера була розкрита, але керівник абверу адмірал Канаріс
врятував Мюллера і призначив його головою відділу абверу у Ватикані.

Напад Німеччини на Радянський Союз не викликав ніяких коментарів з боку Ватикану.
Здивовані дипломати запитували: „Невже війна проти комунізму не повинна отримати
благословення папи?” Відповідь державного секретаря Тардіні була така: „Нацизм
переслідував і продовжує переслідувати церкву. Значить свастика не може бути символом
христового походу. Нині, замість того, щоб використовувати доктрину христового походу, я б
використав прислів’я: один диявол полює на іншого.” Відносини між третім рейхом і
Ватиканом завмерли на точці падіння. Папа не бачив можливості впливати на нацистів і тому
лише нунцій Берліна Орсеніго міг бомбардувати скаргами і протестами нацистський уряд.
Нацисти звинувачували Ватикан у заколотницькій діяльності проти рейху і Муссоліні. Як
писав німецький посол у Ватикані Е. Фон Вайцзеккер: „Крім того, вони взагалі не були
зацікавлені у відносинах з Ватиканом” [4, с. 296]. Е. Фон Вайцзеккер, прибувши до Ватикану в



липні 1943 року для пошуку миру в Європі, своїми пропозиціями зміг зацікавити вождів
рейху у Ватикані, як у посереднику між рейхом і західним блоком держав. Деякі німецькі
бонзи починали використовувати Ватикан для своїх особистих переговорів, також з’являються
емісари німецької антигітлерівської опозиції. Сам Гітлер запропонував вивезти Пія XII в
Ліхтенштейн і тримати його там як заложника. Одночасно німецькі спецслужби починали
розвивати потрібні їм контакти у Ватикані,  Вільгельм Хеттель,  співробітник СД в Римі,
згадував: „Ми домовилися з ним про необхідність запевнити уряд змінити своє ставлення до
церкви і задіяти Ватикан як посередника щодо проблеми заключення миру із західними
державами” [11, с. 275]. Е. Фон Вайцзеккер починав контактувати з представниками західного
блоку через посередництво єпископа Нью Йорка Спеллмана, пропонуючи свої послуги в
заключенні сепаратного миру. Але міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп не
погодився на основну вимогу емісарів США Х. Вільсона і Донована, які вимагали
персональних змін в уряді Німеччини. Посол продовжував пошуки миру. У лютому 1945 року
він провів низку консультацій з ієрархами Святого престолу Лібером і Тардіні. 1 березня він
зустрівся з папою, який познайомив його з позицією західного блоку щодо відносин з
Німеччиною. Е. Фон Вайцзеккер рапортував до Берліна: „Попередження про загрозу
більшовизму західні держави залишають без уваги. У цьому факті, який глибоко засмучує
самого папу, немає ніякого сумніву” [12, с. 129–132]. Далі він, спираючись на підтримку
папського камергера барона Л. Павіллі, міланського кардинала І. Шустера, допомагає
представникам німецького командування К. Вольфу та Кесельрінгу домовитися про таємні
переговори з представниками західного блоку. Як наслідок цих дій операції „Кросворд” і
„Санрайз”: у травні 1945 року відбувається капітуляція німецьких військ в Італії [3, с. 327–
328].

Але на цьому взаємини Ватикану і Третього рейху не припинилися, бо вже з другої
половини 1944 року деякі ватиканські ієрархи взяли участь в операціях організації „Одеса”,
створеної з представників СС. Метою організації було допомогти військовим злочинцям
втекти від справедливої кари. Було створено „ватиканський коридор”, який вів з Італії в
Іспанію, Португалію, Північну Африку, Південну Америку та Австралію. Агенти Ватикану
переховували, надавали нові документи, допомагали переводити гроші через Союз
Швейцарських Банків у Цюріху, втікачі платили за послуги Ватікану. Операцією „Шлях на
зовні” за наказом Гіммлера керував капітан СС Карл Фультнер, який координував свою
діяльність з єпископами Алоізом Гудалем і з Кажані. Головним же координатором операції
„Монастир” з боку Ватикану був кардинал Е. Тиссерам. Одночасно між президентом
Аргентини Хуаном Пероном і папою Пієм XII було укладено таємний договір про еміграцію
деяких італійців. Кардинал Д. Монтіні, майбутній папа Павло VI, заявив на переговорах: „Папа
зацікавлений у тому, щоб владнати питання еміграції в Аргентину не тільки для
італійців” [7, с. 425–426]. Саме за допомогою „ватиканського коридору” зникли з Європи такі
військові злочинці, як Барб’є, Ейхман, Рауф, Менгеле та багато інших. За підрахунками
Центру Сімона Візенталя, було вивезено понад 20 тисяч нацистів. В операції були задіяні
представництва міжнародного Червоного Хреста та низки духовних орденів католицької
церкви [7, с. 442]. Самі тогочасні представники Ватикану розглядали свою діяльність доволі
прагматично. Кардинал Е. Тиссеран у листі до кардинала Е. Сухарду в травні 1940 року писав:
„Боюсь історія буде дорікати Святому престолу за політику егоїстичного дбання про особисту
вигоду і нічого більше”.

Отже, підводячи підсумок, слід сказати, що, починаючи з 1933 року, ватикансько-
німецькі відносини розвивалися нерівномірно. Німеччина доволі успішно використовувала
політичну вагу Ватикану на міжнародній арені для ефективного просування своїх інтересів.
Водночас можна констатувати, що Ватикан не ввійшов у сферу німецьких стратегічних
інтересів, відносини розвивалися між країнами більше в напрямку неофіційної дипломатії.
Ватикан не зміг реалізувати свої плани щодо використання Німеччини для зміни на свою
користь відносин на міжнародній арені.
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In the article analysed to the feature of development of bilateral vatikansko-germanskogo of
foreign-policy dialog 1933-1945 years.

The comparative analysis of intensity of two-sided contacts of the investigated period of
vatikansko-germanskogo is conducted foreign-policy relations in the context of such basic problem
spheres of two-sided co-operation, as a concordat between Vatican and Germany, Polish problem,
separate negotiations with the western states.

Keywords: vatikansko-germanskie relations, visits, concordat, dad, neoficial’naya diplomacy,
Sainted throne, special services.

В статье анализируются особенности развития двустороннего ватиканско-германского
внешне-политического диалога 1933–1945 годов. Проведен сравнительный анализ
интенсивности двусторонних контактов исследуемого периода ватиканско-германских
внешнеполитических отношений в контексте таких основных проблемных сфер
двустороннего взаимодействия, как конкордат между Ватиканом и Германией, польская
проблема, сепаратные переговоры с западными государствами. Проанализировано
становление механизмов двустороннего сотрудничества.

Ключевые слова: ватиканско-германские отношения, визиты, конкордат, папа,
неофициальная дипломатия, Святой престол, спецслужбы.


