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»Govori s tim čovjekom, to je slobo-
dan čovjek.« (206) S temi besedami naj 
bi Josip Broz Tito predstavil katoliškega 
duhovnika Nikola Moscatella svojemu 
»kolegu« in nekdanjemu predsedniku 
Avnoja Ivanu Ribarju. Presenetljiva izja-
va komunističnega voditelja o osebi – 
širši javnosti ni poznana –, se lahko upo-
rabi kot ključ za razumevanje dela, ki sta 
ga prejšnje poletje izdala hrvaška avtor-
ja, Fabijan Veraja, pred kratkim umrli 
monsinjor in nekdanji podtajnik kongre-
gacije za svetnike, in Stipe Kljaić, mlad 
zgodovinar iz Splita.

Kakor deloma pove že naslov, knjiga 
obravnava delovanje cerkvenega sveto-
valca na poslaništvu1 Kraljevine SHS/
Kraljevine Jugoslavije pri Svetem sede-
žu, Nikola Moscatella, zadrskega duhov-
nika (1888–1961), skozi celotno obdo-
bje kraljevine, vključno z vojnim doga-
janjem, pa tudi prve mesece po drugi 
svetovni vojni. Sestavljena je iz dveh 
delov: prvi je prepis Moscatellovih spo-
minov (»Uspomene«) (19–215), ki jih je 
avtor na prigovarjanje prijateljev sesta-
vil par let pred smrtjo; v drugem delu 
so objavljeni nekateri pomembnejši do-
kumenti iz Moscatellovega osebnega 
arhiva (217–403), ki jih hrani omenjeni 
Veraja (10).

1 Predstavništvo Kraljevine SHS/Kraljevine Jugo-
slavije pri Svetem sedežu ni imelo ranga velepo-
slaništva (it. ambasciata) kakor nekatere po-
membnejše države, ampak le rang poslaništva 
(it. legazione).

Do sedaj je bil Moscatello poznan 
prek nekaterih publikacij, predvsem kot 
tajni pogajalec o jugoslovanskem kon-
kordatu, a brez vsebinskega vpogleda v 
njegov dejanski doprinos (Mužić 1978), 
drugi avtorji pa so poudarjali njegovo 
vlogo pri reševanju spora glede hrva-
škega zavoda sv. Hieronima v Rimu. Ob 
tem je Stjepan Razum (2001) na primer 
že navedel »Uspomene«, ki so tukaj pr-
vič v celoti objavljene. Obe temi, torej 
konkordat in zavod sv. Hieronima, sta na 
široko predstavljeni v Moscatellovih 
spominih in nam ponujata zanimive de-
tajle, ki jih ne najdemo nikjer drugod v 
že znanih virih in študijah. Poleg tega je 
veliko prostora namenjenega tudi do-
gajanju med drugo svetovno vojno, ka-
kor ga je v prvi osebi doživljal Moscatel-
lo med svojim bivanjem v »večnem me-
stu«.

Preden se lotimo sintetičnega prikaza 
in analize omenjenih tem, namenimo ne-
kaj prostora »metodološkim« vidikom.

Prefekt Tajnega vatikanskega arhiva 
(Archivio Segreto Vaticano), msgr. Ser-
gio Pagano (2013), je ob izdaji dnevni-
kov Achilla Rattija, poznejšega Pija XI., 
zapisal, da so vatikanski diplomati v svo-
jih misijah poleg dnevnikov radi zapiso-
vali tudi spomine, ki so podobno »dra-
gocen zgodovinski vir, čeprav potrebni 
večje kritike, še posebej, če so bili sesta-
vljeni mnogo let po samih opisanih do-
godkih«. Podobno lahko zatrdimo tudi 
za Moscatellove spomine, zabeležene 
leta 1959, kakor opozarja tudi sam Ve-
raja, rekoč, da je Moscatello »pisao sko-
ro isključivo po sjećanju« (5, prim. 
9–11, 21). Ko primerjamo namreč ne-
katere dogodke iz spominov in iz ura-
dnih dokumentov, vidimo, da se med 
seboj ne ujemajo vedno (57, 63, 191). 
Kljub temu je avtorjev spomin impresi-
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ven, ko opisuje nekatere podrobnosti iz 
preteklosti, ki segajo celo nekaj desetle-
tij nazaj.

Zakaj je dal Moscatello svojim spomi-
nom naslov Neprijatelj Papin radi kralja, 
neprijatelj Kraljev radi Pape? Navedeni 
Titov stavek izpostavlja njegovo notranjo 
svobodo, podobno pa tudi sam cerkveni 
dostojanstvenik zapiše, da ob vseh pozi-
tivnih vrednotah, ki jih zagovarja novi 
povojni sistem v Jugoslaviji, kakor je ena-
kovrednost ljudi na socialnem in na eko-
nomskem področju, vse to nič ne velja, 
»ako se pri tome ubija čovjeka, gušeći u 
njemu ono, što ga čini čovjekom: slobo-
da« (215). Ob tej njegovi pokončni drži, 
ki jo je moč zaslediti na malodane vsaki 
strani spominov in uradnih dokumentov, 
je k njegovemu delikatnemu položaju 
prispevala tudi njegova funkcija: kot ka-
toliški duhovnik je bil v službi države, ki 
je s Svetim sedežem vzdrževala bolj di-
plomatske kakor pa prisrčne odnose. Se-
veda so bili predsodki tudi z vatikanske 
strani, ki se je bala zapostavljenosti kato-
ličanov v kraljevini. Moscatello je moral 
krmariti torej med državnimi in cerkve-
nimi interesi, pri iskanju kompromisnih 
rešitev pa se je večkrat znašel v nemilo-
sti, zdaj na tej, drugič na drugi strani.

Preidimo sedaj k trem glavnim te-
mam, katerim je odmerjenega največ 
prostora v spominih in v arhivski doku-
mentaciji.

1. Spor okrog zavoda sv. Hieronima v 
Rimu2 (spomini: 46–63, 68–88; doku-
menti: 237–336). Zavodske korenine se-
gajo že v 15. stoletje, ko je bil ustanovljen 
hospic za romarje. Znana so nesoglasja o 
tem, kdo je bil njegov ustanovitelj in od 

2 O tem je na dolgo pisal že omenjeni Stjepan Ra-
zum (2001), ki je imel vplogled v takrat še neo-
bjavljene Moscatellove spomine.

kod je prihajal, nekateri so celo mnenja, 
da je bil doma s Ptuja in da so se pozneje 
Hrvatje s ponarejanjem papeških doku-
mentov polastili te zgradbe (Slamić 
1922), ki je leta 1901 postala hrvaški za-
vod za duhovnike študente. A spor, o ka-
terem je govor v Moscatellovih spominih 
in v dokumentih, je čisto drugačne nara-
ve. Zavod je bil torej namenjen za domo-
vanje hrvaških študentov, a je prehajal 
pod različne »lastnike«: najprej je bil pod 
zaščito Avstro-Ogrske, takoj po prvi sve-
tovni vojni pa je z zaplembo prišel v itali-
janske roke. V sklopu rimskega sporazu-
ma med Kraljevino Italijo in Kraljevino 
SHS leta 1924 je jugoslovanska vlada do-
segla preklic zaplembe in dobila v last 
sam zavod in njegove materialne dobri-
ne. In prav tukaj se začne spor, ki je trajal 
vse do leta 1928. Vprašanje imenovanja 
rektorja je bilo namreč v skladu s pape-
škim brevejem Slavorum gentem iz leta 
1901 v papeževi domeni. Ker sta bila leta 
1924 in leta 1925 imenovana zapored 
dva Italijana na to funkcijo (Biasiotti in 
Nardone), se je jugoslovanska vlada – 
prek jugoslovanskega poslaništva pri Sve-
tem sedežu – odločila, da Cerkvi preda 
zavod s premoženjem v trenutku, ko bo 
na rektorjevo mesto imenovan državljan 
Kraljevine SHS. Lahko si predstavljamo, 
koliko črnila je bilo prelitega v tem štirile-
tju (1924–1928) in kako sta nasprotni 
strani skušali braniti vsaka svoje interese. 
Tudi vatikanski arhivi, ki jih prepisovalca 
resda skorajda ne navajata v opombah, 
vsebujejo zelo veliko materiala o sv. Hie-
ronimu. O tem ne nazadnje pričuje ne-
davna študija Massimiliana Valenteja 
(2012, 232–237; 264–268, 280–285; 
289–292). Posebnost Moscatellovih spo-
minov je v njegovi vlogi pri dokončni re-
šitvi spora. Niti v »Arhivu Jugoslavije« niti 
v vatikanskih arhivih ni bilo moč najti gra-
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diva, ki bi govorilo o tem, na kakšen način 
se je spor nenadoma zgladil leta 1928. 
Odgovor nam ponuja prav Moscatello s 
svojim nenavadnim scenarijem, ki je imel 
– kakor se sami izrazi – efekt bombe. Ob 
obisku hrvaških škofov v Rimu spomladi 
1928 je cerkveni svetovalec sestavil izja-
vo, ki jo je kmalu zatem objavil Slovenec 
(22. maj 1928). V njej je izpostavil edinost 
jugoslovanskih škofov in vlade pri vpra-
šanju ohranitve nacionalne narave zavo-
da in napovedal hitro rešitev, češ da je 
Sveti sedež pristal na pravične zahteve 
vlade in duhovščine. Moscatello prizna-
va, da ta sklep ni imel nobene verodo-
stojne podlage (82–83). Kakorkoli že, za-
deva se je hitro sprostila in julija 1928 je 
bil za rektorja imenovan dalmatinski du-
hovnik Jakov Čuka (85–86).

2. Jugoslovanski konkordat (spomini: 
104–157). Redko je kaki temi v zgodovi-
nopisju Kraljevine SHS/Jugoslavije posve-
čeno toliko prostora kakor konkordatu. 
Celotno obdobje obstanka kraljevine je 
zaznamovano s konkordatsko usodo, od 
prvih osnutkov besedila iz leta 1922 do 
dokončnega njegovega padca v letih 
1937–1938. Moscatello kljub temu po-
nuja veliko novosti, predvsem za obdobje 
med letoma 1933 in 1935, saj je kralj Ale-
ksander Karađorđević v začetku leta 1933 
edini možni izhod videl v tajnih pogaja-
njih s Svetim sedežem, kot svojega poga-
jalca pa pooblastil prav Moscatella. V po-
znanih delih o tej skrivni fazi ni skoraj nič 
znanega, šele v zadnjih letih zasledimo o 
tem nekatere poudarke (Mithans 2011, 
133–137; 2012, 217–252; Valente 2011). 
A vrnimo se k naši publikaciji. Bralec ob 
konkordatu ostane malo razočaran, saj v 
drugem delu knjige niso navedeni doku-
menti iz Moscatellovega arhiva, kakor je 
to pri zavodu sv. Hieronima in pri dogaja-
nju med drugo svetovno vojno. To je bila 

premišljena Verajeva poteza, saj je bilo 
gradivo iz omenjenega arhiva dano na 
voljo nekemu hrvaškemu duhovniku, ki 
pripravlja o konkordatu doktorsko diser-
tacijo (10–11; 218). Glede na to, da v 
opombah ni navedena niti vatikanska do-
kumentacija, ki je je o tej temi precej 
(ASV, Arch. Nunz. Jugoslavia, škatle 3–9; 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Jugoslavia, pos. 9, fa-
scc. 12–16; pos. 96, fascc. 53–67.), je iz 
samih Moscatellovih spominov težko iz-
luščiti edinstvene elemente. Idealno bi 
bilo – če bi okoliščine to dopuščale –, da 
bi bili v opombah spominov navedeni vsi 
tisti viri, ki o tej temi hranijo dragoceno 
gradivo, poleg vatikanskih arhivov še, de-
nimo, Besednjakov zasebni arhiv, dnev-
niki nuncija Pellegrinettija in drugo. Ko 
primerjamo vse omenjene vire, lahko za-
trdimo, da Moscatellovi spomini vsebu-
jejo veliko novih, še nepoznanih dejstev, 
kakor je na primer srečanje s kraljem Ale-
ksandrom februarja 1933, ko ga je kralj 
pooblastil za tajnega pogajalca (105–
106), nekatere podrobnosti okrog sveča-
nega podpisa konkordata v Rimu julija 
1935 (113-115) in srečanje v Beogradu s 
predsednikom vlade Stojadinovićem, ka-
teremu je razložil pomen konkordata za 
Jugoslavijo (115–116). Zanimiv je njegov 
opis različnih akterjev, ki so prispevali k 
padcu konkordata; pri tem je okrcal tako 
vrh srbske pravoslavne Cerkve, ki v boju 
proti konkordatu ni opustil nobenega 
orožja (117–118, 123, 126)3, kakor tudi 
mnoge katolike, ki so pri tem vprašanju 
pokazali nemalo mlačnosti (118–123)4. 

3 »Ova najteža od svih rasprava u životu Kraljevine 
Jugoslavije, za cijelo vrijeme njezina opstanka, 
razotkriva nešto što do tada nitko nije imao hra-
brosti priznati, tj. da u državi postoji jedna sila 
jača od Vlade: Srpska Pravoslavna Crkva, i to ne 
snagom vjerskom ili kulturnom, nego posve po-
litičkom.« (126)

4 »Nažalost ni kod hrvatske i slovenske javnosti, 
političke i crkvene, Konkordat nije naišao na ra-
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Moscatello v spominih večkrat poudari, 
da apostolski nuncij Pellegrinetti – kakor 
je to želel sam kralj – ni sodeloval pri 
tajnih pogajanjih in je o njih izvedel, ko 
je bilo delo že končano (106–108; 112–
113; 152–153; 156). Vatikanski doku-
menti (S.RR.SS., AA.EE.SS., Jugoslavia, 
pos. 96, fascc. 53–67) in Pellegrinettije-
vi dnevniki (ASV, Archivio della Prefettu-
ra, Diari del cardinale Ermenegildo Pel-
legrinetti, voll. 13–17) postavljajo to tr-
ditev pod vprašaj, ker je državni tajnik 
Pacelli na skrivaj obveščal nuncija o po-
teku pogajanj in ga prosil za nasvete pri 
posameznih členih. Tako je bil parado-
ksno Moscatellov pogajalec na drugi 
strani tudi Pellegrinetti, ne da bi kraljev 
odposlanec za to pravzaprav vedel.

3. Moscatellovo udejstvovanje med 
drugo svetovno vojno in takoj po njej 
(spomini: 158–215; dokumenti: 337–
403). Za bralca bo to poglavje verjetno 
najzanimivejše, tako zaradi novih infor-
macij kakor morda še bolj zaradi Mosca-
tellovega osebnega pogleda na dogaja-
nje. Veliko prostora je namenjenega Hr-
vaški neodvisni državi (Hrvatska nezavi-
sna država) in odnosu duhovščine in 
Svetega sedeža do Pavelićevega režima 
(161–181; 337–342). Marsikdo ostane 
presenečen ob Moscatellovi izjavi, da 
zanj NDH »nije bila ni nezavisna, ni hr-
vatska, ni uopće država« (161), temveč 
le okupatorjev manever, da vzpostavi za-
časni red na zasedenem ozemlju. Brez 
dlake na jeziku obsodi hrvaški naciona-
lizem, ki naj bi mnoge zaslepil do te 
mere, da je imel Pavelić pri pohodu na 
oblast proste roke. Še več, po njegovem 
mnenju je ustaštvo prineslo le prividno 
in lažno svobodo in ima ga za eno od 
največjih nesreč v zgodovini hrvaškega 

zumijevanje koje se moglo s pravom očekivati.« 
(119)

naroda in katolicizma na Hrvaškem, kjer 
je tudi del duhovščine nasedel tej iluziji 
(175–176). Nadvse zanimiv je tudi opis 
papeževega odnosa do NDH in do Pave-
lićevega sistema; lahko ga imamo za ne-
pogrešljiv vir ob ponavljajočih se disku-
sijah o Piju XII. Moscatello na primer ja-
sno poudari, da Sveti sedež, zvest svoji 
praksi, ne bi nikdar formalno priznal 
NDH, dokler ne bi bila NDH potrjena na 
mirovni konferenci (162). V tem smislu 
naj bi bil tudi Pavelićev sprejem pri pa-
pežu le papeževo vljudnostno dejanje, 
brez kakršnegakoli namiga o priznanju 
ustaškega režima (163–164). Bolj rezer-
viran je Moscatello do imenovanja apo-
stolskega vizitatorja v Zagrebu, opata 
Giuseppeja Ramira Marconeja (1941–
1945), saj bi bil lahko vsak stik s Pave-
lićevim režimom, tudi samo posreden, 
napačno razumljen. Opat Marcone naj 
bi s to funkcijo nehote kompromitiral 
Cerkev in papeža, zato je imel cerkveni 
svetovalec to dejanje za »nesrečno po-
tezo vatikanske diplomacije« (167). Ne-
kaj vrstic je namenjenih ljubljanskemu 
škofu Rožmanu, ki ga je Moscatello ime-
noval »uzor blagosti« in mu je stopil v 
bran pred hudimi obtožbami Viktorja 
Novaka zaradi njegovega domnevnega 
sodelovanja z okupatorjem: »Lijepi bi 
bili pastiri kad bi šutjeli gledajući vuka 
koji razdira ovce.« (179–180) Prva Mo-
scatellova skrb v vojnem obdobju je bila 
materialna pomoč »jugoslovanskim« in-
ternirancem, ki so bili razsejani po mno-
gih italijanskih taboriščih, beguncem in 
tudi zapornikom (181–198). Posebej je 
tukaj omenjen Ciril Kotnik, Ljubljančan 
po rodu in uslužbenec na jugoslovan-
skem poslaništvu na Kvirinalu, pozneje 
preseljen na poslaništvo pri Svetem se-
dežu. Pri razdeljevanju pomoči je bil za-
radi nepazljivosti aretiran od nemške 
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policije, grozila mu je celo smrt, a je bil 
po Moscatellovem posredovanju kmalu 
zatem izpuščen (189–193). Kotnika 
omenjamo tudi zato, ker so mu dne 6. 
maja 2014 v Rimu odkrili spominsko plo-
ščo zaradi njegovih zaslug pri reševanju 
Judov. V tem času se še iščejo pričevalci, 
s pomočjo katerih bi bil tudi uradno 
umeščen med »pravičnike med narodi«.

Takoj po vojni je bil Moscatello pokli-
can na pogovore v Beograd in na voljo 
imamo zares podroben opis njegovih pr-
vih občutkov ob prihodu in srečanj z 
nadrejenimi (200–207; 396–399). 
Omembe vreden je pogovor s Titom: 
glavna tema je bila obnova diplomatskih 
vezi s Svetim sedežem in imenovanje 
novega nuncija (203–206). Zaradi nepre-
mostljivih razlik v odnosu do komuni-
stičnih oblasti je bil Moscatello kmalu 
zatem, leta 1946, upokojen (211).

Iz Moscatellovih spominov in arhi-
vskega gradiva vrejo avtorjeva širina, 
pokončna drža in notranja svoboda. To-
vrstne kvalitete so ga, paradoksno, pri-
vedle do tega, da ga nihče ni imel za 
svojega. Ni prenesel ozkosrčnosti, ki je 
padala v naročje kateremukoli naciona-
lizmu, hrvaškemu, srbskemu ali italijan-
skemu. Izbrani zorni kot pripovedovanja 
zapolni veliko vrzeli pri poznavanju ka-
toliške Cerkve v obdobju Kraljevine Ju-
goslavije in njene vloge med drugo sve-
tovno vojno, zato je publikacija še kako 
dobrodošla, tako za dobre kakor tudi za 
manj dobre poznavalce omenjene te-
matike. Ker je za obdobje obstanka Kra-
ljevine Jugoslavije, bolj natančno: od 
leta 1922 do leta 1939, na voljo tudi 
gradivo vatikanskih arhivov, in to od leta 
2006 dalje, smo tu in tam pogrešili nji-
hovo omembo pod besedilom, pri kon-
kordatu pa smo bili tudi prikrajšani – 
resda z opravičljivim razlogom – za do-

kumente iz osebnega Moscatellovega 
arhiva. Kakorkoli že, upamo lahko, da 
bodo kmalu ugledali luč še drugi viri, ki 
bi dodatno ovrednotili že tako bogato 
Moscatellovo dediščino, v prvi vrsti se 
nadejamo objave dnevnikov nuncija Pe-
llegrinettija, za letošnje leto pa mnogi 
že napovedujejo tudi odprtje vatikan-
skih arhivov za obdobje pontifikata Pija 
XII. (1939–1958).
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