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Prevádzanie modu vivendi. 
(Význam cirkumskripčnej bully z 2. IX. 1937.) 

Doc. Dr. L'udevít K n a p pe k. 

. ~ 

Usilovná snaha československej vlády o uspokojivú úpravu 
niektorých otázok cirkevne politických slávila prvý svoj verký 
úspech dňa 17. decembra 1927, kedy došlo k parafovaniu do
hody s Apoštolskou stolicou. Táto smluva nazvaná modus vi
vendi vstúpila v platnosf dňa ' 2. februára 1928. Jej obsahom a 
celkovým shodnotením jej významu netreba sa nám tu už za-:-
oberaf.1 ) . . 

Uvedomiť si však treba, že je to iba rámcová dohoda, ktorej 
prevedenie predpokladá ešte riešenie mnohých složitých problé
mov a nebolo by vobec možné bez úpdmnej dobrej vOle oboch 
kontrahentov. 

Najdoležitejšie je s hradiska našich štátnych záujmov usta
novenie I. článku modu vivendi, podra ktorého »Svatá Stolica 
a vláda československá dohodly sa o zásade, že žiadna časť Čes
koslovenskej republiky nebude podriadená ordinárovi, ktorého 
sídlo je za hranicami nášho štátu a že žiadna čsl. diecéza ne
bude presahovať štátne hranice. Svatá Stolica a vláda českoslo 
venská sa dohodnu o novom ohraničení a dotácii diecéz«. 

Tento bod úmluvy sa blíži k svojmu takmer bezvýhradné': 
mu prevedeniu. Apoštolská Stolica vydala po predbežnej dohode 
s vládou ČSR v sošite 11. úradného listu Acta Apostolicae Sedis 
r. XXIX. (1937) str. 366- 369 buliu pápeža Pia XI. »Ad eccle
siastici regiminis incrementum« zo dňa 2. IX. 1937, ktorou boly 
uvedené v shodu hranice diecéz čsl. s hranicami štátnymi s vý
nimkou severovýchodných hraníc ČSR, kde sa predbežne pone
cháva doterajší stav. Súčasne bol oficiálny slovenský preklad 
tejto bully publikovaný vyhláškou ministra zahraničných veci 
v dop-ode s ministron1 školstva a národnej os vety zo dňa 7. J1X. 
1937 pod č. 118.672/II-;-7 /37. Tu treba poznamenať, že spolu 
s publikáciou slovenského znenia cirkumskripčnej buJly bol po 
prvý raz publikovaný aj oficiálny český preklad modu vivendi,_ 
kedže dosiar bol uverejnený iba súkromný preklad ori!!inálného 
francúzskeho textu. 2

) 

Obsah našej cirkumskripčnej bully nepotrebuje dlhého vý
kladu. Jasným sposobom sa v nej vypočítáva, v ktorých čas-

1) Stačí poukázat na instruktívne pojednania Dr. V. Buška 
v Slovníku veřejného práva pod hesla1lli: Konkordáty a Modus vivendi. 
Ďalei článok toho istého v -časopise »Bra-tislava«, R. 1928. str. 150 sl. 
Sv. aj Dr. A. Hobza: Modus vivendi. Praha, 1930. Šima Josef: Právo 
konkordátní a konkordáty po světové válce, 1934, str. 124 sl. Dr. Fr. Kop: 
Die Dur-chfiihrung des Modus vivendi. Der heutige Stando Prag, 1937. 

2) Úřední List Republiky Ceskoslovenské« ze dne 10. září 1937, Č. 210, 
str. 6031. 
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tiach štátu sa odstraňujú hraničné nesrovnalosti. Miesto podrob
ného opakovania týchto ustanovení obmedzíme sa na prehľadné 
naznačenie dosavádneho stavu a jeho terajších zmien. Najmen
šieho dosahu je úprava hraníc voči Rakúsku. Tam ide iba o od
delenie Vitorazska (4 farnosti) od biskupstva Svatohypolitské
ho v prospech diecézy Českobudejovickej a Valticka (3 fary) od 
arcidiecézy Viedeňskej v prospech biskupstva brnenského. 

Najvačší rozsah majú hraničné nesrovnalosti a následkom 
toho aj terajšie ZlYwny na Slovensku a Podk. Rusi, kde 448 far
ností podliehalo zahraničným, prevážne maďarským jurisdik
cionárom, kým pod naše biskupstvá patrilo 136 farností, ležia
cích vačšinou v Maďarsku. 

Vobec sa nedotýka terajšia delimitácia nemeckých hraníc 
hoci aj tam presahujú naše biskupstvá z českých zemí do Ne
mecka spolu 101 farnosťami a biskupstvá nemecké na 'llaše štát
ne územie 82 farnosťami. 

Prevedením ustanovení pápežskej bully pre oblasť ČSR sa 
poveruje páp. nuncius, ktorý má o prevedení vecí podať zprávu 
Sv. kongregácii konzistornej do 6 mesiacov od vydania . páp. 
listu. Bulla končí obvyklými, stereotypnými klauzulami. 

Tofko by v stručnosti stačilo o obsahu. Právna povaha a vý
znam cirkumskripčnej buly z 2. IX. t. r. vysvitne ale jasne iba 
pri srovnaní s podobnými bullami, vydanými pre iné štáty a pri 
znalosti okolností vývoj a prípravných prác, predchádzajúcich 
jej vydaniu. 

Pojem a vývoj vo všeobecnosti. 

Pojem »cirkumskripčná bulla« nie je nový a preca nemá 
ustáleného, jednoznačného významu. Pre ~voju podobnosť 

s konkordátmi bývajú mnohé cirkumskripčné bh lly zaraďované 
prevážnou časťou cirkevneprávnej literatúry pod pojem kon
kordátov v ŠirŠOlTI slova smysle. 

Mnohí totiž považujú za konkordáty p ieleh úmluvy o zá
sadnej úprave pomeru cirkvi a štátu s ryslovným označením 
»Konkordát«, ale aj také dohody medzi ?fkvo~ a štátom, ktoré 
sa týkajú len niektorých konkrétnych ot z~, a4<.0 napr. nového 
ohraničenia diecéz. 3

) 

Ba nechýbajú ani prípady, že za · onkordáty boly označo
vané aj dohody medzi svetskou vládo a prelatúrou, medzi pre
latúrami navzájOlTI a vobec všetky ~mluvy, ktoré sa dotýkajú 
ponleru cirkvi a štátu, keď sa ich účastnily obe tieto strany. Veď 
až do konkordátu francúzskeho z r. 1801 upravovaly sa konkor-

13) Srov. Bierbaum Max: Das Konkorllat in Kultur. Politik und Recht. 
Freiburg i. Br. 1928, str. 106 sl. :;, 

Bušek Vratislav : heslo » KonkordáťV« v Slovníku Veřejného práva. 
str. 218 sl. .... 
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dátami zpravidla iba jednotlivé právne pomery a nie zásadný 
pomel' štátu k ch-kvi. 

Z hradiska historického teda nenložno hovori-ť o ustálenom 
pojme konkordátov a i v konkrétnych prípadoch ' može byť 
sporné či tá-ktorá smluva medzi štátom a cirkvou je konkor
dátom alebo nie.4

) Toho si musíme byť dobre vedomí aj pri 
určovaní právnej povahy cirkumskripčných búll. 

V minulosti sa vyskytly cirkumskripčné bully roznym spo
sobom. V niektorých prípadoch bolů v predchádzajúcom kon
kordáte dohodnuté, že pápež prp.vedie zvláštnou bullou žiaducne 
zmeny hraníc cirkevných obvodov. Tak napr. následovala po 
konkordáte francúzskom z 15. VII. 1801 dňa 29. XI. 1801 buHa 
» Qui Christi Domini vices«; po konkordáte bavorskom z 5. VI. 
1817 následovala bulla » Dei ac Domini nostri Jesu Christi z 1. 
IV. 1818.5

) 

V prípadoch, keď z dovodov vnútropolitických nebolo pre 
štát oportunné uzavreť formálnu dohodu (konkordát) s Vatiká
nom, aby sa nenarazilo na zásadné otázky, ktorých riešenie by 
bolo vyvolalo neprekonatefné prekážky, vyžiadal si interesova
ný štát diplomatickou cestou vydanie cirkumskripčnej bully pá
pežom a sám ju potom publikoval ako štátny zákon. Tento spo
sob volilo Prusko r. 1821 (16. VII.) a podfa jeho vzoru aj niekto
ré iné štáty (napr. štáty provincií Hornorýnských 16. VIII. 1821, 
Hannoversko 26. III. 1824) 6). 

Obsah týchto cirkurnskripčných búll sa čiastočne liší od 
tých, ktorýln predchádzal konkordát a vydávatelia ich nenazý
vajú konkordátmi ; ničmenej v literatúre bývajú často zaraďo
vané priamo medzi konkordáty s odovodnením, že boly vydané 
po vzájomnej dohode predstavitel'ov štátu s hlavou cirkvi. Ani 
námitka, že neriešia zásadné otázky pomeru cirkvi a štátu ne
padá tu na váhu, lehů ani konkordáty v užšom slova smysle sa 
vždy nezaoberajú principielnými bodmi vzťahu cirkvi k štátu. 

Srovnanie spomenutých cirkumskripčných búll s vtedajšími 
konkordátmi ukazuje, že medzi nimi nebolo zásadného rozdielu. 
V cirkumskripčných bullách, pochopitefne, boly presnejšie vy
medzené hranice diecéz ako v konkordátoch, ktoré podrobnú 
úpravu ponechávaly neskoršie vydaným zvláštnym bullám. 

4) Srov. Bušek: Konkordáty v Slovníku str. 318. 
$ima: Právo konkordátnf, 1. c. str. 26 sl. 
Lange-Ronneberg E.: Die Konkordate. Paderborn., 1929, str. 1 sl. 

a tam citovaná literatúra. 
5) Mercati: Raccolta di concordati. Roma, 1919, str. 561 sl., 591 sl., 

Bull. ROm. Coni. ed Rom. XI. 208 sl., a XV. 17 sl. Bušek: Konkordáty. 
Slovník veř. práva, str. 318 sl. Mejer O. : Konkordate und Cirkumskrip
tionsbullen. (Herzog-Hauck: Realencyklopadie fUr protestantische Theolo
gie und Kirche. Leipzig, 1901, Sv. V. str. 703 sl.) str. 703 sl., 711 sL, 
Wetzer- Welter: Kirchenlexikon. Sv. III. stlpec 368 sl. 

6) Mercati: 1. c. st. 648 sl. 667 sl. a 689 sl. Bušek: Konkordáty, I. c. 
str. 318 sl. Realencyklopedže, 1. c. 704, 718 sl. 
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Na prvý pohfad prekvapí, že cirkulllskripčné bully - po
dobne ako konkordáty - upravujú aj složenie kapitúl katedrál
nych. Tak napr. v cirkumskripčnej bulle pruskej a hornorýnskej 
- podobne ako v konkordáte bavorskom - je ustanovenie, že 
v kapitulách má byť nl. i. kanovník p6nitenciár a teolog. VeT mi 
podobné sú aj ustanovenia o dotácii biskupov a kapitul, o cho
rovej povinnosti kanovníkov, o správe majetku, o vydržovaní 
seminárov, o ustanovovaní biskupova obsadzovaní kanoníkátov 
ako aj o právnom postavení biskupovo 

Pravda, konkordáty obsahujú okrem týchto bodov celý 
rad ďalších ustanovení zásadného rázu, ktoré sa v cirkumskrip
čných bulách nenachádzajú. Tak napr. o respektovaní a ochra
ne božského a kanonického práva vobec, o nezcudziteľnosti cir
kevného majetku, o práve cirkvi na dozor nad školami, o vše
obecnej záruke ochrany cirkvi štátom atd'. atď. 

Z druhej polovice XIX. storočia sú známe cirkumskripčné 
bully, ktorými upravuje cirkevné hranice Pius I~. v Nizozem
sku (» Ex qua die« z 4. III. 1853) a Lev XIII.. v Skotsku (» Ex 
supremo« z 4. III. 1878), v Bosnii a Hercegovine (»Ex hac au
gusta« z 5. VII. 1881). Tie z nich, ktoré boly vydané z potrieb 
čiste cirkevných, len za účelom úpravy cir~evných obvodov 
v rámci štátu, sú síce podobné obsahom aj formou, avšak ne
predcházalo hll formálne vyjednávanie so štátom: nemajú 
snlluvného základu. 

Ale ani forma dohody medzi cirkvou a štátom nieje vždy 
dostačujúca pre určenie jej právnej povahy. Tak napr. známy 
konkordát wormský pozostáva z dvoch foqnálne jednostran
ných ustanovení (listin), ktoré sa navzájenl \robec nedotýkajú. 
Pápež tu jednostranným cirkevným aktom uderuje štátu isté 
ústupky, a cisár zas štátnym zákonom zaruč je cirkvi isté prá
va. Formu jednostranných búll majú aj tzv ' 1kniežacie konkor
dáty z r. 1447 a menovite cirkumskripčné bully z XIX. st. a 'preca 
im predcházaly podrobné vyjednávania, ktorými boly všetky 
otázky spoločne riešené a príslušné bully bol~aj so strany štátu 
ako závazné publikované. Je isté, že ob~ah t~chto cirkumskrip
čných búll je pre obe smluvné strany zá azne určený vzájomnou 
dohodou, dosiahnutou cestou diplom tické 10 vyjednávania. 7

) .... 
Doležlté je preto zistenie či príp v:rié jednanie diplomatic-

ké, na základe ktorého cirkumskriI1,ná bula bola vydaná, má 
charakter závaznej dohody alebo ~olo iba informatívnYlll jed-
naním.

8
) " 

Ako z uvedeného vysvitá niet všeobecných, na prvý pohfad 
vždy badatefných znakov, ktoré by rozlišovaly konkordáty od 

7) Sem, pravda, nepočítame tie :ťfukumskripčné bully, ktoré sa do
týkajú len vnútornej správy cirkevne.l, a sú čisto .iednostranne vydávané. 
pápežom. o, . 

S) Bušek: Konkordáty. 1. c. str. [fu. 
. -F)' 
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cirkumskripčných bú ll. Pečlivým ich vzájomným srovnávaním 
však určité rozdiely preca možno určit Tak menovite: novo
dobé konkordáty bývajú publikované vo forme medzinárodných 
smluv a tento sposob publikácie je stanovený výslovne v samot
nej dohode. Cirkumskripčné bully sú publikované naproti tomu 
vo forme pápežského dekretu a platia až od ich sankcionovania 
('publikovania) štátom, kýnl konkordáty platia už od ratifikácie. 

Tá okolnosť, že štátoprávna platnosť cirkumskripčných búll 
spočíva výlučne na štátnom akte, činí ich pre moderné štáty 
z dovodov politických prijatefnejšími ako sú konkordáty. Nie
ktorí, z tejto okolnosti vyvodzuju pre štát aj možnosť jedno
stranného zrušenia a zmeny cirkumskripčných búll. 9

) 

I keď by fonnálna stránka tomuto názoru nasvedčovala, 
právna povaha cirkumskripčných búll, určovaná aj sposobom 
ich vzniku, tento dosledok vylučuje. 

Pl'ávna povaha a význam. 

Z podaného historického rámca celkového možeme odvodiť 
niektoré rysy našej cirkumskripčnej bully, doležité pre jej hod
notenÍe. Predovšetkým je to poznatok, že tak ako viaceré podob
né bully z minulého storočia bola pripravená a vydaná síCe z po
treby prevážne štátne-politickej, ale aj za výdatného prispenia 
štátneho. Dlhodobé prípravné práce a vyjednávania so zástup
com Svatej Stolice niesly sa v znamení vzájomnej dohody a 
vtiskujú tento charakter aj výsledku všetkých predchádzajúcich 
snažení, t. j. prejednávanej, bulle. K potvrdeniu tohto momentu 
bolo by možné uviesť celý priebeh prác cirkevnej i štátnej ko
mIsie delimitačnej, ktoré zahájily svoju činnosť krátko po uza
vretí modu vivendi. Ani v prípadne sa vyskytnuvších názoro
vých rozdieloch spomenutých dvoch komisií nemožno vidieť 
argument, ktorý by svedčil proti nášmu tvrdeniu, že naša cir
kumskripčná bulla je výslednicou záslužnej dohody našej vlády 
sa Svatou Stolicou. 

Štátna komisia delimitačná, zriadená k prevedeniu I. čl. 
modu vivendi, predostrela ešte r . 1933 svoj návrh na dotáciu a 
nové ohraničenie bisktipstiev. Nie bez vedomia a súhlasu našej 
vlády bol prijatý požiadavok Pápežskej stolice, aby v prvej eta
pe prevádzania modu vivendi bolo prevedené iba stotožnenie 
cirkevných hraníc so štátnymi a súčasne, aby boly vyňaté zpod 
vnútenej správy cirkevné majetky na Slovensku. Naša vláda 
vyvinula všemožné úsilie, aby urýchlila rozhodnutie o nárokoch 
nlaďarských beneficiátov. Svoju dobrú volu k dohode prejavila 
naša vláda ll1enovite keď v lete r. 1935 - teda hodne pred vy
daním delimitačnej bully - vydala pápežskému zmocnencovi, 

fl) Sr. pojednanie Foerstrovo: » Zirkumskriotionsbullen « v encyklo
pedii Die Religion in Geschichte u. Gegemvart. II. 2223. 
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apoštolskénlu administrátorovi trnavskému, biskupovi Jantau
schovi správu cirkevných majetkov; pričom formálne vyzdvih
nutie vnútenej správy učinila závislým iba od vydania cirkum
skričnejbully. 

Týchto niekofko nahodile volených momentov iste dosta
točne svedčí o tom, že zásluhy i zodpovednosť za ujednanú do
hodu patria rovným dielom obom kontrahentom. Doterajší prie
beh vyjednávania i jeho dosavádne výsledky nás zároveň opráv
ňujú k nádeji, že i riešenie zbývajúcich ešte problémov sa po
nesie týmto ducho:c1 a prinesie na koniec dobré ovocie pre cir
kev aj štát. Bolo by zastieraním skutočného stavu vecí, keby 
sme si nepriznali, že k prevedeniu ešte zbýva vefa a snáď ne
snadnejších bodov, ako sú dosiaf prevedené. Nech už je to na
teraz vynechaná vonkajšia delimitácia hraničných biskupstiev 
českých a moravsko-sliezských, od ktorej sa muselo upustiť pre 
odpor nemeckej vlády, vyvolaný jej napnutým pomerom k Va
tikánu, alebo problém vnútorného ohraničenia slovenských bis
kupstiev, ktorý bude súvisieť s otázkou ich dotácie. Ale ani zria
denie slovenského arcibiskupstva ešte nie je hotovou vecou a 
treba preto s potešením kvitovať, že aspoň právomoc arcibisku
pa ostrihomského už bola definitívne zrušená;: lebo tu neide iba 
o prestížnu otázku, ako sa mnohí nazdávajú. » Primas Uhorska« 
si totiž vedel - aj po zaveden~ nového cirkevného zákoníka, 
ktorým sa právonloc arcibiskup ov vo všeobecnosti podstatne 
okliesnila, - zachovať svoju mimoriadnú jurisdikčnú moc nad 
všetkými biskupami celého Uhorska. K týmto partikulárnym 
právam patrilo okrem svolávania národnyc~ synod menovite 
právo rozhodovania o všetkvch súdnych aj administratívpych 
apeláciach proti rozhodnutiam biskupským, výjmúc iba arcibis
kupa kaločského a eximovaného arciopata t>a~nonhalm~~ého. 
Po vydaní C. 1. C. sa sÍce vyskytly pochybn~sh o tom, Cl toto 
partikulárne právo uhorské bolo zachované v platnosti, kuria 
pápežská však nezaujala k týmto pochybnostiam výslovne sta
novisko a fakticky ponechala v platnos~\ prei kodexový stav. ID

) 

Tak mocný obránca svojich rozsiaJ!ťlých p ráv pochopitefne 
bol značnou prekážkou úsilia našej vládr o nápl priaznivú úpra-

'k 'hh ' 1 vu Clr evnyc ranlC. :i -41.' 

Ešte vačšou prekážkou by bol ' val apoštolský kráf ma
ďarský' ako držitef hlavnopatronát ch práv, medzi ktoré pa
hilo m. i. aj právo rozhodovania ~!ebo asnoň spolurozhodova
nia o ohraničovaní biskupstiev. Toto hlavnopatronatne právo 
kráfovské však neprešlo - vdaka výslovnému ustanoveniu zák, 
čl. I. 1920 - na terajšieho ríšského správcu a tak odpadol či
nitel, ktorého odpor mohol znam~nať ďalší odklad, nie-li úplne 

.1 
10) Sv. Késmárklf J.: Az esztergom:i érseknek, mint Magyarország pri

másának jogai. Budapest, 1896. Kérész~f;. Z.: Katholikus egyházi jog. Sv. III. 
Pécs, 1927, str. 618. . 
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znemožnenie prevedenia potrebných zmien cirkevných obvo
dov. 

Fakt, že uzavretie modu vivendi a menovite terajšie kroky 
k jeho prevedeniu sa uskutočnily za dosť nepriaznivých okol
ností a napriek opačnému úsiliu niektorých aj vo Vatikáne 
vplyvných činitefov len zvyšuje význam úspechu našej vlády, 
ktorej snaha po úplnom vylúčení zásahov zahraničných juris
dikcionárov do našej správy cirkevnej dochádza postupného 
uskutočnenia a je vlastne v principe pIne uznaná Svatou Stoli
cou už teraz. Vyzdvihnutím zásluhy našej vlády o dosiahnutie 
zásadnej dohody z r. 1928 a o jej prevádzanie nenlá byť zmen
šovaná zásluha Vatikánu, bez prispenia ktorého by naše úsilie 
nebolo mohlo viesf k uspokojivej úprave dotyčných cirkevných 
pomerov. Iba uznaním a priklincovaním smluvnej povahy modu 
vivendi i terajšieho jeho prevádzania možeme dospleť k správ
nemu a spravod1ivému jeho shodnoteniu. Treba preto rozhodne 
zavrhnúf všetky pokusy o pripisovanie výsledkov evidentne 
dvojstranného ujednania nech už tej či onej smluvnej strane. 
Pri tak doležitom medzinárodne-, cirkevne- i štátnepoliticko~ 

akte nesmie sa vychádzať z pre<Jpojatého stanoviska alebo stra
níckeho záujmu. Poukaz na pojeln, rozbor obsahu a formy ako 
aj náčrt historického vývoja cirkumskripčných búll jasne uka
zuje, že jednostranné pripisovanie zásluh jednej strane resp. sva
fovanie príčin všetkých fažkostí, nedostatkov a odkladov na 
druhů stránu svedčí buď o neznalosti pomerov alebo o predpo
jatosti. Je povážlivé, že sa tieto nezdravé zjavy najčastejšie vy
skytujú práve v kruhoch, ktoré by maly účinne prispievať k zdo
lávaniu zbývajúcich prekážok a k riešeniu sem spadajúcich pro
blémov. Formula, že jedna strana (Rhn) dáva výhody, druhá 
strana ('Praha) má povinnosti, by nikdy neviedla ku konečnej 
a obojstranne uspokojivej úprave vecí. Dobre ešte, že je tak ďa
leká od skutočnosti. 

Právnické názvosloví v prvém dílu 
"Příručního slovníku jazyka českého". 

Univ. prof. Dr. Miroslav B oh á č e k. 

I. Na jaře letošního roku (1937) byl dokončen prvý díl P ř· í
r II ční h o s lov n í k u j a z y k a čes k é h o, který vydává 
od r. 1935 III. třída České akadelnie věd rr umění za redakce 
profesorů Karlovy university Oldřicha Hujera, Emila Smetánky 
a Miloše Weingarta. Látku k PS, z níž první díl obsahuje hesla 
písmen A- J, sestayuje kancelář Slovníku jazyka českého. 

Z materiálu, sbíraného 
jazyka českého, který 
tiny od r. 1770, použí 
češtinu dnešní, za niž 
sledních šedesáti let (' 
zením látky nabývá 
- pokračováním 

pro češtinu vědeckou 
stejná doba posledních 
rého jednak spadá . 
domě již usilujících o 
zároveú nastává všeo 
právní vědy, ukládají 
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jehož úkolem sice 
jeho rozsahu «, nýbrž 
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me, že podle slov Pře 
Jení spisovného jazyka 
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Novodobá prá 

zení odborné slovní z 
gické. Zejména 
má býti v PS čistě 
ném, nýbrž 
mu (Předml. str. IX.), 
troly, a to thn spíše, 
kládány citáty z 
úplný výklad osy 
ného názvosloví 
pomoci odborníka, 

1) Všechny ozna 
znění hesel - jsou z 


