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Zemřel Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI.

Zaslouží si rozum, 
abychom ho bránili?

Václav Bělohradský

Dialog s katolickou církví krou-
 žil po druhé světové válce 

kolem témat, která byla zlomový-
mi momenty posledních desetile-
tí evropské kultury. Připomeňme 
si je! 

Koncem padesátých let vyhlašu-
je Jan XXIII. takzvaný druhý vati-
kánský koncil, jehož velkým téma-
tem byla „historičnost“, situova-
nost každé víry, každého smyslu 
do vztahu mezi lidmi, do času je-
jich životů, do jejich omezené mož-
nosti rozumět slovu evangelia. 

Instituce odvolávající se na věč-
nost s pokorou přijala svou situo-
vanost do dějin lidí, kněz se obrací 
k věřícím čelem, už neslouží mši 
obrácen zády, akceptuje historické 
omezení interpretace božího (jako 
každého jiného) slova. 

Český kardinál Josef Beran vel-
kolepě přispěl ke koncilu rozhod-
nou obranou svobody víry: „Co ne-
vychází z přesvědčení, (…) je hříš-
né. (…) Kdo tedy hmotným nebo 
duševním nátlakem někoho nutí, 
aby jednal proti svému svědomí, 
uvádí ho ke hříchu proti Bohu. (…)
Od chvíle, kdy byla v mé vlasti 
radikálně omezena svoboda svě-
domí, byl jsem svědkem těžkých 
pokušení (…) ke lži, k přetvářce 
a k jiným mravním neřestem, kte-
ré snadno kazí lid, nemá-li pravou 
svobodu svědomí.“ 

Téma svobodné volby vyjádřil 
epochálně (ateistický i křesťanský) 
existencialismus: smysl volby je 
vždy dramaticky omezen, nikdo 
nemůže říct s jistotou, zda bojuje 
za Boha, nebo proti němu, zda je 
vrah, nebo hrdina. 

Návrat křesťanství do historie 
byl velkou událostí šedesátých let, 
byl to otřes, který pak církev inte-
grovala do svých dějin celá dese-
tiletí, a  jeho seismické roje byly 
ozdravující pro celý svět.

Následné překvapivé zvolení pa-
peže z Polska, z prostoru „za opo-
nou“, ostře nasvítilo absurdní uspo-
řádání světa. Pontifi kát Jana Pav-
la II. kroužil kolem hledání hledis-
ka, které by groteskně vyprázdně-
ný spor mezi kapitalismem a so-
cialismem přesáhlo, a donutilo tak 
lidstvo vidět se jako dvě části jed-
noho celku. Co nesmíme obětovat 
rozdělenému světu? Co je neděli-
telné jak v etice, tak ve víře? Byl to
dramatický pontifi kát, který skon-

čil rozpadem bipolárního světa. Na 
otázku, jaký svět by měl přijít po-
tom, jsme ale odpověď nenašli.

Pokus o dialog 
s osvícenstvím

Joseph Ratzinger, papež Bene-
dikt XVI., který zemřel poslední 
den loňského roku, se zapsal do 
dějin církve tím, že dobrovolně ab-
dikoval. Což je věc nevídaná: před 
ním opustil papežský stolec napo-
sledy ve 13. století svatý Celestýn, 
aby se stal prostým poustevníkem. 

Největším a nejdramatičtějším 
tématem Ratzingerova pontifi kátu 
byl pokus o dialog s osvícenstvím, 
jež mělo být v jeho pohledu spojen-
cem církve v boji s největším ne-
přítelem: s „diktaturou“ relativis-
mu, kterou vnesl do euroamerické 
kultury postmoderní obrat. 

Mýlil se: postmoderní obrat ne-
ní odvrácením se od pravdy, ale ob-
ratem k vědomí podmínek, za nichž
aparáty produkující pravdy fungu-
jí. Postmoderní pravda je „pravdi-
vá“ zkušenost, okamžik, kdy se roz-
plývá pýcha subjektivity, která by 
pomocí svých aparátů chtěla vlád-
nout „bytí“. 

Ve slavném, ale i kontroverzním
projevu v bavorském Řezně Rat-
zinger prohlásil, že křesťanský Bůh
není transcendentní vůči rozumu, 
ale naopak je jeho zárukou: zatím-
co – v Ratzingerově interpretaci – 
islám věří v Boha nespoutaného ro-

zumem, transcendentního vůči ro-
zumu. 

Tato obrana rozumu je klíčem 
k  jeho pontifi kátu – osvícenství 
a křesťanství jsou spojenci v tom, 
že považují veřejný prostor za mís-
to k hledání pravdy, ne k pěstová-
ní sémiotických hříček. 

V dialogu s fi losofem Haberma-
sem našli společnou půdu: je mož-
né spolupracovat s věřícími v Bo-
ha nebo ve vědeckou pravdu, obě-
ma stranám jde o hodně; nelze však
vést dialog s postmoderními iro-
niky, kteří neberou vážně pravdu, 
ale pouze podmínky její produkce 
a oběhu.

Nástupce: papež 
antropocénu

Po Ratzingerovi přišel papež 
František, papež antropocénu, ob-
ratu k vědomí odpovědnosti za náš 
společný pozemský domov. A tím 
je vymezeno i místo papeže Rat-
zingera v naší paměti: obrana ro-
zumu proti relativismu nebyla ře-
šením, ale součástí problému. Ta 
relativizace rozumu nebyla dílem 
nezodpovědných postmodernistů, 
ale důsledkem masové úzkosti z ni-
čení Země, našeho jediného domo-
va v kosmu. A ničí ji rozum ve služ-
bách neomezeného ekonomického 
růstu! Zaslouží si takový rozum, 
abychom ho bránili?

Autor je fi losof 
a kmenový autor Salonu.

Viktor Špaček: Čistý, skromný život 
knihu vybral Jakub Šofar

Muž a žena a vztahy mezi nimi – o čem jiném 
by měla literatura především být? Bylo to (a bude) 
tolikrát popsané všemi možnými způsoby, přesto 
nevyčerpatelné, protože každý vztah je jedinečný, 
jako je jedinečný otisk prstu. Veliké absolutní lás-
ky, jejich konce, kdy to, co se nikdy nemělo stát, je
najednou realitou. Vztahy poťouchlé, vylhané, vy-
sněné, přerušované a obnovované, náhlá oslnění 
a ještě náhlejší zatmění. Ale taky obyčejnost, nu-
da, neschopnost dialogu či změny. Viktor Špaček 
jako by si ve své druhé povídkové knize skicoval 
(je i výtvarníkem) situace, varianty, možnosti, jako 
by se připravoval na nějaký hutnější, složitější text. V deseti povídkách 
mají jejich hrdinové „normální“ vztahy, pokud přistoupíme na to, že nor-
mální je i to nefungující. A problémy umějí lépe či hůře řešit a vyrov-
návat se s nimi, nebo je vůbec neřeší, jen je sledují, někdy udiveně, ně-
kdy nezúčastněně. Žádná dramatická gesta ani nečekané pointy, plynutí 
života pozorované z pohledu hlavní postavy, akce a reakce, pochopení 
a nepochopení, pravdy a nepravdy. Bude příští kniha román? (Host)

Říká se, že v každé nenávisti 
 je obsaženo nemalé množ-

ství lásky. Bojím se, že je to i ob-
ráceně. V každé lásce je víc než 
kousek nenávisti. Jen tak si do-
vedu vysvětlit, jak moc mě baví, 
když si někdo dělá legraci z věcí, 
co jsou mi svaté. 

Od raného dětství jsem jezdil 
se skauty do lesů nechat se oku-
sovat mravenci, halekat při tábo-
ráku Wabiho a romanticky nabí-
rat do pohorek jehličí. 

Když se ale Marek Eben v pís-
ni Trampská tomuhle životnímu 
stylu vysmál (Mlhavým ránem 
bosi jdou, / kanady vržou na no-
hou / a dálka tolik vzdálená je 
blízká. / Město jsi nechal za zá-
dy, zajíci dělaj rošády / a z křoví 
někdo tiše Vlajku píská. / Najed-
nou připadáš si ňák príma, svo-
bodnej a tak, / prostě tak, tak ňák,
ňák tak), chechtal jsem se dlouho. 

Stejně jako když se v časech 
mé nejvyšší obliby Čechomoru 
tentýž velmistr cynismu dopustil 
písně Folkloreček (Slunéčko vy-
chází nad vysokú horu, / počí-
tám, že večer / pude zase dolu. / 
Večer pude dolu, zítra pude znovu,
/ takhle tu písničku máme hned 
hotovú. / Nejvíc ňa ten folklore-
ček dojímá, / když se hraje elek-
tricky, elektricky s bicíma).

Tvůrci seriálu Kumšt, 
který produkují Kytary.cz 
na YouTubu, si dělají 
legraci ze spousty žánrů, 
které mám rád. Jejich 
parodie jsou někdy 
lepší než originály 
a patří u nás doma 
k nejzpívanějším 
ušním červům. 

A nejspíš protože 
jsem jako každý 

Pražák trochu z vesnice a zažil
jsem spoustu obecních plesů i zá-
bav, mě až dojímá Pokáčův lásky-
plně výsměšný klip Láska na vsi. 

Věřím, že podobně to mají ta-
ky ostatní. Nebojím se tedy dopo-
ručit, co je za poslední léta v uve-
deném žánru zlých písní nejbru-
tálnější. 

Výtvarník František Skála na-
zpíval se souborem Provodovja-
né album čisté dechovky s ná-
zvem Pojď se mnou děvče mé. 
A důchodcům, kteří tento hudeb-
ní žánr oblibují, na něm v aran-
žích, jež publikum zná a miluje, 
nabízí texty jako: Za řekou na 
stráni je krematorium, / je tam 
pěknej chládek a kolumbárium. / 
Ve výklenkách urny mrkají na se-
be, / černé dýmy z nebožtíků stou-
pají do nebe, případně Nenaku-
puj matrace, / když chceš pod ši-
rákem spát, / až pojedeš do pece, 
/ nebudou ti disko hrát. 

Nevím, kolik důchodců album 
ocení. Až ale sám dojdu do vě-
ku, kdy mě začne těšit dechovka, 
doufám, že najdu sílu pouštět si 
ho často. 

Autor je publicista 
a kritik.

Štefan Švec

HUDEBNÍ CYNICI

Baví mě, když si 
někdo dělá 
legraci z věcí, 
co jsou mi svaté

Ratzingerova 
obrana rozumu 
proti relativismu 
nebyla řešením, 
ale součástí
problému

(15) ➙ Dokončení

Po vašem návratu z emigrace se 
však znovu otevřela možnost demokra-
tické federace.

To ano. Vývoj byl turbulentní. Hned po 
návratu jsem se zapojil do práce. Ústav 
pro soudobé dějiny byl založen k 1. úno-
ru 1990. Usiloval jsem hlavně o to, aby se 
v jeho rámci co nejvíce rozvinula spolu-
práce mezi českými a slovenskými histo-
riky. Bez ní dějiny Československa nelze 
dělat. Výsledkem je i zmíněná Česko-slo-
venská komise historiků. 

Věnoval jste se odborně otázce 
fungování federace v období 1990–1992?

Ano. Své tehdejší postoje jsem i veřej-
ně diskutoval na mezioborovém semináři 
ve Smolenicích, který proběhl v  únoru 
1991. Text z něho byl publikován ve sbor-

níku Národy, národnosti a etnické skupi-
ny v demokratickej spoločnosti. Týkal se 
hlavně zdegenerované formy čechoslova-
kismu, jak byla uskutečňována po roce 
1945. A upozorňoval na leckteré přetrvá-
vající mentorské postoje či pocity nadřa-
zenosti ze strany českého nacionalismu ve 
vztahu ke Slovákům.

Jak jste bezprostředně zakoušel 
rozpad federace?

Nepřál jsem si ho. Říkali jsme si už 
dávno s Milanem Šimečkou, že v našich 
hrudích nebije jedno, ale dvě srdce – jed-
no české, druhé slovenské. Dokonce jsme 
ve volbách 1992 jeli s manželkou volit do 
Malacek, abychom posílili Miroslava Ku-
sého a zastánce společného státu. Nebylo 
to k ničemu. 

Zároveň jsem v tehdejších rozhovorech 
s obyčejnými Slováky cítil silné odcizení. 

I mé ženě, rodilé Slovence, její kamarád-
ky z dětství říkaly, že už se příliš bohemi-
zovala a nerozumí potřebám Slováků.

Vidíte dnes zánik Československa 
odlišně?

Nejprve mě mrzely ty zátarasy na hra-
nicích, vznikající fronty a nově budované 
celnice v místech, kde byl ještě nedávno 
volný průjezd. Ale již takových sedm osm 
let po rozdělení mi začalo být jasné, že to 
bylo dobré, lépe řečeno nezbytné řešení. 
Společný stát by byl obrovská zátěž pro 
jakákoli politická jednání. Otevřeně kon-
fl iktní situace či neřešené problémy souži-
tí obou národů by nás vyčerpávaly a prav-
děpodobně vedly k trvalé politicky krizo-
vé situaci ve státě. 

Slováci si potřebovali vyřešit své prob-
lémy mezi sebou. Do té doby se nevyhnu-
telně řešily oklikou přes pražský terč. I pro
Čechy to byla důležitá zkušenost. Ukáza-
lo se znovu, že česká politika není schop-
na udržet stát, který by přesahoval rozměr 
české etnicity.

Autor rozhovoru je historik.

V hrudi mi bijí…

Zleva Jacques Rupnik, Vilém Prečan, Jan Vladislav, Karel Schwarzenberg 
a H. Gordon Skilling v roce 1987 na zasedání vědecké rady 
Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury

Emeritní papež Benedikt XVI. (1927–2022)
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výběr salonu, knihy


