
Peter Seewald, novinar, papežev biograf

Luč sveta s podnaslovom Papež, Cerkev in
znamenja časa je naslov prevoda knjige, kije te

dni izšla pri založbi Družina. Na dvestotridesetih
straneh bralec spozna misel sedanjega papeža,
kipa je precej bolj sveža, skorajda moderna in
drugačna od tiste, ki nam jo posreduje v svojih

nastopih. Peter Seewald se je s papežem lani poleti
v njegovi poletni rezidenci v Castel Gandolfu družil

šest dni. Vsak dan po natanko šestdeset minut.
Izkupiček je presenetljiv.

Patricija Maličev,
foto Jure Eržen

Benedikt XVI. je v pogovoru z
nemškim novinarjem spre-
govoril o svojem osebnem
pogledu na papeško službo
in na trenutni položaj vere
in Cerkve. Prvikrat v zgo-
dovini je papež v tej obliki- neposrednem intervjuju z novinarjem- in tako jasno odgovarjal na kritična

vprašanja o žgočih problemih v Cerkvi in
družbi. Kaj hoče doseči? Kaj pravi o sra-
moti zlorab v Cerkvi, o homoseksualnosti,
pedoflliji duhovnikov in škofov, o morebi-
tnem vnovičnem premisleku o celibatu?
Kaj krščanstvo daje sodobnemu svetu? In
ne nazadnje nam papež v knjigi ponudi
tudi nekaj svoje, sicer skrbno varovane
zasebnosti: katere so njegove najljubše na-
daljevanke (neuničljivi Guareschijev Don
Camillo, kakopak!), s kom se najraje druži
in kaj počne v prostem času.

Peter Seewald, nekdanji urednik Stidde-
utsche Zeitunga in Spiegla, od papeža dobi

odgovore iz prve roke. Ne vedno brez šte-
vilnih prodornih podvprašanj. To je njuna
tretja knjiga pogovorov,prva z dr. Josephom
Ratzingerjem kot papežem. Seveda pa je vsaj
za tretjino toliko kakor papež kot sogovornik
zanimiv tudi Seevrald sam: nekdanji razvpiti
»levi« urednik Spiegla, pet let je bil vodja ko-
munističnega gibanja v Passauu, se v našem
pogovoru razkrije kot človek, ki ga je na dve
življenjski prelomnici speljal dvom. Vsaj za
eno je odgovoren sedanji papež.

Kdaj in zakaj ste se odločili, da boste na-
pisali kar tri knjige, najprej o nekdanjem
prefektu Kongregacije za verski nauk, dr.
Josephu Ratzingerju, in nato še Luč sveta,
pogovor z Benediktom XVI.? Zagotovo ne
zato, ker sta oba Bavarca?

Pravzaprav to ni bila moja odločitev.Pred
kakšnimi dvajsetimi leti smo se na Spieglu
odločili, da je treba narediti portret tega za-
nimivega kardinala, v Nemčiji smo mu rekli
Panzer Kardinal. V tistem času se kot no-
vinar nisem veliko zanimal za RKC, verska
vprašanja in religije sploh. Ratzinger je bil
že takrat verjetno najbolj vplivni kardinal in
hoteli smo ga pobliže spoznati in predstaviti
bralcem. Moja naloga pri vsem skupaj pa je
bila - da ugotovim,kakšen je v resnici.



Pa ste?
Zagotovo sem v vseh teh letih znanstva

vsaj približno razumel, kakšen človek je.
In kakšen je?
Name je deloval kot mlad in moderen

človek, nikakor ne reakcionaren niti ne
malenkosten, prej kot človek, ki ga ženeta
pogum in radovednost. Ob zadnjem srečanju

-

trajalo je šest dni po eno uro - me je prvi
dan direktor papeške rezidence v Castel Gan-
dolfu peljal skozi neskončno dolge prostore.
V tistih minutah mi je govoril o papežih, ki
jih je bil spoznal. Nakar mi je prišepnil, da
tale tukaj pa je nenavadno fin papež in hkrati
tudi strašno marljiv.

Luč sveta je naslov knjige, ki naj bi jo na-
pisali o prejšnjem papežu, Janezu Pavlu II.
Kako ste lahko ohranili isti naslov, ko pa gre
za dve popolnoma različni barvi svetlobe?

No, ja. Zdaj mislite, da sem popolnoma
olajšan za domišljijo. Nisem se veliko ukvar-
jal s tem. Hotel sem nekaj preprostega in
učinkovitega.

Kakšne pogoje vam je postavil ob prvem
srečanju?

Nikakršnih. Ne pred desetletji niti ob
lanskem srečanju. Takrat, prvič, ko sem se
odpravljal k njemu, sem si bil vtepel v glavo,
da ga bom spremljal nepretrgoma ves teden- seveda to ni bilo mogoče. Je pa razumel, da
prihaja k njemu novinar, ki ni prijatelj RKC,
temveč nekdo, ki se želi soočiti z njegovo
osebnostjo, kot novinar in, kakopak, brez
pridržkov.

Če sem prav razumela, ste se med druže-
njem s kardinalom Ratzingerjem iz ateista
spreobrnili v katoliškega vernika?

Pri osemnajstih sem izstopil iz Rimskoka-
toliške cerkve in kot mladenič postal zagret
komunist. Takrat biti veren že iz političnih
razlogov ni bilo sprejemljivo. Saj veste,
religija kot opij za ljudstvo in Cerkev kot in-
štrument mednarodnegaimperializma.Tega
sem se seveda držal. Po tistem petindvajset
let nisem imel opravka z RKC. Tudi v času, ko
sem s kardinalom delal najino prvo knjigo,
Sol zemlje, sem bil na neki način precej odda-
ljen od nje. Gre za dolg proces približevanja,
ki je skupaj trajal več kot četrt stoletja. In
prav zato, ker sem bil toliko časa »odsoten«,
je bilo zame vse spet novo - in to me je na
neki način fasciniralo.Ni šlo za nekaj danega
ali dolgočasnega. Nenadoma sem videl stva-
ri, ki jih prej nisem...

Menda je opustitev vere precej bolj dol-
gotrajen in mučen proces kot njej približe-
vanje ...

Prav gotovo. Tudi sam sem imel nekaj
težav s tem.

Kaj bi z vašo izkušnjo lahko dali v presek
marksizma in krščanstva?

Marsikdo je že rekel, da je v marksizmu

zaznal krščansko herezijo ... O tem ne bova
razpravljala.Ideale levičarske mladosti zdaj
osupljivo najdevam v evangeliju:bratstvo,

enakost, solidarnost, svoboda, ljubezen. In
nikakršna skrivnost ni, daje evangelij oboga-
til tudi ideale francoske revolucije.Prav zato
lahko te stvari danes odkrivam kot nove, za-
radi svoje marksistične preteklosti.

V katerem ključnem trenutku ste začuti-
li, da vam papež zaupa?

Benedikt XVI. ni človek, ki bi se preveč
oziral na okoliščine pogovora. Ni ga strah
vprašanj in jih tudi ne zavrača. Če pa na ka-
tero ne zna odgovoriti, to naravnost pove.
Toda z njim ni bilo nobenih težav, ko je šlo
za problematične in žgoče teme. Konec kon-
cev, česa pa naj bi se bal? Zato je bila najina
prva knjiga tudi tako zelo uspešna; ker sem
postavljal vprašanja z vidika človeka, ki se
je od Cerkve oddaljil, ki sploh ne ve več, kaj
ta dela in kaj hoče v našem svetu. Ki pravza-
prav sodi v zgodovino.

Na katera vprašanja vam v zadnji knjigi
ni hotel odgovoriti?

Kako pa veste, da bi bilo kakšno, na kate-
ro mi naj ne bi bil odgovoril?! Niti eno. Prej
bi rekel, da sem jaz bil tisti, ki mu nisem po-
stavil vseh vprašanj.

Na primer o problematiki vatikanske
banke, njeni koruptivnosti. O denarju, skrat-
ka. Denar - Cerkev, vedno aktualna tema.

Nemara imate prav. Kar še ne pomeni, da
tega vprašanja nisem imel pripravljenega.
Šest ur pogovora s papežem ni veliko časa.
Ni dovolj za neskončno število vprašanj.

V okviru tega pogovora je bilo mogoče
obravnavati samo nekatera vprašanja, nika-
kor pa ne vseh poglobiti.

Kaj pa avtorizaclja?
Tega, kar je povedal, ni spreminjal. Go-

vorjena beseda je brez intervencij postala
pisana. Mislim, da je samo na dveh mestih
preciziral svojo misel. Ničesar tudi ni odvze-
mal ali dodajal. Papež je zelo natančen mož.
Sam sem imel poleg osnovnega še rezervni
diktafon na mizi. Ampak papež pa je imel
tudi svojega, analognega. V njem pa šestde-
setminutno kaseto. In ko je je bilo konec,
se je ustavila in naredilo je štrak!, kar je po-
menilo konec. Papež je vstal, rekel: »Čas za
kosilo« in se poslovil.

Hočete reči, da bi vas Janez Pavel II. po
dobro opravljenem delu povabil na kosilo?

Hej! Prav gotovo! (smeh) Pa še to: imel
sem pripravljenih tisoč vprašanj, obdelala
sva jih dvesto. Saj ne, da ne bi imel pripravlje-
nega kakšnega lisičjega načrta. Imel sem ga!
Rekel sem si, da bom vsako od šestih srečanj
podaljšal za deset minut in tako pridobil eno
uro. Ampak zaradi omenjanega analognega
diktafona ni šlo. Nemška natančnost pač.

Naj se vrnem k vam: kakšno vlogo je imel



pri vasem spreobrnjenju kardinal Ratzinger
oziroma papež Benedikt XVI.?

Saj ni bilo tako, da bi ob srečanju z Ra-
tzingerjem doživel nekakšno duhovno
prebujenje. Bil sem že na poti vrnitve k Cer-
kvi: V redu, bom priznal; ko sem sestavljal
vprašanja za Sol zemlje - na to srečanje sem se
pripravljal pet let -, sem se šel intenziven štu-
dij. Spoznal sem, kaj sploh je vera in Cerkev.
Tega se namreč nisem več zavedal. Vse skupaj
mi je bilo že dolgo zelo tuje. Na drugi strani
pa sem kot politični novinar uvidel, da je naš
svet na pragu katastrofe ... Vse se je nekako
pravilno združilo v času in prostoru, razumel
sem, da se človek ne more ločiti od svojih ko-
renin. In ko to spozna, nekako začne stopati
v ravnovesje s samim seboj. In potem se ne-
nadoma pojavi ta mož ... Toliko sem že vedel,
ker sem ga intervjujal pred toliko in toliko
leti, da ne gre za človeka, kot ga prikazujejo
mediji. Ni diktator, nikakršen cerkveni knez,
v resnici je zelo ponižen,preprost človek.

Zakaj ima potem tako negativen sloves
v mednarodnih medijih?

Gre predvsem za napačno gledanje na
papeža, da je konservativen, strog in tog v
pogledih na razvoj Cerkve, predvsem pa je
napačno razumevanje, da je to človek, ki
obožuje moč. Mislim, da gre za enega večjih
še živečih umov katoliške Cerkve.

Zdaj, ko listam njegove odgovore izpred
dvajsetih let, ugotavljam, da ima preroški
dar. Hočem reči, mnoge njegove analize
so se izkazale za utemeljene. Ima dar, da
ocenjuje znamenja časa. Preživel je nacio-
nalsocializem, fašizem, sodoživljal celotno
dramo komunizma - osebno je občutil gro-
zote in trpljenja, ki so jih ti sistemi povzročili.
Na vse to gleda v luči evangelija.Ima osebno
avtoriteto, ne samo tako imenovane uradne.
Njegov optimizem ni nekaj lahkotnega,am-
pak izvira iz osebne vere, da Bog tudi sredi
človeško nerešljivih situacij odpira pot in
daje rešitev.

Užitek je delati intervju s človekom, ki to-
liko ve. Obenem je izjemen poslušalec ... in
duhovni voditelj.Njegovi odgovori prihajajo
iz globine vere, iz vedenja Cerkve o Kristu-
sovem sporočilu, iz njegove intelektualne
refleksije.

Ob izvolitvi Josepha Ratzingerja za pape-
ža ml je v intervjuju za naš časopis nemška
teologinja, sicer sošolka papeža med študi-
jem v Kdlnu, dr. Uta Ranke Heinemann po-
vedala, daje bil Ratzinger, kakršnega je po-
znala ona, človek modernih in progresivnih
misli, ki je celo na glas razmišljal o tem, da
bi bilo treba znova premisliti o odpravi ce-
libata ...

Tako kot pri njegovih kolegih teologih -
tu mislim na tiste iz vrst visokih cerkvenih

dostojanstvenikov-
ima rudi Ratzmgerjeva

misel svoj logični razvoj. Kritično se je ukvar-
jal z vprašanji razvoja položaja Cerkve; tudi
vprašanjem celibata. Kot mlad teolog je imel
zelo neodločeno držo.

Vsi ne mislijo tako.
■ Vem. Hotel sem reči, da je bil to njegov

velik potencial. In to je tisto, kar je lepo pri
njem. Nič ni dokončno zabetonirano. Vse
vedno znova prevprašuje, toda to počne iz
drugačnega vzroka kot dr. Ranke Heine-
mann. Ratzingerja vodi evangelij, vedenje
cerkvenihočetov, predvsem pa tega ne poč-
ne kot nekdo, ki se je vedno bolj odcepljal
od te podstati. Ranke Heinemann je v tem
smislu zanimiv primer: najprej evangeli-
čanka, nato katoličanka, potem vse manj
katoličanka, nakar vse bolj filozofinja ... Če
jo danes vprašate, kaj je, bo rekla, da ne ve,
da pa je prepričana, da obstaja neka luč. Ali
pa spet ne. Njen primer je res tragičen. To je
človek, ki ne le, da je izgubil svojo domovino,
temveč na neki način tudi svoje upanje.

Ne razumem tudi zgodbe, ki jo že leta
ponavlja Hans Kung, da se je Joseph Ratzin-
ger po II. vatikanskem koncilu popolnoma
spremenil.

S sedanjim papežem sta bila takrat pri-
jatelja in menda najmlajša sodelujoča teo-
loga na koncilu ...

Tudi to vem, hotel sem povedati, da se lju-
dje spreminjajo, spreminjajo svoja stališča,
spremenijo svojo smer. Kiing je razvil svojo.
Zavrgel je katoliško vero in zdaj papežu očita,
da kot mladi profesor ni več razvijal svojih
idej ... To ne drži. Saj vendar vidimo, kako se
papež loteva problematik,povezanih s Cer-
kvijo. Lep primer je bil na velikonočni petek,
tik pred smrtjo papeža Janeza Pavla II. je med
procesijo izjavil, daje Cerkev umazana zara-
di svojih lastnih ljudi, da znotraj RKC obstaja
hudo neravnovesje. Kot prefekt Kongregaci-
je za verski nauk je prvi opozoril na spolne
zlorabe duhovnikov v ZDA, češ da jih je treba
raziskati, pomagati žrtvam, ne pa škandalov
pometati pod preprogo. Bil je prvi, ki je že kot
prefekt uvedel možnost tako imenovanega
odprtega dialoga.Bil je tudi prvi, ki je na ško-
fovske sinode povabil predstavnike drugih
ver, judov in islama. In bil je, ne nazadnje,
prvi, ki je v papeško akademijo znanosti po-
vabil nekatolika - protestanta.

V knjigi pogosto citirate francoskega ju-
dovskega filozofa Bernarda Henri-Levvja.
Vam je njegova misel blizu?

Sem ga res tolikokrat citiral?
Edinega, ki ni cerkveni dostojanstvenik- več kot enkrat.
Kolikokrat?
Dvakrat.
(smeh) To je za knjigo veliko. Zanimivo

se mi zdi njegovo soočanje z ateizmom. In



nasploh se mi zdi to med filozofi izjemnega
pomena. Tudi za samo krščanstvo, ker se
tako lahko na novo definira. V tem smislu
naj omenim novoustanovljenopapeško uni-
verzo v Parizu, ki poziva k dialogu z ateisti.

V knjigi redko popišete papeževo razpo-
loženje med vajinimi srečevanji. Le redko
zapišete, ali gaje kaj nasmejalo ali raztogo-
tilo ... Zato pa mene zanima, ali vas spravim
v smeh z naslednjim vprašanjem ...

Zasmejal se je sicer večkrat, ampak omejil
sem se na nekaj zabeležk o tem. Veliko $e sme-
je in ima izreden smisel za humor. A vendarle
sva se pogovarjala o sila resnih temah. No,
vprašajte, da vidiva, ali mi bo šlo na smeh.

Trdite, da papež nI vaš prijatelj. Navadno
je že tako, da si verniki za spovednike ne iz-
birajo prijateljev, ki jih imajo med duhovni-
ki. Torej bi utegnil papež Benedikt XVI. biti
vaš spovednik?

(smeh) Vidite, smejem se. Ne, ni moj
spovednik. Naj povem, da sem, ko gre za spo-
vedovanje, precej slab zgled. Redko grem k
spovedi. In drži, s papežem nisva prijatelja.
Sem samo novinar, ki je njegovo delo spre-
mljal toliko in toliko let. Zato si tudi drznem
postaviti vprašanja, kakršna sem mu jih.

Katerih papeževih odgovorov ne
odobravate?

Seveda se ne strinjam z vsem, kar je po-
vedal. Na gre za to. Pomemben je realističen
strokovni dialog in to je tisto, kar zahteva
odprtost. Osebno sem bil presenečen nad
naslednjim: papež ima odprt odnos do mu-
slimanov in to dosledno ponavlja. Zato sem
bil toliko bolj presenečen nad tem, da se
strinja, da ženske ne bi nosile burk. Razu-
mem, da papež gleda na stvari skozi božje oči
in da so pred Bogom vsi ljudje enaki. Drug
primer, kjer težko razumem stališče pape-
ža, je, ko gre za seksualno moralo: tu mislim
na vprašanje prepovedi splava in vprašanja
kontracepcije.

Prav pri vprašanju kontracepcije oziro-
ma uporabe oz. neuporabe kondomov - v
medijih je to najbolj citirani del iz knjige -
iz njegovega odgovora sledi, da tudi papež,
ko gre za strogo prepoved uporabe kondo-
mov, utegne oklevati. Tu misli predvsem
na uporabo preservativov v nekaterih afri-
ških državah, kjer aids zahteva največ člo-
veških žrtev.

Sožitje spolnosti in RKC je bilo vedno
problematično. Žal mi je, da se mediji niso
tako intenzivno osredotočili tudi na katere-
ga od preostalih papeževih odgovorov,ki bi
zahtevali enako pozornost. Njegova knjiga je
poziv svetu, da ne moremo več tako naprej ...
A vrniva se k vašemu vprašanju: papež noče
naložiti Cerkvi nekaj, kar bi ji lahko bilo
tuje. Znotraj bolnišničnih ustanov RKC se
v Afriki zdravi petindvajset odstotkov vseh

okuženih z aidsom. Sam pravi, da kondomi
niso rešitev, da bi v tem primeru šlo za raz-
človečenje spolnosti. Obenem je prepričan,
da seksualnostini mogoče ločiti od ljubezni,
zvestobe. Očitek Ratzingerju, da so ljudje iz
teh držav obsojeni na smrt, je smešen. Cer-
kev namreč nima moči, da bi prepovedala
uporabo kondomov.Pomemben podatek je,
da je v delih Afrike, kjer je prisotna Cerkev,
okuženost z aidsom petkrat nižja.

To je razumeti, kot daje tam manj ljube-
zni in spolnosti?!

Na to vprašanje vam ne bi znal
odgovoriti.

Morda pa bi morali to podvprašanje po-
staviti papežu.

Morda.
Kdo so papeževi nasprotniki znotraj

Vatikana?
Ne bi vedel. Znotraj Vatikana je več struj,

italijanska ni bila pretirano naklonjena Ja-
nezu Pavlu II. In nekaj podobnega lahko
rečemo tudi za papeža Benedikta XVI. Sicer
pa papež ni diktator in ne zaukazuje, da mo-
rajo vsi marširati po njegovem ritmu.

Vatikanski tiskovni predstavnik Federico
Lombardi je skušal papeža Benedikta XVI.
prepričati, naj vam po dveh knjigah ne daje
več intervjujev.

O tem sem samo nekaj slišal. Meni nihče
ni nič rekel, ne Lombardi ne kdo drug iz Vati-
kana. Seveda razumem, daje najino početje
za marsikoga iz Vatikana sporno - vseeno gre
za nekaj povsem novega, morda preveč mo-
dernega. Ne nazadnje pri najinem intervjuju
ni bilo mogoče izvajatinikakršnega nadzora
nad vprašanji. Pri papežu Wojtyli so se vsa
vprašanja postavljala pisno, tudi odgovori
so prihajali v pisni obliki, vse skupaj je šlo
skozi vrsto komisij. Benedikt XVI. pa si je dr-
znil tvegati, odprto in brez predsodkov, brez
nadzora... Razumem, da bi marsikdo to rad
preprečil, toda Ratzinger se ne bo dal.

Od lanskega novembra do danes je bila
knjiga prodana v milijonih izvodov. Ste bo-
gat človek?

No, no, bogat nisem. Precenjujete me.
Seveda pa me radosti, da gre knjigi dobro.
Sekularni mediji objavljajo o papežu Ratzin-
gerju vse mogoče, samo resnice ne ... Nemški
mediji, na primer, so napovedovali,da bo
knjiga popoln fiasko, ker da ta papež nikogar
ne zanima. Novinarje je treba samo pozvati,
naj snamejo svoja ideološka očala in potem
bodo razumeli, kdo papež v resnici je. In
prav to je največji potencial in priložnost te
knjige. Ni filtrirana ali napihnjena s prazno
vsebino, ki dandanes zadovolji marsikatere-
ga časopisnega urednika.

Pred začetkom pogovora ste mi v šali de-
jali, daje edina razlika med nekdanjim kar-



dinalom Ratzingerjem in papežem Ratzin-
gerjem v oblačilih, ki da so zdaj še bolj raz-
košna. Zanima me, koliko je v vas še nek-
danjega urednika Spiegla z levim političnim
miselnim sistemom in kaj ima ta skupnega
z današnjim Petrom Seevvaldom?

Ha, ha, ha. Vse, o čemer sva se doslej
pogovarjala, me je v zadnjih letih precej
spremenilo. Vidim, da me hočete videti kot
skesanca in reakcionarja.

Nikakor. Čisto po človeško vas gledam
in razumem.

V redu. Še vedno sem kritičen novinar,
samega sebe vidim kot progresivno misle-
čega pisca. In to bom skušal ohranjati tudi v
prihodnje. Naj bom odkrit; ni šlo za to, da bi
hotel stvari znotraj RKC olepšati, svoje novi-
narske šole, izkušenj in znanja nisem zavrgel.
Hočem samo povedati, da je med nami ve-
liko novinarjev,ki se imajo za kritične, niso
pa pripravljeni zavreči svojih predsodkov,
temveč služijo mainstreamu ...

Kaj mislite s tem?
Da so do konca pokorni liberalnemunovi-

narskemu okolju. V knjigi, o kateri sva danes
govorila, ni kančka sramu ali strahu pred po-
stavljanjemkritičnih vprašanj. Neposredno
papežu. Lahko rečem, da imam drugačno
novinarsko kulturo kot večina mojih no-
vinarskih kolegov, ki se zadovoljijo samo s
kritiko. Zame je to premalo. In tudi Spiegel,
veste, ni več tisto, kar je bil pred dvajsetimi
leti. Ni ga denarja, ki bi me pripravil do tega,
da bi kot nekoč sedel na čelo takšne uredni-

ške redakcije, kot jo ima danes.
Ampak zdite se pomirjeni sami s seboj.
Bolj ali manj sem. To, kar delam, skušam

delati dobro. Delo na svobodi mi to omogo-
ča. Sam svoj gospodar.

Četrta knjiga s papežem?
Ha, ha, o ja, ni izključena. Že razmišljam

o njej. Samo da mi bosta čas in papeževo
zdravje naklonjena.

>\ Papež je zelo na-
f tančen mož. Sam

sem imel poleg osnov-
nega še rezervni diktafon
na mizi. Ampak papež
pa je imel tudi svojega,
analognega. V njem pa
šestdesetminutno kase-
to. In ko je je bilo konec,
seje ustavila in naredilo
ještrak!, kar je pomenilo
konec. Papež je vstal, re-
kel: »Čas za kosilo« ££
in se poslovil. \\




