Kdy u èlovìk jednou je,

tak má koukat, aby byl...
Rozhovor s Petrem Samojským, pøipravil Josef Musil
2015-02

V úvodu Listù jsem napsal, e mì zaujal název kníky Køesanská
spiritualita v katolické tradici. Máme i my unitáøi nìjakou svou
specifickou spiritualitu?
Samozøejmì e jako unitáøi máme svou specifickou spiritualitu!
Protoe unitáøství je spiritualita. Pokud pøipustíme, e unitáøství je
urèitý zpùsob vztahování se k tomu, co nás pøesahuje, e dává rámec
sebeuskuteèòování èlovìka a poskytuje korektivní parametry k
vytváøení vztahù s druhými, pak je to zøejmé. A skuteènost, e se jedná
o systém zámìrnì otevøený, který dává èlovìku svobodu vytváøet si
svou osobní a osobitou cestu, není v kontrastu s tvrzením, e unitáøství
je specifická spiritualita.
Jde ale asi hlavnì o to, jak kdo chápeme ten pojem spiritualita,
protoe v bìném uívání èeského jazyka je to pojem relativnì nový.
Jetì nai pøedchùdci, unitáøi v 20. a 50. letech minulého století, si
vystaèili se slovem náboenství. Nám se ty dva pojmy mohou zdát
významovì jiné, ale ono opravdu jde jen o to, jak si co definujeme. Osobnì
se pøikláním k definici spirituality ve tøech bodech:
1. Spiritualita je prostor, v nìm se kadý ocitá vstupem do ivota.
Kadý èlovìk, který ije a je schopen zcela nejzákladnìjí existenciální
reflexe nad otázkou, kdo jsem já, kdo má kapacitu vnímat svou minulost
a pøítomnost a zamýlet se nad svou budoucností, tím praktikuje
spiritualitu. Bez ohledu na výsledky a zpùsob, bez ohledu na inteligenci,
morálku a charakter, kadý èlovìk je bytostí spirituální.
2. Spiritualita nepotøebuje ospravedlnìní z oblasti nadpøirozena.
Ve své podstatì toti nemusí mít naprosto nic spoleèného s
náboenstvím, filozofií nebo teologií, ani s Bohem, bohy a vùbec
nadpøirozenem.
3. Nikdo nemá copyright a svrchované právo k interpretaci
spirituality a jejímu uívání. To znamená, e na spiritualitu jako takovou
nikdo nemá výsadní právo, nikomu nepatøí a nikdo, tedy ádná osoba
ani ádná instituce, spiritualitu nevlastní a nemùe ji vydávat za
vlastní.
Tím bych rozliil spiritualitu jakoto rozmìr a zpùsob ivota od
náboenství, které je ideologicky vymezenou formou spirituality.
Øekls, e jako unitáøi máme specifickou spiritualitu, protoe
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unitáøství je spiritualita. Ale jak tohle mám pøiblíit tøeba pøísluníku
jiného náboenství, který dokáe charakterizovat svoji spiritualitu
konkrétnì. Mùe uvést pøíklady té specifiènosti a èím se lií od
spirituality jiných vìr?
Svoboda, rozum, tolerance, to jsou tøi slova, která po staletí
vystihují unitáøskou spiritualitu. Ta slova sama o sobì jsou samozøejmì
pøíli struèná, ale jsou to zkrátka základní pojmy, od kterých se odvozují
takzvané unitáøské principy. A zároveò, kdy o nich zaèneme pøemýlet
hloubìji (k tomu je dostatek dostupné literatury), uvidíme, jak pouívání
tìchto základních principù je ve svìtì náboenství atypické, a
pøinejmením nás to zøetelnì vymezuje.
Zkus tedy zareagovat na tvrzení Jáji Markové v pøedchozím èlánku:
Není mono oznaèit spiritualitu jako záleitost nìjaké skupiny. Není
mono ani hovoøit ani psát o spiritualitì napø. idovské, køesanské,
islámské, buddhistické nebo unitáøské.
Vechno je jen otázka slov, pojmù, definic a zpùsobu, jak se s nimi
zachází. A teï si budu trochu odporovat  dá se øíct, e nemùe být øeèi
o unitáøské spiritualitì, kdy je fakt, e má kadý právo na svùj svìtový
názor, pojetí osobní duchovní praxe a podobnì.
Na tvou první otázku, kde jsi zmínil køesanskou spiritualitu v
katolické církvi, jsem mìl nejdøív pohnutku reagovat zpochybnìním
takové snahy, protoe by muselo být upøesnìno, jakou køesanskou
spiritualitu by to mohlo obnáet. Spiritualitu jeíovskou? Jidáovskou
(viz novì objevené Jidáovo evangelium)? Augustinovskou? Akvinského?
Komenského? Katolickou? Protestantskou? A mùeme ten pojem dìlit
dál do nekoneèné íøe, protoe napøíklad letnièní spiritualita je dost
odliná od myriády dalích forem v rámci køesanského vnímání svìta.
Stejnì tak bychom v rámci unitáøské spirituality mohli hovoøit o
spiritualitì Dávidovì, transcendentalismu, unitáøského humanistického
hnutí, èapkovské, haplovské nebo tomáovské, a to u jsem se zamìøil
na èeskou unitáøskou kulturu. Na druhé stranì mùeme poodstoupit a
pohlédnout na ty tradice z vyí perspektivy, nazírat na nì jako na
ucelené proudy, které se nìèím charakterizují. Take Jája Marková má
pravdu, e pokud se snaíme být objektivní, nemìli bychom
generalizovat. Nicménì pokud u generalizujeme, a to v naem ivotì
stejnì dìláme z pochopitelných dùvodù pomìrnì èasto a bìnì (opìt
generalizuji!), pak mùeme rùzná hnutí specifikovat, tøeba proto, aby pro
nás byla uchopitelnìjí a srozumitelnìjí.
Nìkdo by také mohl namítnout, e kdy lidé vìøí v jednoho Boha, je
tento stále tý, a u jde o jakékoliv náboenství. Je to pravda? Je
nìjaký rozdíl mezi základní spiritualitou unitáøe a dejme tomu
satanisty?
Ono je dost dobøe moné, a tak to nezøídka bývá, e dva lidé tvrdí,
e vìøí v Boha, e to je ten jeden Bùh, ale souèasnì prohlaují anebo
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svým chováním ukazují, e Bùh toho druhého èlovìka není ten správný.
Vìøí lidé v jednoho Boha, protoe Bùh je jeden, anebo kadý vìøí ve svou
pøedstavu o Bohu? Osobnì se domnívám, e ivot, èi spíe jsoucno, má
svùj zdroj v jednom prameni (a mùeme ho nazývat Bùh), a ten má tolik
podob, kolik je lidí, kteøí v nìj vìøí nebo v nìj nevìøí. Asi jako v tom
krásném pøíbìhu z Indie, kdy nevidoucí lidé popisují slona.
Pokud bychom porovnávali spiritualitu unitáøe a satanisty, je
tøeba v první øadì poznamenat, e satanismus je uctívání protikladu
Boha. Unitáøství, tedy unitáøská spiritualita obecnì, inspiruje èlovìka,
aby uctíval a respektoval vyí princip ivota, tedy to, co nás pøesahuje,
a souèasnì aby nelpìl na svých omezujících pøedstavách. Naproti tomu
satanista vzývá konkretizované zobrazení protikladu Boha v rámci
dualistického pojetí svìta. Take pøevedeno do praxe, vnímání
souvislostí a stylu ivota - ten rozdíl je dost velký.
A jak vlastnì, Petøe, praktikuje svou spiritualitu v kadodenním
ivotì?
Spiritualitu Samojského? Vdy jsme si pøece øekli, e se to nemá
generalizovat, a tak stejnì jako se objektivnì nedá hovoøit o spiritualitì
idovské, køesanské, buddhistické, nedá se hovoøit ani o spiritualitì
Samojského! Protoe kterého Samojského bychom mìli na mysli? Toho,
kterému bylo pìt let? Deset let? Sedmnáct let? Dvacet jedna? Tøicet?
Toho souèasného - ale co je to vlastnì souèasnost? Anebo Samojského na
smrtelné posteli? Toho, který proívá radost, nebo který se trápí? To jsou
vìru rùzné osoby s rùznými formami spirituality!
Ale na druhé stranì, jak jsem také øekl, mùeme generalizovat,
tedy pøi vìdomí, e se ocitáme na tenké pùdì relativizace. Kdybych mìl
hovoøit o konkrétních oblastech praxe, momentálnì zaívám velkou
radost z Køídlení, programu, který jsme zaèali v záøí v praské obci. Je
to pro mne osobnì nìco, co jsem vlastnì dlouhé roky hledal.
Ano, hudba je pro mne dùleitá, jak pasivní poslech, tak aktivní
hraní, to je rozhodnì jedna z èástí mé osobní spirituality. Pøíroda, to je
mùj chrám. Kdy se mi podaøí odejít se sitárem na zahradu a souznít s
hudbou, tichem a okolím, je to úasné. Kdy jsem s rodinou na zahradì
pøi oslavì slunovratu, je to jiná èást mojí osobní spirituality. Nedìlní
shromádìní, tøebae pøi nich mám zpravidla aktivní úlohu, tìko bych
si svou osobní spiritualitu mohl pøedstavit bez nich, protoe
spoleèenství, jeho jsem èástí, je mi duchovním domovem, a to se vím,
co ho vytváøí. A kdy se Karel Loula opøe do pedálù varhan, odlétám - a
to vtipkuji jen zèásti.
Takhle bych mohl jmenovat dál poezii, která mi dává sílu, rozlièné
knihy, ty horníèkovské stálice, které èlovìku jsou vdy k dispozici jako
zdroj nadìje a síly, korespondenci s pøáteli, prodlévání v tichu, rozhovor
s nìkým u kafe nebo u piva, anebo posamojtìnou atmavièáru; ten
seznam by mohl být dlouhý.
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Leccos z toho, co uvádí  tøeba hezké knihy, korespondence s pøáteli,
rozhovor s nìkým u kafe nebo u piva , ale pøece praktikuje mnoho lidí
neorganizovaných v ádné církvi, a tøeba by je ani nenapadlo, e právì
praktikují spiritualitu Samojského...
To zcela jistì! Vak já také nijak nenaznaèuji, e by ta moje forma
spirituality byla nìjak univerzální. A abych byl upøímný, ani se
nesnaím nìjakou formu spirituality praktikovat pro to, abych ji
praktikoval. Snaím se jen a pouze ít svùj ivot, ít jej, abych se za sebe
sám pøed sebou nestydìl, abych se posouval kupøedu, abych se stával
lepí, aby moje vztahy byly zdravìjí, abych... mohl bych pokraèovat dál,
ale bylo by to zbyteèné. A asi bych to uzavøel Werichovou perlou, e:
Kdy u èlovìk jednou je, tak má koukat aby byl. A kdy kouká, aby byl,
a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
pøípadech je.
Z toho plyne, e k unitáøské spiritualitì lze èlovìka pøivést vcelku
pøíjemnì bez hartusení o vìèném zatracení, vymanìní ze patné karmy
a podobnì. Jakým zpùsobem vlastnì jako duchovní obrací lid obecný
na unitáøskou víru?
Unitáøský zpùsob misijní èinnosti je vcelku atypický, tedy ve
srovnání s tradièním organizovaným køesanstvím. Také i proto, e
nemáme èernobílé pojetí svìta, kterým bychom mohli lákat a
vyhroovat. Je to spí poukazem na potøebu autenticity, pøi
respektování urèitých principù etických, duchovních, spoleèenských a
tak podobnì. Tady bych pøipomnìl knihu Spiritualita (nejen) pro
skeptiky, která otázky spirituality øeí dost komplexnì, a nakonec
mnozí také u znají ná unitáøský semináø Spirála, který je zamìøen na
základní otázky duchovní cesty èlovìka, vybízí k zamýlení nad nimi a
nabízí i praktické úkoly.
Ovem klíèovými v této otázce jsou nae shromádìní, protoe ta
jsou vlastnì sdílenou spiritualitou. O unitáøství je moné bavit se v
rozlièných ohledech; ité je ale pøece kadodenním ivotem, celkovým
pøístupem k ivotu. A praktickou podobu sdílené spirituality získává ve
spoleèenství, protoe pokud je èlovìk sám, nemá s kým svùj ivot sdílet.
Nae shromádìní jsou proto svým zpùsobem naí vizitkou: jednak
èlovìku pøipomínají základní hodnoty ivota a duchovního rozmìru
ivota prismatem unitáøství a také poskytují prostor k sdílení
zkueností, názorù a mylenek. A v neposlední øadì i prostor k praktické
èinnosti smìrem k druhým, to aby víra nebyla jen mlácením prázdné
slámy.
Protoe ale jen nìkolik mìst v naí zemi má nìjaké unitáøské
spoleèenství, i proto vzniklo irí spoleèenství a i proto vznikl ten
zmínìný korespondenèní kurz Spirála.
Prozraï o Spirále víc. Co v ní zájemce èeká?
Spirála se vyvíjela nìkolik let. Je to takový úvod do otázek víry,
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filozofie a náboenství. A ty otázky jsou sice na pohled jednoduché, ale
postupnì se èlovìk noøí hloubìji a zjiuje, e kdy má odpovìdi
formulovat sám za sebe, u to tak snadné není. Na nìco se mùe podívat
novým pohledem, nìco dalího si mùe vyzkouet. A i proto se kurz
jmenuje Spirála  tøebae si èlovìk klade tuté otázku, nepohybuje se v
kruzích, ale dìlá tøeba právì nový závit spirály.
V nabídce má dva kurzy: Základní otázky duchovního ivota (est
lekcí) a Duchovní témata lidského bytí (12 lekcí) s pouitím materiálù z
práce Karla Hapla, filozofa a unitáøského duchovního; tenhle kurz je
oproti prvnímu u nároènìjí.
Nutno ale dodat, e Spirála je urèena pøedevím zájemcùm z
veøejnosti, proto je také nabízena Obcí irího spoleèenství. Jinak
pøedpokládáme, e èlenové mohou otázky spirituality a duchovní praxe
obecnì øeit ve svém spoleèenství, jeho jsou èástí, a i se svými
duchovními.
Kolik lidí u Spirálu absolvovalo? Jak jim to lo?
Celkem je to nìkolik desítek osob, které se tou cestou vydaly, ale
jen málokdo proel obìma kurzy. Vyaduje to pøece jen sebedisciplínu,
pevnou vùli a vytrvalost. Podmínkou zaslání dalí lekce je toti vdy
zodpovìzení otázek  i kdy jakoukoliv formou , pøípadnì splnìní úkolù
z lekce pøedchozí.
Kdyby ty sám jsi mìl absolvovat Spirálu, co by pro tebe bylo nejtvrdím
oøíkem a na co by se ti odpovídalo nejlehèeji?
Jedna z nejtìích otázek by pro mne byla: Co je tvým posláním na
Zemi. Protoe to je otázka, kterou si mohu zodpovídat kadý den znovu,
a to kvùli mìnícím se okolnostem ivota. Je to zajímavá otázka, protoe
jednak na ni mùeme mít odpovìï celkovou, z perspektivy celoivotní
nebo aspoò øady let, kdy vzdálený cíl, který jsme si vytkli, je nám
svìtlem jako maják, ale také si mùeme upravovat své drobné cíle
opravdu kadodennì. To poslání má jak ten a skoro osudový ivotní
rozmìr, tak i rozmìr kadodenních a vedních otázek a povinností. A
druhé není úplnì to nejlehèí. Ale co bych s radostí podstoupil  a také
èas od èasu dále podstupuji , jsou návtìvy rùzných jiných duchovních
spoleèenství rùzného typu a jejich rozbor, respektive rozbor mých dojmù
z takové návtìvy. To je toti zrovna jeden z praktických úkolù, které
Spirála nabízí.
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