Jsem prý duchovním
„nejlépe utajeného náboženství ve mìstì“
Rozhovor s Petrem Samojským, pøipravil Josef Musil
2008-03
Jak se to, Petøe, pøihodilo, že ses objevil v unitáøském spoleèenství?
Bylo to v roce 1987, když jsem se po návratu z vojny snažil najít smysluplnìjší cestu
životem. Cítil jsem v sobì vdìènost za svùj život, vzdìlání a další vìci, a chtìl jsem jaksi
splatit svùj dluh spoleènosti. Zaèal jsem vést pionýry, chodit na rùzné pøednášky, cvièit
jógu, navštìvovat církve a jiné duchovní spoleènosti. Má „duchovní poradkynì” mi
doporuèila také unitáøe – byla to plzeòská obec –, ti prý mají dobré pøednášky a jsou tam
zajímaví lidé. Bylo to první místo, ve srovnání s církvemi, kde se mì nesnažili hned navést
na správnou cestu, ale kde se ptali oni mì na mé názory a na mou víru. Bylo to velmi zvláštní
zjištìní, a dodnes rád vzpomínám na ducha tvùrèího náboženství a tolerance, který jsem tam
na shromáždìních cítil. Bylo to doslova cítit ve vzduchu, který byl jinak velmi vlhký a
zatuchlý kvùli nemožnosti vìtrání v nepodsklepené vlhké místnosti. Líbilo se mi také, že
na shromáždìních nechybìl ani humor – opìt rozdíl oproti zkušenostem jinde. Rád
vzpomínám na vtipnou poznámku asistenta duchovního, když nìkdo komentoval
nezametenou podlahu a prach na knihách, že to je „duchovní špína”. To mì skuteènì zaujalo!
A mne zase zaujalo ve tvé odpovìdi, že jsi pøed setkání s unitáøi prošel nìkolika
církvemi, patrnì hledaje – co vlastnì? Boha? Anebo už sis v té dobì Boha uvìdomoval
a hledal jsi k nìmu cestu?
To byla právì ta potíž, že v té dobì jsem už vìdìl, že To, èemu se obvykle øíká Bùh,
má každý v sobì, a už si to uvìdomuje nebo ne, a a chce nebo nechce. A taky jsem vìdìl,
že jsou rùzné cesty, jak Boha v sobì zpøítomòovat. Já si chtìl zachovat svobodu, nepøijmout
jen pasivnì „oficiální cestu” té èi oné církve. A byl mi nepøíjemný kult jakékoliv osoby, a
už lidské nebo božské. Takže když jsem se s druhými modlil, vždycky jsem si to uvnitø pro
sebe pøekládal, protože Ježíš, Buddha nebo další duchovní uèitelé byli v mých oèích prostì
zajímaví chlapíci, kteøí toho urèitì dost poznali a pochopili. Kdyby to šlo, moc rád bych
s nimi zašel na kafe a uèil se z jejich zkušenosti, pokud by se mi zdála dobrá. Ale klanìt se
jim, to prosím ne. V církvích a jinde jsem nehledal Boha. Hledal jsem tam prostì zázemí,
duchovní spoleèenství, kde budu moci druhým øíct o svých zkušenostech a pouèím se z
jejich. A spoleènì že budeme nìjak uctívat To, co je za slovy – no, tøeba tomu i øíkejte Bùh.
Dnes je tvým povoláním a jistì i posláním být duchovním NSÈU, ale tvùj pøedchozí
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zamìstnavatel byl z úplnì jiného soudku než náboženské oblasti. Mohl bys
zavzpomínat na svou první profesi? Nauèil ses v ní nìèemu, co využíváš i ve své funkci
duchovního?
Byl jsem železnièáøem, konkrétnì vozmistrem. To jsou ti podivní lidé, které vidíte na
nádražích obcházet vlakové soupravy s lampou a dlouhým kladivem, kterým poukávají do
kol. Proto se jim také pøezdívá kolouci. Vozmistr je vlastnì jakýsi vlakový datel. Jeho
úkolem je dbát na technický stav vlakové soupravy. Hledá rùzné prasklinky, nerovnosti,
sleduje, co kde skøípe. I zdánlivì drobná závada, skrytá a zatøená barvou, mùže ohrozit celý
vlak. Že by tady byla paralela? Technický stav duchovního spoleèenství je také rozhodnì
otázkou dùležitou a dbát o nìj samozøejmì patøí k vzdìlání a profesi duchovních, tøebaže
se pohybujeme nìkde docela jinde než v oblasti šroubù, soukolí a nárazníkù…
A jak ses tedy vlastnì z vozmistra stal duchovním NSÈU?
Krátce pøed Listopadem 89 tehdejší duchovní plzeòské obce bratr Lexa zemøel. Zaèal
jsem proto pomáhat s organizací programù – a vìtráním. To trvalo nìjaký èas, pak jsem byl
jmenován laickým duchovním. A protože vìci šly dobøe, byl jsem za èas osloven, zda bych
chtìl být duchovním profesí. Jenže v té dobì jsem se už beztak chystal k odložení
vozmistrovského kladívka, i když z jiného dùvodu. Byl jsem takøka na odchodu z vnìjšího
svìta, protože jsem velmi vážnì uvažoval o vstupu do ášramu. A tak jsem si vzal batoh a pár
týdnù na rozmyšlenou, které jsem pak prožil v buddhistickém klášteøe poblíž Londýna.
Tam jsem rozmýšlení vzal opravdu z gruntu: meditace, sekání trávy a mytí nádobí v kuchyni
na stranì jedné, návštìva unitáøù v Oxfordu a v Londýnì na stranì druhé. Když jsem se
vrátil do Èech, byl jsem rozhodnut: jdu dál cestou unitáøství.
V èem vlastnì spoèívala pøíprava na unitáøského duchovního?
To byl problém, protože tehdy byly možnosti teologického studia u nás velmi
limitované. Abych studoval na køesanském semináøi, po tom jsem netoužil. Chtìl jsem
pøímo ke zdroji, na semináø unitáøský. To se mi nakonec povedlo, když jsem dostal
stipendium na Meadville Lombard v Chicagu. Jinak – pøíprava spoèívala také v praxi, ale to
za moc nestálo, protože NSÈU tehdy tyto vìci brala spíš symbolicky. Proto když jsem byl
v USA na studiích, uvítal jsem možnost projít øádnou roèní praxí podle jejich pravidel,
protože tam jsem vidìl, že to opravdu k nìèemu bude a nìèemu smysluplnému se nauèím od
duchovního, který ví, co dìlá, a v obci, která skuteènì funguje. Další èástí praxe bylo tzv.
klinické pastoraèní vzdìlání, kaplanská praxe v nemocnici, také roèní. Tam jsem se
prostøednictvím sdílení životních osudù dotkl jakéhosi dna, na kterém se lidé nìkdy ocitají,
když se jim život zhroutí pod rukama tak moc, že už se nestydí pøiznat svou zranitelnost.
A já tam na tom dnì najednou stál s nimi v troskách jejich životù a hledal slova, než mi
došlo, že o ta slova už nejde. V takových chvílích nebylo pochyb o smyslu duchovenské
práce.
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V USA ses lidovì øeèeno „zapracoval“, a to od píky. Proè ses vlastnì vrátil do Èech?
A jaké úkoly tady na tebe èekaly?
Do Èech se mi vracelo velmi tìžko, protože v USA jsem za tìch sedm let našel
skuteènì druhý domov. I když nepopírám, že to tam leckdy nebylo lehké, protože doma je
doma, a taky obèasné telefonování mamince nemùže nahradit osobní kontakt. Vlastnì jsem
nikdy nepoèítal s tím, že bych se nevrátil, protože samotný dùvod a smysl mého studia,
práce a života tam byl ve znamení návratu. Jel jsem tam zkrátka proto, abych se pak vrátil,
až v USA získám to, co bych v Èechách marnì hledal. Úkoly, které tady na mì èekaly,
nebyly nijak zvláštní. Zkrátka standardní práce duchovního se vším, co ji obnáší. Rozdíl
oproti døívìjšku byl v podstatì pouze v tom, že jsem vìdìl, že jsem na svou práci adekvátnì
pøipraven. Po návratu na mì ale neèekaly pouze profesní úkoly. Najednou, jak se øíká,
všechno bylo jinak. Potkal jsem Kateøinu, a to setkání se ukázalo natolik osudové, že jsme
se záhy oddali. No a díky Kateøinì jsem se setkal i s Adamem, jejím synem z prvního
manželství. A tak jsem mezi své úkoly najednou poèítal i vytváøení rodiny, netuše, že osud
na mì chystá ruinu domu ve Všenorech, který budu pøestavovat, a nejen pøestavovat, ale i
oèišovat od krve dvojnásobné vraždy, která je èástí jeho historie. Do rodiny záhy pøibyla
koèka Koèkoun, a teï se chystáme na úkol další, pøivítat do naší rodiny dceru Doubravku.
Takže o úkoly vpravdì není nouze.
Jak hodnotíš souèasný stav èeského unitáøství?
Myslím, že nabízíme nìco velmi potøebného dnešnímu èlovìku, co žádná jiná církev
nebo duchovní spoleèenství nenabízí: platformu pro svobodné hledání osobité duchovní
cesty, kde èlovìk neklesá pod tíhou nemìnných forem a dogmat, a zároveò nìjak spoleènì
vyjadøovat úctu: úctu k èlovìku, životu, svìtu, vesmíru, Bohu. Naše principy jsou dostateènì
pevné, aby nám poskytly základy, a souèasnì dostateènì široké, aby nikoho nesvazovaly.
Tohle skuteènì není bìžný pøístup v duchovních spoleèenstvích. Jenže souèasnì jsme, jak
se o nás èasto øíká, „nejlépe utajeným náboženstvím ve mìstì”. Je v naší pøirozenosti spíš
vítat ty, kdo k nám po urèitém úsilí najdou cestu a jsou tedy jaksi pøipraveni, protože vìdí,
že co jim nabízíme, je právì to, co hledají, než dìlat masivní propagaci, stát na nárožích a
prodávat se tam. Ano, je to je pozitivní jev, protože nám umožòuje pìstovat semknutost a
soustøedìnost na individuální spiritualitu a spoleènì sdílené formy jejího vyjádøení. Ovšem
souèasnì se tím pøíliš uzavíráme – anebo se nedostateènì otevíráme –, takže o nás nevìdí ti,
kdo by k nám jinak velmi rádi zavítali. Když mluvím s „lidmi z venku”, kteøí se o nás
dozvìdí tøeba proto, že od nás chtìjí oddat, cítím, že jsou to lidé, kteøí k nám mají velmi
blízko: jejich názory i životní styl jsou podobné, svým pøístupem ke svìtu jsou to vlastnì
unitáøi. Ale nemají potøebu se organizovat. Je to škoda, že se naše cesty nemohou propojit,
vždy pro naše spoleèenství by byli vítaným obohacením a právì jim bychom poskytli
svobodomyslný duchovní domov. Leè nikdo z nás se jistì na nároží nepostavíme, abychom
nìkomu hrozili smažením v pekle nebo inkarnací na nìjaké nehostinné planetì. Náš úkol je
pouze hledat cesty, jak o nás dát vìdìt tìm, kdo by sdílení cesty s námi vítali, pøièemž nás
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pøedtím v souèasné pestré nabídce duchovních cest sami nenašli.
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