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Poutník
časopis Obce unitářů v Brně

Šest barev duhy poutník v očích má
a sedmou stále hledá.
Jen upřímná pouť ke Světlu
mu k šesti sedmou přidá.
Závoj mámení když dodoutnal,
ze Zdroje Pravdy srdce pije,
ten poutník, který Cestou nezklamal,
sedmerou barvou lásky žije.
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ČEHO JSME DĚDICOVÉ ?
Tak to je, že skoro na každý rok připadá nějaké významné výročí. Pro
náš stát rok s osmičkou na konci přináší celou úrodu významných výročí, natož ten s osmnáctkou. To slavíme přímo století samostatnosti. Naše brněnské KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI často připomínají nějaké takové významné události. Letos je naše Květinová slavnost věnovaná
roku 1918. Vrátíme se tak trošku zpět - jen o pouhých sto let, abychom
si připomněli že „rok 1918 byl významným mezníkem v životě obyvatel Zemí Koruny české a posléze občanů nového státu - Československé
republiky. Jeho zrození nebylo samozřejmé, jednoduché ani snadné ...“.
Takto to bylo uvedeno na letošní výstavě ke 100 rokům republiky na
BVV, která mapovala uplynulých sto let - dějiny, osobnosti a denní život v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Naše Květinová připomene rok 1918, prvá léta samostatnosti a duchovní hodnoty, jichž jsme dědicové, spíše zpěvem, slovem a obřadem:
KVĚTINOVÁ SLAVNOST BRNĚNSKÉ OBCE se koná v pátek
29. června v 17:00 v hotelu SLAVIA, v salonku Slavěna.
Vystoupí koncertní a operní pěvkyně Věra Bakalová a Marie Sedláčková, Mohsin Mortaba a Musica Regina. Očekáváme hosty z Ostravy,
připomeneme si význam a odkaz T. G. Masaryka a nebude chybět ani
vícejazyčný obřad Jednota v různosti.
Přineste květinu do společné vázy, květina v některé z barev trikolory
vítána. Po ukončení slavnosti si každý odnese jinou květinu, než kterou
donesl, jako symbol empatie a vzájemného porozumění.
Kéž si empatii, vzájemnou úctu a přátelství odnášíme nejen do období
léta.
Jarmila

2

Bohumil Sláma

Masaryk
Memento mori a memento Masarycum. Pamatuj na své milované, aby jednou
nemuseli lhát jako jsi lhával ty, protože o mrtvých údajně jen dobré. Pamatuj na
Masaryka, protože kdyby se ti zjevil, měl by toho na srdci a pověděl by ti toho
hodně.

Kdo a kým byl Tomáš Garrigue Masaryk, kdysi nazývaný “The
Great Old Man of Europe“? Sice ‚jen‘ Čech, avšak největší novodobý
evropský i světový myslitel. Podle jeho současníka, rakouského presidenta Michaela Hainische „nejlepší Evropan, jakého jsem kdy potkal“.
Génius s geniální pamětí, „nadnárodní intelektuál z vídeňského prostředí“, filosof, polyhistor a politik.
Když v roce 1937 zemřel, tehdejší francouzský premiér Léon Blum
o něm napsal: „Milován a ctěn víc než kterýkoli autokrat, nechtěl být
nikdy víc než první občan mezi rovnými. Jeho autorita ve vlastním národě byla nesmírná, ale nevyplývala ani z jeho všemohoucnosti, které
by se zmocnil, ani ze strachu, který by naháněl; jejím zdrojem byla
vděčnost, důvěra a láska. Proto se všichni demokraté celého světa obdivovali jeho dílu, ctili jeho jméno a posilovali se jeho příkladem.“ Těch,
kdo si ho nesmírně vážili, bylo opravdu hodně, a byli mezi nimi i velikáni jako Lev N. Tolstoj, Woodrow Wilson, George B. Shaw, Romain
Rolland, Thomas Mann, Rabíndranáth Thákur a další. Filosof Karl R.
Popper ho spolu s Winstonem Churchillem označil na největšího politika 20. století a o ‚Masarykově Československu‘ prohlásil, že bylo „nade vší pochybnost nejotevřenější společností, které kdy v Evropě spatřily světlo světa“.
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Masaryk byl ovšem především mimořádně soudným, pronikavě
myslícím a celistvým člověkem, a navíc ještě mužem činu. Jeho každodenní ‚sokratovské‘ střetávání se s lidmi a jeho politická angažovanost
mu dodávaly zpětnou vazbu, jiným myslitelům nedostupnou. Snad
i proto na rozdíl od těch, kdo přišli s novými myšlenkami, avšak jejich
ideové systémy postupně více nebo méně odvál čas, jeho základní teze
přetrvávají a spíše stále nabývají na síle.
Následovníka, který by jasně, kongeniálně a přehledně vytýčil
strukturu jeho ideového systému, případně ho rozvedl a nebo dokonce
s jeho pomocí přerostl postmodernismus a neoliberalismus, však dodnes bohužel nenašel, snad s výjimkou Ericha Fromma, Karla R. Poppera a Václava Havla. Český filosof Lubomír Nový hovořil o vnitřní logice Masarykova myšlení, plně vyložit ji však nedokázal. Ani tak významní čeští filosofové jako J. B. Kozák, E. Rádl, J. Patočka a M. Machovec se neodpoutali od ‚vyvážených‘ soudů a kritických, analytických či popisných výkladů, z nichž celek zřetelněji nevysvítá. Pokud se
jedná o Masarykovy zahraniční současníky či pokračovatele, převážně
ho doplňovali svými souhlasnými i nesouhlasnými postřehy, prohlubovali ho a obohacovali, avšak v základních tezích nepřekonali. Byl tvůrcem, spolutvůrcem, anticipátorem, inspirátorem, integrátorem a ‚provokatérem‘, ke kterému se z jeho následovníků nikdo dostatečně přímo
nepřihlásil. Historici, sociologové, psychologové a pedagogové zejména proto, že se vyjadřoval jinak než oni, nebo proto, že ho buď neznali,
nepochopili, pominuli nebo zapřeli; politici proto, že na ně kladl příliš
velké nároky. Teoreticky zaměření myslitelé ho nepřijímali pro jeho lidovou srozumitelnost, kvůli níž jim připadal méněcenný. Bylo to pravděpodobně dáno i obecnou lidskou tendencí naslouchat hlavně sobě
samému, ‚vyprávět své‘ a upozorňovat především na sebe. Snad to bylo
i tím, že Masaryk v mnoha směrech předběhl svou dobu, že viděl příliš
dopředu, že se vymykal svému prostředí a že byl nezařaditelný – v dílčím pohledu filosofů, religionistů, historiků, sociologů, psychologů,
pedagogů, literárních kritiků a dalších byl ‚málo‘.
Václav Havel přirovnal osud Masarykových idejí k osudu jeho
pomníků: „I ony se vynořovaly, zanořovaly a opět vynořovaly, jako by
byly zvláštním vegetačním druhem, kterému se daří jen v určitém klimatu, ale který je schopen nepřízeň času a různé pohromy obdivuhodně
přežívat kdesi v podzemí, aby při první příležitosti, kdy se klimatické
podmínky jen trochu zlepší, vypučel a předvedl svou životaschopnost.
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Masarykova univerzalistická ‚říše‘ není svébytná ani nedostižná
v jednotlivostech, ale jako celek. S výjimkou metafyzických otázek tato
říše své výboje sice omezila jen na oblasti, které lidské poznání může
bezpečně ovládnout, avšak tyto oblasti zůstaly i tak obrovské – dosáhly
hranic lidských možností. Její vnitřní systém lze přirovnat k Mendělejevově soustavě prvků nebo k organické architektuře: všechny jádrové
teze jsou spojeny a harmonicky skloubeny - od teorie po praxi, od vysoké filosofie po věci každodenního života. O její integritě svědčí i to,
že o ní lze jako o celku říct to stejné jako o jejích klíčových ‚územích‘,
o humanismu a demokracii: nic smysluplnějšího zatím neexistuje.
Křesťanství, marxismus a liberalismus Masaryk překonal tím, že se vyvaroval mýtů, samotné křesťanství i tím, že se “novým náboženstvím“
otevřel agnostikům a ateistům. Vytvořil novou univerzalistickou, transkulturální a nadčasovou ideovou soustavu, postavenou na kritickém
myšlení a realistické noetice, které dnes chybí pouze environmentalistika.
Prvním klíčem k porozumění ‚neuchopitelnému‘ Masarykovi je jeho konkretistické a do jisté míry i dialektické myšlení, jak je integroval
do snah o nalezení déletrvajících principů a pravd. Je-li jedním ze zákonů dialektiky jednota a boj protikladů, jeho myšlení usilovalo o jednotu, avšak postihovalo a pojmenovávalo i protiklady. Druhým klíčem
je jeho zdánlivě nenápadná teze „jednáním poznáváme“, spadající
téměř vjedno s požadavkem co nejužšího sepětí výsledků poznání s činy. Zatímco jiní filosofové přemýšleli, diskutovali, a ‚vyprávěli, Masaryk jednal - a už jen tím je přerostl a už jen proto na něj nemohli “dovidět“ a pochopit ho.
Ideově se Masaryk pokusil vyřešit prázdno, jehož prvním projevem
byla Francouzská revoluce a které v průběhu devatenáctého století vyústilo do rozporuplné atmosféry fin de siécle a do následného propuknutí 1. světové války. Také další vývoj ukázal, na příkladu stalinismu
a fašismu-nacismu, jak lze aktivovat duchovně nenasycené masy, dodáli se jim jako náhrada za boha jiná vize. Současná euroamerická civilizace našla po 2. světové válce východisko převážně jen v honbě za materiálními hodnotami, což je nyní jednou z hlavních příčin jejího úpadku. Masarykův komplexní důraz na vyšší smysl života, na nadosobní
ideály, realistickou orientaci a nesobeckou individualizaci mas je dnes
mimořádně aktuální, a to v celosvětovém měřítku.
Uvědomíme-li si, jak široká je obsahová i časová platnost jeho
učení, jak je v základních tezích promyšlené, vyvážené a dodnes platné,
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jak přihlíží k dějinám i k budoucnosti, jak mnoha skutky bylo jím samým potvrzeno a jaký mělo v jeho době a prostředí společenský dopad,
můžeme ho považovat - a je jen věcí názoru, zda s nadsázkou nebo bez
nadsázky - za krále myslitelů či za ‚krále královny věd‘. Jako jediný v
dějinách plně prokázal sílu lidského rozumu a všeobecného, zejména
společenskovědního vzdělání.
Je nejen zapotřebí, je nutné se přihlásit ke všemu, čím nás může též
dnes oslovit. Jak ovšem říká, „i nejlepšího práva musí hájit lidé činní,
nemá-li zůstat na papíře“.
(úvod k Manifestu neomodernismu a nové víry,
nakladatelství Atelier 89, 2017)

Anna Vachudová
Rabíndranáth Thákur
V souvislosti s tématem první republiky, kterému je tento Poutník
věnován, si pokusme přiblížit jednu z osobností, která, ač zdánlivě pocházejíc ze zcela jiného kulturního prostředí, rovněž jistým, byť na první pohled možná nenápadným způsobem ovlivnila vůdčí představitele,
tvůrce či postavy našeho tehdejšího politického, kulturního a společenského života.
Řeč bude o indickém prozaikovi, dramatikovi a básníkovi Rabíndranáthu Thákurovi.
Přiblížit a zaškatulkovat osobnost natolik všestrannou, jakým Thákur bezesporu byl, není lehkým úkolem, neboť kromě prózy, poezie,
divadelních her se R. Thákur rovněž věnoval malířství, experimentální
pedagogice, filozofii, angažoval se v sociální a politické sféře, dále
v oblasti, kterou bychom dnešními slovy nazvali „mezikulturní dialog a
náboženské porozumění dvou zcela odlišných kulturních okruhů“ a
neměli bychom opomenout ani jeho přednes duchovních písní tradice
Baulů, pomocí kterých šířil svá filozofická a spirituální východiska.
Roku 1913 obdržel tento absolvent Kalkatské univerzity a University
Colledge London Nobelovu cenu za literaturu a o dva roky později Řád
britského impéria.
Mezi jeho nejvýznamnější literární počin patří Gítaňdžali, sbírka
lyrických básní, kterou sám volně přeložil do angličtiny, která se stala
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doslova jeho druhou mateřštinou. Soubor těchto básní způsobil
v Evropě takový ohlas, že mu byla jako první asijskému literátovi mimo evropský kulturní okruh udělena Nobelova cena. Jedno
z odůvodnění Švédské akademie pro udílení ceny podtrhuje především
autorovu nezlomnou snahu o „smíření dvou odlišných civilizací“, což
jak vidíme, je aktuální i v dnešní době.
Že se jedná o osobnost nejen umělecky či filozoficky zaměřenou se
ukáže roku 1919, kdy Thákur po masakru v Amritsaru, kdy Britové zavraždili asi čtyři sta neozbrojených demonstrantů proti koloniální nadvládě, vrací titul rytíře, který mu byl o pět let dříve udělen britským panovníkem Jiřím V. a dává najevo svou politickou angažovanost. Jeho
názory na odpor proti Britům se však poněkud lišily od představ Gándhího, například odmítal bojkot britského zboží a sám se aktivně podílel
na hledání pomoci a sponzorů mimo Indii, které by dokázaly řešit neveselou situaci indického venkova. Dokonce přesvědčil i našeho profesora
indologie Vincence Lesného k účasti na projektu o zlepšení vzdělanosti
a výsledkem byl vznik školského komplexu včetně mezinárodní univerzity.
Za zmínku také stojí jeho časté cestování a kontakty s významnými
postavami tehdejšího života. Znal se osobně například s A. Einsteinem,
H. Bergsonem, mezi jeho známé patřili G. B. Shaw, R. Rolland, W. B.
Yeats či E. Pound.
Na pozvání T. G. Masaryka navštívil i dvakrát Prahu. Jeho návštěva
v naší zemi souvisela s aktuální dobovou vlnou zájmu o orientalistiku.
T. G. Masarykem byl založen Orientální Ústav AV, začala se poprvé
systematicky překládat orientální díla a sám Masaryk se setkal
s osobnostmi východního společenského života, jako byl Gándhí, indický premiér D. Nehrú a Thákur.
Rabíndranáth Thákur přednášel v Praze na univerzitní půdě, své
přednášky zejména o Baulech a jejich duchovním odkazu šířil nejen
slovy, ale i pomocí svých písní. V návaznosti na jeho slova K. Čapek
uvádí, že „Thákur vysvětlil národu základ učení o jedinosti veškerenstva či Božství způsobem, že tomu porozuměli všichni“. Dalo by se říci, že v Thákurově pojetí se jednalo o jakousi univerzalisticky pojatou
filozofii Advaity, která byla symbolicky předávána zpěvem.
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Jarmila Plotěná

Jaké by mělo být tvůrčí náboženství?
Náboženství pro život, otevřené dobru a kráse.
Náboženství plné vděčnosti, kdy si člověk uvědomuje jak je život zázračný a jaký je to nesamozřejmý dar, jak je vzácný a jak se má chránit.
Náboženství plné naděje, že každá situace má řešení, že člověk nikdy
není opuštěn.
Náboženství, které říká, že člověk nemá být pasivním trpitelem „svého
osudu“ ani obětí tzv. podmínek a okolností, ale že může a má svoje
podmínky a okolnosti ovlivňovat. V tomto smyslu má jednat dle svého
nejlepšího svědomí. Ptát se sebe sama co říká jeho srdce a smysl pro
pravdu a spravedlnost. Nezůstávat dlouho v neřešených a nesprávných
poměrech, ale hledět toho, aby se stav zlepšil či vyřešil.
PRÁVĚ PROTO VŠAK
náboženství zodpovědné. Jsme zodpovědni za to co a jak tvoříme:
−

Pro koho tvoříme, zda pouze sami pro sebe nebo úzký okruh
našich příznivců a přátel nebo i pro ty a ve spolupráci s těmi, které
ne zcela chápeme nebo s nimiž tak zcela nesouhlasíme.

−

Proč tvoříme? Pro vlastní prospěch nebo vlastní zmoudření, porozumění sobě, jiným lidem, přírodě, světu?

−

Tvoříme jen pro současnost nebo také pro budoucnost?

TVOŘÍME PROTO, ABYCHOM SE TO PODSTATNÉ O ŽIVOTĚ
UČILI A SVOJE POZNÁNÍ NABÍZELI DÁL. Neboť, kupodivu, to
podstatné o životě není dosud všeobecně známo. Kdyby to známo bylo
a žilo se dle takového poznání:
–
–
–
–

nemohlo by být běžné vzájemné ubližování člověka člověku,
nemohly by být války a násilí všeho druhu,
vládlo by všeobecné vzájemné soucítění, empatie,
byla by samozřejmostí úcta k životu, přírodě, člověku,
člověk by neupřednostňoval sebe a své nejbližší před jinými lidmi, neboť by chápal sám sebe jako nedílnou součást posvátné
a spolupracující jednoty života a jasně by věděl, že „všichni na
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společném jevišti života stojíme a cokoliv se tu odehrává, všech
se týká. (J.A. Komenský)
Kdyby Moudrost byla všeobecnou vlastností lidského rodu:
zavládlo by světlo rozumnosti, uměřenosti a mírumilovnosti a láska by
byla tou nejvyšší obecně uznávanou hodnotou.
Že nám to něco připomíná? Ano, od dob, kdy po období středověku přišla renesance a člověk zvedl hlavu, odmítl slepou poslušnost a formalismus v náboženství, není ještě myšlenka RENESANCE, tedy ZNOVUZROZENÍ ČLOVĚKA, jeho obroda a emancipace ani v 21. století
zdaleka dokončena natož uskutečňována.
Kdyby renesanční duchovnost byla v naší době samozřejmostí, nebyla
by současná civilizace tak ohrožena
− ekologicky (neboť by zavládla úcta k přírodě),
− vojensky (neboť by byla samozřejmostí úcta k životu),
− sociálně (neboť by moudré uspořádání společnosti zmírňovalo
bídu sociálně znevýhodněných),
− nebyla by tato civilizace tak aktuálně ohrožena sama sebou, svou
vlastní činností a nevědomostí.
Nedivme se tedy, že stále více lidí bude hledat v této situaci řešení na
své osobní úrovni. Současný člověk, který se otevřel nějakému
náboženství, zpravidla neřeší teologické spory ani otázku formální
podoby náboženství, často se ani nezajímá o vnější organizaci církví
a náboženských společností. To přenechává vedení těchto společností,
ale může být odrazen od veškerých náboženských aktivit, pokud je
organizačními záležitostmi těchto společností nějak zklamán. Z toho
vyplývá notná dávka zodpovědnosti.
Pokud je svobodně smýšlející a hledající, zajímá se o duchovní otázky
v souvislosti se svým konkrétním životem. Hledá porozumění sám sobě
a životu.
Pokud již nějakou duchovní zkušenost má, často by rád v přátelském
kruhu tuto svoji zkušenost sdílel s ostatními, aniž by hrozilo, že se setká
s neporozuměním nebo odmítnutím.
A tak se lidé setkávají s naším společenstvím. Vidíme, že v tomto kontextu není pro naše současníky již tak důležité popírání trojičního učení
ani jiná podobná témata dávných teologických traktátů a disputací, jak
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je známe z historie. Dokonce ani polemika s jinými duchovními směry
není to, co u nás unitářů, lidé hledají.
To co obvykle hledají je:
– Více naděje a jistoty v dnešním složitém světě.
– Více klidu, vnitřní mír a zastavení se v hektické uspěchané době.
– Měně techniky a více lidskosti
– A třeba i odpočinek od svých starostí a v neposlední řadě od sebe
sama, svého vžitého pohledu a navyklých stereotypů.
V tomto smyslu hledají nadosobní pohled na život nebo i méně obvyklá
řešení a perspektivy (tedy, že něco může být i jinak než se běžně
usuzuje).
Tyto poklady v sobě naše tvůrčí náboženství má. My sami především
jimi máme žít, pro nás mají být samozřejmostí a pomocí, pak bude mít
tvůrčí náboženství sílu.
O SÍLU K PROMĚNĚ – vlastní to podstatě každého správně žitého náboženství, tu jde! Je to zcela konkrétní proces a práce. Má být tedy také
na nás unitářích vidět. („...ať ozvěna to hlásá, že člověk tudy šel a kdo
tě potká poví, žes Boha v sobě měl“) 1.
Je to Tvůrčí náboženství, tedy tvůrčí proces. Dr. N. F. Čapek nazývá
náboženství "vrcholem všech umění, uměním jak žit" 2. Takový soukromý celostní Tvůrčí sněm by ve zcela ideálním případě obsahoval
zprávu o stavu našeho nitra. Ideálně by mohla vypadat třeba takto:
Pomocí ideálů svého Tvůrčího náboženství jsem jako člověk:
– Stále jasněji a pohotověji myslící ve smyslu nesobeckého soužití
a působení ve svém okolí.
– Stále vlídnější a vděčnější za všechno co mi život dává.
− Stále trpělivější a tolerantnější vůči jiným lidem.
– Stále klidnější, měně zatrpklý, plný důvěry v život a lidi, plný
naděje.
– Stále snadněji se ovládám před hněvem, ale i obavami
a strachy všeho druhu.
– Snadněji skutečně odpouštím, rád se usmiřuji.
– Stále ochotněji svoje oponenty považuji za své přátele, neboť
– Stále poznáván, že jsou důvodnou součástí mého života.
srozumitelnější sám sobě, vyznám se v sobě a znám své chyby
a snažím se je napravovat.
10

Slovy Dr. Čapka:
"Náboženství není tak mala věc, aby si je člověk mohl osvojit bez námahy duševní, bez přemýšlení, zkoumání, hledání." 3, 4
Zvídavý člověk by se ještě mohl zeptat PROČ? Jaký že to má pro člověka skutečný s mysl?
Právě prožitek smyslu a to nadosobního, je dalším přínosem náboženství. Ano, náboženský člověk se ptá po smyslu bytí. Zahlédne-li světlo
tohoto vyššího smyslu, má hned jeho život sílu, radost a krásu. Je pravdivý a účinně pomáhá k správnému. Člověk tu zatuší to co tak jasně vyjádřil Komenský:
„Jako velký svět vybavil Otec světel svým viditelným světlem,
tak i malý svět, člověk, je vybaven svým.“
V tom je svoboda a radost člověka. ÓDU NA RADOST Ludwig van
Beethoven původně složil jako hymnus na svobodu, my v ní šťastně
zdravíme světlo smyslu života a jeho Tvůrce.
1 Písně unitářů, P., NSCU, 2004, píseň "Ať úsměv cestu zlatí", s.23.
2 CC, VI 1929, s.49 a 50. Z promluvy N. F. Čapka z 18.2 1928 a 20.2.
1928.
3 CC, II, 1923, s.24.
4 Jan Ámos Komenský, Cesta světla, Podlesí, Almi, 2009, s.66.
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Mohsin Mortaba

Modhu Gano Gai

Text:
Modhu gano gai,
Modhu gano gai
Džodi tomare kase pai,
Ogo mor prano bondhu
Zpívám sladce jako med, zpívám sladce jako med,
abych měl k Tobě blíže
Zpívám sladce jako med, zpívám sladce jako med, abych Tě mohl najít,
ó můj srdečný Příteli, ó můj milý Příteli
Pozn.:
1) Píseň v notách je ve stupnici E dur.
2) Má meditační charakter.
3) Můžete zpívat opakovaně kolikrát chcete.
4) Píseň lze používat jako téma k improvizaci
5) Je v šestidobých taktech.
6) Při opakovaném zpívaní této písně se můžete učit a naučit meditovat.
7) Při zpívání zavřete oči a hluboce se soustřeďte, je to tak lepší.
12

8) Při zpívaní této písně automaticky trénujete nada yogu (yoga zvuku).

Luboš Zámiš, Praha

Momentky letem, světem, aneb malé zamyšlení nad jednou
z mnoha cest
Motto: "Mnoho cest, jeden cíl"
I. Fáze
1. krok: Uvědom si, že máš ego;
1. krok: Poznej svoje ego;
2. krok: Pro co žijeme ?
II. fáze
1.
2.
3.
4.

krok: Jedna cesta, jeden cíl;
krok: Křest;
krok: Nauč se řídit svoje ego;
krok: "Zemři" v Kristu a staň se Budhou, tedy probuzeným,
alespoň drobek, drobeček, světlo, světýlko.:-)

Dan Novotný

Pohlavní identita
Karel se hledal. Tedy, on by se nehledal, kdyby okolí nemělo trošku
problém. "Zajímavý je," řekla jednou jedna jeho kamarádka, "že vůbec
nevnímám, že bys byl chlap. Ale zároveň nejsi zcela jistě ani ženská..."
Karel měl plné zuby ženských představ, jak by měl muž působit a co by
měl dělat, aby byl podle žen "chlap". Zároveň měl pocit, že to, co by
"měl", bylo vždy to, co se zrovna dané ženě, která to říkala, na mužích
líbilo a co ji vzrušovalo: a tak by se "měli" podle ní chovat všichni. Což
bylo hloupé a sobecké, alespoň podle něj.
"Nemám ráda non-binary," řekla jednou u piva jeho kamarádka Diana,
která se nechala před pár lety přeoperovat z muže na ženu, nyní ji to
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pasovalo na odborníka, pardon, odbornici na vše, co se týče genderu,
"nemám ráda non-binary, protože tu jsou lidé jako já, jejichž boj o to,
aby byli uznáni a mohli se bez problému přeoperovat, je tím srážen."
"Ale taky jsou tu lidi jako já, Diano," namítl Karel, "není nás podle mě
moc, ale pro nás jsou prostě obě škatulky, muž i žena, příliš omezující.
Kdybych se například nechal přeoperovat na ženu já, pouze bych tím
nahradil jeden soubor omezení jiným souborem omezení a problém by
se nevyřešil. I když - možná by toho omezení bylo méně: žena v dnešní
době může být i jemná, i drsná, zatímco příliš jemný muž může být
považován za padavku. Vždycky jsem si myslel, že ženy mají více
stupňů volnosti, například se jim toleruje, když pláčou. Ale já potřebuju
těch stupňů volnosti daleko víc."
"Taky se s tím špatně svěřuje," řekl Dianě ještě, "když muž přizná, že se
považuje za něco jiného, než být mužem, chlapem, je brán za slabocha.
Jenže u mě je v tom naopak síla: nějaké sebeurčení, které přesahuje tyto
kategorie: nejsem schopen jej pojmenovat, stále mi uniká, cítím ho, ale
moc ho nejsem schopen vyjádřit slovy."
Takových debat vedl ještě hodně. Pokud laskavý čtenář dovolí, uděláme
střih: pointa se totiž vyjeví až za konce jeho života a laskavý autor
povídky nechce, aby chudák Karel zbytečně umíral už v mladém věku:
prostě přišla nějaká budoucnost, v níž se počítače změnily na megapočítače, internet na mega-internet, mobily na mega-mobily, auta na
mega-auta a poté Karel zemřel v mega-domově důchodců, sytý dnů.
Když po smrti vešel do světla, viděl, že má náhle na sobě bílou róbu. A
to, co mu vyrostlo na zádech jeho jemnohmotného těla: křídla?
"Děkuji ti za celé tvé působení v lidské sféře. Inkarnovaní andělé to
nemají někdy lehké," řekl archanděl Michael, "Vítej zpátky."
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Miroslav Ullsperger

Dva ”veršíky” lásky z radosti života
Co je smyslem života! Celý zázrak spočívá v tom, aby individuální
vědomí dosáhlo kosmického a uvědomilo si svou individualitu a svou
nekonečnost. To je zlaté ovoce života. Důkaz, že Bůh všechno jest. Ve
všem a nade vším. A přece v tobě, a že ty to víš.
--Život je zázrak, přichází jako drobounký déšť a odplouvá do
nekonečného oceánu. Nečekej, až za tebou láska přijde, nebo ti ji někdo
ukáže. Dávej lásku a láska tě změní. Změní každého, a to je síla lásky nenechej si tu krásu ujít.
Dan Novotný
Básně
degenesis
čistý demiurgický řez
rozsekl prázdnotu na dvě plna
z nichž jedno začalo toužit po druhém
a proto se nemohou znovu spojit
a to byl počátek tragédie
této komedie
pramenitá
rozpouštím hoře
krčením ramen
venku je moře
uvnitř je pramen
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Osobnost: Bohumil Sláma

Narozen 8. 7. 1948. PhDr., původně klinický psycholog, nyní polyhistor, publicista, spisovatel a dobročinný nakladatel. Jako autor vydal
knihy Milostné koláže, Zapomenutý prorok Tomáš G. Masaryk, Vývoj
kritického myšlení a Manifest neomodernismu a nové víry, jako spoluautor knihy Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charta 2012, K. H.
B. a T. G. M. o svobodném myšlení, Věrni zůstaneme a Základy muškaření.
Bohumil Sláma u nás letos prezentoval svoje publikace, v souvislosti s
T. G. M. a první republikou.
Prof. Dvořáková v článku „Myslet kriticky a v souvislostech“, který
vyšel v Listech 2 / 2018 o Bohumilu Slámovi napsala:
„… Chci upozornit na zajímavý přístup k uchopení současného světa v
masarykovské interpretaci, tak jak jej představil Bohumil Sláma ve
dvou pracích, jež obě vydalo nakladatelství Atelier 89 (2017). Jde především o práci ‚Manifest neomodernismu a nové víry‘; druhá knížka,
‚Vývoj kritického myšlení‘, vznikla ve spoluautorství s v minulosti významným českým filosofem a religionistou J. L. Hromádkou. Autor je
původem klinický psycholog a snad i právě proto jeho pohled na společnost jde skrze duchovní rozměr a hodnotovou orientaci, s představou, že tak jako duševní zdraví pomáhá posilovat či navracet psychoterapie, tak by i sociologie měla vytvořit ‚socioterapii‘. V masarykovském duchu vyzývá k činům, jež by měly naplnit duchovně nenasycené
masy.
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Základem jeho myšlení a přístupu je koncept neomodernismu, který vytváří rámec, v němž se autor může pohybovat a rozvíjet své myšlenky.
Pro pochopení tohoto rámce si zde dovolím citaci: ‚Neomodernismus je
filosofický a religionistický směr, vycházející z dějinami prověřeného
lidského poznání, počínaje jeho nejstaršími kořeny judaismem, konfucianismem, budhismem, řeckou filosofií, křesťanstvím a islámem, jak
se ve společenských vědách a umění postupně vyvinuly zejména v novověkou reformaci, humanismus, osvícenství a modernismus, v teologii
v unitarismus a ‚nové náboženství‘ T. G. Masaryka.“

Knihy Bohumila Slámy:
Zapomenutý prorok Tomáš G. Masaryk,
Manifest neomodernismu a nové víry,
Vývoj kritického myšlení (společně ve sborníku s Josefem L. Hromádkou),
K. H. B. a T. G. M. o svobodném myšlení
Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charta 2012 (editor sborníku)

17

Petr Pavlík

Pražské jaro
Jaro roku 1968, později známé jako pražské jaro, bylo ve znamení
naděje. Něco se už smělo a věřilo se, že časem to bude víc. Něco smět
říct na veřejnosti, scházet se s přáteli beze strachu. A taky bylo opravdu
krásné jaro, všechno kvetlo, nebo mi to tak jen připadalo v té naději
– nevím, možná taky že študáci pořádali první nezakázaný majáles
a byla v tom spousta optimismu.
Tenkrát, podobně jako to vyprávěl Vláďa o Eduardu Tomášovi,
se dostala paní Míla Tomášová do Unitarie nahoru do patra do malého
sálu, aby nám „unitářské mládeži“ (rozuměj tím tehdejší pražské jóginy) pověděla něco o svých duchovních zkušenostech.
Když tam přišla a posadila se normálně na židli, starší paní
v obyčejné sukni, byla většina posluchačů zklamaná. Tohle na žádnou
velkou jógu nevypadalo. A vůbec nikoho tam asi nenapadlo, že přišla
rovnou z práce, kde se celý den dívala do mikroskopu. Měla tam před
sebou narovnané hromádky misek s infekčním materiálem, a jak se její
pracovní doba krátila, jedna hromádka se pomalu zmenšovala, zatímco
ta druhá hromádka se zase zvětšovala. Každodenní riziko infekce, to
tam bylo samozřejmostí. Byla to práce velice náročná na pozornost.
A to už bylo pro nás úplnou hádankou, že právě tahle celodenní bdělost
by mohla mít něco společného s jógou.
A kupodivu měla… To, co jsem v tom pražském jaře ucítil od paní
Míly jako jemný svěží vánek, byla neuvěřitelná duchovní jemnost, kterou jsem tehdy ani v józe nehledal, ale kterou jsem si nějak v hloubce
duše pamatoval z dětství, takhle nějak že to doopravdy je. Pro mě to bylo docela prosté a neměl jsem ani o čem pochybovat – co říkala, to mi
mluvilo z duše, i když jsem nic takového neznal, nevěděl ani neuměl.
Přesto jsem cítil, že právě tam jsem doma.
Paní Míla předtím příliš nemluvila o své duchovní cestě, ale tentokrát tomu bylo poprvé jinak. Přestala to na veřejnosti skrývat. Začala
tím, že má výročí, že je to právě deset let, co kvetly ty růže a pivoňky.
To ještě musím doplnit, paní Míla měla velmi jemný čich, pomáhalo jí
to dokonce i v práci rozeznat od sebe baktérie, a vůně pro ni byly neodmyslitelnou součástí jejího života. A tak když o tom vyprávěla, bylo
to tak působivé, jako bych ty růže a pivoňky taky sám cítil.
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A pak to přišlo. Začínalo mi pomalu docházet, čeho je to u ní
vlastně výročí. Vyprávěla o jedné životní události, kterou o mnoho let
později popsala v závěru eseje Holešovické largo: „Z této zkušenosti,
vyvstalé za časného rána letního slunovratu před mnoha lety, již nikdy
nic neubylo, ani k ní nepřibylo…“
V té Unitarii, kde to bylo vždycky cítit starými knihami a čalouněným nábytkem z první republiky, byl tenhle průvan čerstvého jarního
vzduchu milým a nečekaným překvapením: „Tak jí se to podařilo celé!
A už před deseti lety… celé až do konce!“ Byl to pak dlouho jediný
člověk, kterého jsem v životě potkal, kdo se to opovážil o sobě říci.
Po mnoha letech jsem potkal ještě jednoho stařičkého buddhistu,
ten to o sobě říkal taky, kouřil fajfku a pořád se malinko usmíval.
Ostatní mniši ho prohlašovali za blázna a on se na ně usmíval dál.
Buddhista o sobě nesmí říkat, čeho dosáhl, ale tomuhle to bylo srdečně
jedno. Kdyby ho brali vážně, museli ho za to vyhodit z řádu, ale tak necitelní zase nebyli, a tak se usmívali také – mile, jen trochu svrchu.
Pamatuji se, jak jsem pak po té přednášce šel se schodů, jako bych
se vznášel. Bylo to veliké okouzlení. Paní Míla se pro mě stala skutečným vzorem k následování, a to právě tím, že se to může podařit až do
konce člověku, který osm hodin kouká do mikroskopu a pak ještě musí
nakoupit a starat se o dítě. „Jde to, ono to jde!“ to jsem si pořád opakoval, a byl jsem šťastný. A taky jsem ji v tu chvíli měl hrozně moc rád,
takhle se mi to líbilo, tohle byl můj svět, tam někde jsem byl na dně své
duše doma.
Byl tam se mnou ten kamarád, co pak za pár měsíců emigroval:
„Hm, bylo to moc dlouhé, a pořád stejné, vlastně o ničem…“ Nad tím
jsem vrtěl hlavou, každé to slovo bylo přece drahocenný skvost, a moc
mě to od něj bolelo. Ale co se mu na to dalo říct? I na tvářích mnohých
dalších jsem žádné překvapení nebo údiv neviděl, dokonce ani závist,
jakoby tam úplně spali.
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A tak jsem pak šel po Karlově mostě a díval se, jak se dole třpytí
vlny. Byl to slavnostní večer, jakoby se zvedla opona a za ní se objevil
nový svět.

---------------------------------------------------------------------------------

„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematikou humanity.
Vyvarujme se překotností, máme času dost, nemusíme mít
všechno najednou. Začneme s nejnutnějším a s tím, co umožní a
usnadní další vývoj, organický vývoj.
Světové i naše poměry vyžadují pronikavé sociální reformy;
demokratická rovnost vylučuje všeliké třídní vykořisťování a
panství.
Chceme všichni, jednotlivci i národy, být lidmi! Velké oběti na
životech a statcích nevyšli nadarmo. Dosáhli jsme svého cíle.
Teď se vynasnažíme, abychom si ho navždy zabezpečili.
T. G. MASARYK,
z Prvního poselství Národnímu shromáždění 1918
---------------------------------------------------------------------------------
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Úterky 17:30 až 19:30 Staňkova 18a
4.6.

11.6. 18.6. 25.6.
ZPĚV duchovních písní a manter, MODLITBA,
tai-či ROZCVIČKA

Středy 17:00 až 19:00 Staňkova 18a
6.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná Zdravotní cvičení a meditace
20.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná Zdravotní cvičení a meditace
27.6. RNDr. Milan Lustig Jak si udržet dobrý zrak
Čtvrtek 18:30 Staňkova 18a
14.6. Setkání skupiny Allan Kardec Sláva nesmrtelnosti
Pátky 17:00 až 19:00 Staňkova 18a (pokud není uvedeno jinak)
1.6. Stanislav Skřička Kde hledat pravdu?
15.6. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná Léčivá pomoc světla a barev
22.6. Letní Pegásek – autorské čtení

29.6. Květinová slavnost brněnských unitářů
s tématem 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
17:00 Hotel Slavia, salónek Slavěna

Úterky a středy
V červenci a srpnu se úterní zpívání a středeční meditace nekonají,
pokud se dohodneme na nějakém „výletě“, bude to uvedeno na
webu brno.unitari.net
Čtvrtek 18:30 Staňkova 18a
12.7. Setkání skupiny Allan Kardec
Kniha duchů
Pátky 17:00 až 19:00 Staňkova 18a (pokud není uvedeno jinak)
6.7. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
ŽIJ PRAVDU!!!
Shromáždění k výročí upálení Mistra Jana Husa
17:00 Chajovna, Dominikánské nám. 6/7
13.7. Magda Pulicarová
TAJUPLNÁ MÍSTA BRNA – společná vycházka
sraz u Hlavního nádraží pod hodinami
20.7. NAŠE LETNÍ ČTENÍ
podělte se s námi o svou duchovní literaturu
27.7. NAŠE LETNÍ ČTENÍ
podělte se s námi o svou duchovní literaturu
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