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Na počátku devadesátých let jste pŤi sqich přednáškrích šokoval s|eč.
ny' když jst€ tvrdil, že ,,dikobnzi jsou íajn lidi.., a Že někdo přines€
na podnose 

'pečenó 
dětátko, a to má v ústech citÍon... Děláte podob.

né !ěci pořád?
Pracuji nyní ve Filosofickém ústavu úkademie věd, takže už nemám
příleŽitost šokovat mladé dámy' To, o čem rnluvíte, ale bylo výrazern ur.
čité metody. studenti tady byli hodně zvyklí poslouchat a zapisovat. By.
lo Lř€ba vzbudjt pozotnost. SlrluŽi|y k tomu metafory, jako pečené dě.
t,átko, coŽ b,l, mimochodem. jediný extrém. Měl js€m zásobu anekdot
a přiřovnání, které by lyklad roaeselily. U nás je Wučující vědec' jehož
povinností je pronášet moudro' celý Život jsem prožil v systému, kde
mo|ivování studenhi je souČástí pedagogické odpovědnosti. Jako u sta.
rého Komenského. U nás najdeme dva modely - tradici jezuitského
gymnázia a školu podle Komenského' Vyšel jsem z tradjce Komenské.
lro. iak si ii piizpúsulriIi furg|oraruví' KJvŽ isťm niiiťl LlU Čtskoslovell
ska, choval jsem se tak, jak bych se choval na americké škole. své peč-

livě připravelé přednášky jsem prošpikoval anekdotami. Nechtěi jsem
pÍonáš€| moudra a llechávaL tidi, aby mi sedě]j u nolrou a zachycovali
kaŽdou per|u, která upadne z mých rtú' Nebo,kdyžuŽ,rctú.

Řikalo se tehdy, že jste pedagogický talent. TakŽe šlo spíše o tvrdou
pÍáci na připÍavených pŤednáškách neŽ o talent?
Nedovedu ocenit ta|entjinak neŽ podle výsledků. JestliŽe jsou výsledky
dobré, nedějí se samy. Neumím se spoléhat podle Matouše, 10'19, kde se
praví, Že Duch svat}i mi v tu chvíli řekne, co mám povídat.

ProJedmc v rych|osti vaše devadcsátá léta. Jaké bylo přistání? PÍoč
bydlíte v pmeláku?
V paneláku bydlím, proLoŽe je Lo lry[, kte.i |lám přidělili. Molrl 'isen si

wbral t'Ťiít jako Američan, poŽadovat plat na americké úrovni, a pak
se sám zařídil Alejájsem se vracel na československý pas, který propa.
dl před čtyřiceti lety. Musei jsem zaplatit asi ťři sta korun koLkovaré po
kuty za to, že.isem si svůj pas v zahraničí rreobnovil. Chtěl jsem se vrá.
tit jako Čech mezi Čechy, do Československa. Ne jako extrabuiL Pfoše]
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Rozhovor Jana Šíchy s profesorem Erazimem Kohákem o pane|áku, strukturách smys|u, o ku|turní
totožnosti a obecném |idství v českém myš|ení.

jsem veške4;mi procedurami, še| jsem na oPBH a podal si žádost o byL
Cekal jsem v podkrovním kumbá|ku, měl jsem velice sympatické bytné,
ale bylo tam zirna, vlhko a neda|o se tm vařit. lhřilijsme tím způsobem.
Že jsme otevřeli plechovku chalupářského guláše, pos|,avi]i ji na karmu
a natočili si vanu. NeŽ jsm€ se stači|i vykoupat' měli jsme hoÍkou več€ři.
Cekali jsme, až na nás doide řada. Podle takryaného Pithartova zákona
jsem měl jako čekatel na byt uÍčité výhody' Ne čtyň a púl roku, jak se
tehdy čekalo, ale za rok a půl jsem měl byt přiděleDý. OPBH dispoDoval
pouze byt]' v nové zástavbě. Piidělili nám dvougarsonku, pÍotoŽe,jsme

'ieště nebyli svoji, počítal se jen můj nárok. Bylo to dvacet metrů čtve
rečnÍch, a jako duševní pracovník, kterému zaměsbravatel neposkytuje
pracovjště, dalŠích dvacet metrů. Doplácel jsem tři čtveÍeční metry nad
rozměr Tamjsme velmi št'astně žili patnáct let' Před třemi lety, když soÚ
sedka chtěla menší byt ají potřebova] převézt klihovlu, jsme dvougar.
sonku lyměnili ve stejrrén domě za redmdesátime|rový 3+1.

vyda| jste pÍávě knihu s uánem DomoÝ a dálava. Bylo možnó podob.
ný text napsat na počátku d€vad€sátých let, nebojste tu nejdříve mu.
sel ŠtYávit dvacet let taleříkajíc s námi zkaženýhi l(omunlsmem. včet.
ně zážitků s gulášem na ohÝívači vody Kaťma?
Nepovažuji lidi zkažené komunismem za horší neŽ lidi zkažené kapita-
lismem. Nemám i|uze o jednom ani o druhém' Potřeboval jsem tu být
zjiných důvodů. Ucil jsem na Boston UniveÍsity, kde knihovna nedispo
novala českými fondy. chyběIo mi české prostředí. Nezna| jsem spousty
historických reálií. Kde jsen tam měl sehnat někoho jako je František
KfejčÍ? Přijc|.'sem se ým učil Ale problematikujsem si přivez|. Zaby1val
jsem se jí celý Živol Nemusel jsem být Čech. NaÍodil jsem se v Čechách,
shodou okolnostív Praze, ale bylo mi čtrnáctlet' kdyŽjsme museli utéct.
Rod!če lryli odbojáři, tatínek čtyři řoky v koncentráku, maminka Íok' Vě
děli, že by dalŠí koncetrtÍák nepřeŽili. Šli po nich' Tatínek vzal děti, man-
želku, |yže, jeli jsme lyŽovat na Šumavu, kde ješté nebyly dráty' t}olyŽo
vali jsme do tábora pro uprchjiky na bavorské straně. Bylo mi nece|ých
šestnácl když jsme se p" oo'o'"u"'"." *:i';j:#;1y:ii:,::^:i

PÝed dvaceti lety se náhle otevř€ly bÍány
do svéta. Dodnes se s tím Wpoiádávam€.
I v nás samotných se po létecb vněJšího tla-
ku leccos ot€vřelo, dobtó i špatíé. Přijmout
demokíacii, ot€!řené pole, v němž se může
pYojevit každý, to je noční múrou nejen pto
staŤší geneÍace uvyklé jinému Íežimu. De
moktacie však není sama o sobě zárukou
dosaže[í chvályhodných cílů. Lidé sanri
jsou zodpovědni za rlalší výoj. To znamená
přijmout především vl&tní zodpovědnost.
l za osud demokracie' pokud nám jenom

trochu záleŽí na největším výdobytku Ío|ru
l989' na svobodě.

Demokracie je přostoÍem, v němŽ je za.
Íuceno, že kaŽdý může být s|yšen a že mu
nesmí být bÍáněno v iniciativě, pokud pÍG
kazate|né neub|izuje' Ukáza|o se, Že Íůz
nost pohledů a cíů je pro naŠi současnou
spol€čnost téměř neřešite|trým pÍobl6
mem' aláště pak, kdyŽ něI(teří jednot|iv.

ci a skupiny prosazují své zájmy zna.nou
ekonomickou či lobbistickou silou' Avšak
společenský oŤÉauismus jal{o c€IeI{ naště$
tí není omezený jako zájem jednotlivce.
Každou jednostÍannost dŤíle či později ýy.
važuje pŤotipohybem r€flelrtujícího ducha.
Toje naděje do budoucna. Jediné, co se ne
smí při tříbení věcí ztÍatit' je oaen demc
kratický pYostoÍ, slušnost v jednáni a víÍa
v jeho smysluplnost.

T}{o noviny vzcbázejí z ptosÍ.edi, které
5e ne(hce podřídit diktátu jednostranné
ho tahu za ziskem, moci a osobním prospě
chem. Prvnich devatenáct odváŽ|ivců za-
|ožilo 10' října 2009 ! BÍně Wdavatelské
dlužstlo Kultumí noviny a další se k nám
pýidávají. Jsou 2 ce|é ťepub|iky' Může se
přidat kdoko|i, kdo cítí st€jnou potřebu ja.

ko my - vytlořit sít' podobně smýšlejících
v této ťoztříštěné a částečně Íeziglrova.
né společtrosti' Může se piidat každý, kdo
chce vzdorolat jednostrmnosti, kdo chce
překÍočit pouhý tÍžní tozměr lidského jed.

nání' Vidíme, jak lypřázd!ěné a bezradné
jsou oblasti,jez podlehly tlaku komerciona
lizujícího ducha doby . a Ýšechny jmenuj.
me školství a zdravotnictví,jeŽjsou zásadní
pro zdrav.ý vyvoj společnosti, duchovní i íy.
zic|qí. o politice nemluvě. Je třeba je napl
nit znolu tím. co dělá čIo!ěka člolěkcm -
kultuÍou. PÍoto KultuÍní íoviny.

Toto čís|o j€ pťWím počinem našeho
dÍužstva. Jc částcčĎě bilančním ohlédnutím
a uplynulými dvaceti lety a částečně nuna.
čením pŤostoÍu. kteÍý míří do budoucnosti'
Kdy lyjde první čislo pÍavid€|ných Ku|tuř.
ních novin, ještě nevíme. Je to v Íukou nás
všech a těch, kteří se k nám j€ště přidají -
at' už jako dťužsteýrríci nebo subskYibenti.
Máteli zájem nás podpořit, spolupýacovat
.i bý v našem informa.nim adfeýáÝi. oaé
te se. Kontakty a další iďotmace nalezíete
na poslední stŤaně těchto novin.
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|deá|ní plavba: 5 fi|osofem u kormid|a. Foto Jan Beránek
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