Ivan Kania
Národnost: česká
Datum narození: 5. března 1932
Místo narození: Ostrava
Sociální zařazení: Narodil se do rodiny Jindřicha a Marty Kaniových. Jeho otec byl vzdělaný, ovládal několik cizích jazyků,
zajímal se o filozofii křesťanství a pracoval jako báňský inženýr. Matka se starala o domácnost. Oba rodiče byli silně věřící,
měli celkem osm dětí.

Akademické působení
Rodina se kvůli zaměstnání otce často stěhovala. V dětství Kaniovi pobývali na Slánsku a Ivan s bratry navštěvoval mateřskou školu v Karlových Varech, kde se o děti starala německá vychovatelka. Poté se rodina přesunula
do Prahy. Zde se stal Ivan Kania ministrantem v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a vstoupil do skautského
oddílu. Myšlenky skautského hnutí se shodovaly s křesťanskými názory rodiny, a navíc měl Ivan velkou zálibu
ve sportu a vzdělávání.
Druhou světovou válku prožila rodina v Praze. Nakonec se Kaniovi usídlili v Brně, kde jim byl přidělen byt
v centru města. Ivan nastoupil na gymnázium. Patřil k nejlepším studentům, věnoval se běhu a cyklistice, účastnil se křesťanských akcí pro mládež, což se mu také stalo osudným. Roku 1951, v posledním ročníku, musel stejně
jako ostatní spolužáci předstoupit před politickou prověrkovou komisi, která zjišťovala postoj studentů k tehdejšímu režimu a ideologii. Ivan Kania veřejně odmítl ideu komunismu, a tak nebyl k maturitě připuštěn. Pro ty, co
v prověrkách neobstáli, byla připravena několikaměsíční práce v továrnách, která měla napravit jejich smýšlení.
Ivan Kania však neměl štěstí ani napodruhé – ke zkoušce dospělosti nepřistoupil, protože mu přišel povolávací
rozkaz k oddílům pomocných technických praporů. Služba byla spojena s náročnou prací v karvinských dolech,
dokázal se však vypracovat až na pozici směnaře.
V říjnu 1954, pár dní před koncem základní vojenské služby, byl však zatčen Státní bezpečností. Kvůli někdejší účasti na akcích křesťanské mládeže byl vzat do vazby; nejprve byl vězněn na Pankráci a poté v Trenčíně.
Udělený trest si Ivan Kania odpykal v Leopoldově a jáchymovských dolech, kde se potýkal s extrémně náročnou
prací, zimou a nedostatečnou stravou. Těžkou situaci proto pojal jako duchovní zkoušku a příležitost k sebezdokonalování. Z pracovního tábora byl propuštěn v květnu 1960 v rámci amnestie. Až do důchodu byl zaměstnán
v podniku Geotest a postupně si doplnil středoškolské vzdělání.
Dlouholetý zájem o filozofii jej přivedl k myšlence vysokoškolského studia. Roku 1967 se přihlásil jako externista na brněnskou filozofickou fakultu, kde se věnoval filozofii a pedagogice. Studium ukončil v řádném termínu. Státní zkoušky z pedagogiky složil roku 1971. O rok později obhájil diplomovou práci v oboru filozofie Problém
substance ve filozofii 17. století. V roce 1975 předložil rigorózní práci K problematice substance ve filosofii u R. Descarta,
která vznikla přepracováním jeho diplomové práce. Využil zde některé původní výsledky, avšak hlavní část s názvem Substanční model ve filosofii R. Descarta byla zpracována zcela nově. Roku 1974 získal na jejím základě titul
doktor filozofie.
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Sto tváří, sto příběhů

V současnosti žije v Brně, kde se zabývá společensky prospěšnou činností. Je členem komunity Emannuel
a jako dobrovolník se věnuje pacientům v Hospici sv. Alžběty.

Profesní působení
Krátce pracoval v První brněnské strojírně, poté až do důchodu jako soustružník v Geotestu. Roku 1969 byl vyznamenán u příležitosti Dne horníků čestným odznakem předsedy českého geologického úřadu jako nejlepší
pracovník geologické služby.

Evaluace
Ivan Kania pochází ze silně věřící katolické rodiny. Kvůli svým aktivitám ve studentské katolické akci byl šest
let vězněn v pracovních táborech v Jáchymově a v Leopoldově. I přes extrémně náročné podmínky duchovně
podporoval své spoluvězně a těžké roky prožil bez větší újmy. Roku 1960 byl díky amnestii propuštěn, dokončil
středoškolské vzdělání a vystudoval brněnskou filozofickou fakultu.

Prameny a literatura
Ivan Kania [online]. [cit. 30. června 2018]. Dostupné z: <http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/4819>.
SVANOVSKÁ, Hana. V utrpení je třeba najít smysl [online]. [cit. 30. června 2018]. Dostupné z: <https://www.proglas.cz/
program/detail-poradu/?date=2015-11-12%2022%3A30%3A00>.

Normalizační generace

399

