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Otevřel jsem oči. Je to normální – každý den, když se probouzím, je otevřu. Ale tentokrát je 

to jiné, něco na tom nesedí. Vše okolo mě se zdá zvláštní, neznámé. I když svým způsobem mi toto 

místo vyvstávalo ze vzpomínek. Jeho rysy se zdály tak trochu povědomé. Nedokážu to však posoudit, 

nejsem si ničím jistý. Ta nejistota mě svírala jako kleště. Dost pravděpodobně mi nezbývá nic jiného 

než se tu alespoň trochu porozhlédnout. A tak se vydávám vstříc tomu prapodivnému labyrintu. 

Je to až neuvěřitelné.  Na každém kroku mě pronásleduje chaos, ale ne ten, na který jsem 

zvyklý. Je to tu tak hlasité, na mě až moc. Lidé se změnili, nějak jim nedokážu porozumět. Jen okolo 

mě prochází a zdvořilé způsoby v sobě nenachází. Procházím celou tou džunglí, ptám se 

kolemjdoucích, kde to jsme, nikdo však neodpovídá. Jako by se ani nesnažili. Proč je ten svět takový? 

Zdá se tak vzdálený. Přece jsem nemohl prospat staletí, ne? Ve své zoufalosti jsem se svezl na blízkou 

lavici. Musím si pročistit hlavu, zkusím zapátrat v paměti, možná na něco přijdu.  

Do tváře se mi opírají paprsky jarního slunce. Sice jsem zatím na nic nepřišel, ale za to jsem 

měl možnost pozorovat vše okolo sebe. Sledoval jsem dvě stařeny sedící o kus dále. Štěbetaly a 

pomlouvaly – co témat vystřídaly. Musel jsem se pro sebe pousmát. Aspoň některé věci se nemění. 

Druhá věc, která si získala mou pozornost, byly ty vysoké domy. Copak lidé mohou žít tak vysoko? 

Avšak nejvíce mě udivovaly ty... ty stroje. Stály téměř všude a když nestály, tak jezdily (pro mě zcela 

nepochopitelným způsobem). Tak plně jsem se soustředil na vše ostatní, že jsem si vůbec nevšiml 

postavy stojící přímo přede mnou. Abych se přiznal, nikdy jsem neviděl nikoho tak kulit oči. Žena, 

tedy spíše slečna, začala zběsile hrabat v kapsáři a vytáhla ohmataný nažloutlý kus papíru s jakýmsi 

potiskem. 

„No to mě podržte…. vždyť to js-jste Vy!?“ 

„Omlouvám se slečno, ale nemám tušení, o čem to mluvíte.“ 

„Ne, vážně, však se na tu bankovku podívejte!“ slečna mi strčila papírek do rukou a stále mě vyděšeně 

pozorovala. Tak jsem se tedy podíval, určitě se jen zmýlila, ne? Když mi však oči přejely po potisku, 

asi mi vynechalo srdce. Slova mi vázla v krku, proto jsem byl vděčný, že slečna promluvila první. 

„Takže vy jste Jan Amos Komenský?“ 

„Už to tak asi bude.“ 

Nějaká ta chvíle už uplynula a já i slečna jsme v tichosti seděli vedle sebe. Odpověděla mi na 

několik mých základních otázek, jako třeba jak se jmenuje, kde to jsem a jaký je rok. Dokonce zmínila 

i to, že se o mně učí. Je to zvláštní. A v neposlední řadě prozradila i něco, co jsem vědět nemusel. 

„Víte, že jste už od roku 1670 mrtvý?“ Vlastně, někde v mém nitru jsem to věděl až moc dobře. 

„Hmm, už to tak vypadá. Ale proč jsem tady?“ 

Opět chvíle hlasitého ticha. Nechtěl jsem být první, kdo promluví, a tak jsem čekal a přemítal 

nad jinými věcmi. Slečna má typicky české jméno – Anna. Vlastně se zdála velmi milá. Její obličej 

vystřídalo několik výrazů, které připomínaly horlivé přemýšlení. Vážně se snaží. „Víte, já vím že je 

to odvážný dotaz, ale mohla bych vás tady po Přerově provést? Vlastně by mi bylo velkou ctí,“ zeptala 

se. „Upřímně bych byl velmi vděčný. Nevím, co bych si tu sám počal. Cítím se zmatený a nedokážete 

si ani představit, jak cizí si tu připadám.“ Moje odpověď vykouzlila Anně na tváři nakažlivý úsměv.  

„Anno, mám jen jednu prosbu... mohla byste mne zavést k vyšší latinské bratrské škole, která 

stojí Na Marku? Získal jsem tam vzdělání a později se vrátil jako učitel. S tímto místem mám spojené 

krásné vzpomínky.“ „To máte štěstí, nedávno jsme se školou procházeli historické památky města, 

takže to místo znám. Ale myslím si, že Vás zklamu – ta škola už tam bohužel nestojí. Na jejím místě 

však byla vytvořena pamětní deska. Chcete se tam tedy podívat?“ Jen jsem pokýval, v krku jsem měl 

náhle sucho, upřímně nevím, jestli bych dokázal jakkoliv odpovědět.  

Po krátké prohlídce města, které jsem už nepoznával, jsme stanuli před velkou budovou. Ve 

skutečnosti mě vůbec nenapadalo, co by mě na tomto místě mohlo zaujmout. Anna prohledávala 

tašku, pak trhla rukou, vykřikla „Mám je!“ a v ruce jí zařinčel svazek klíčů. Pustil jsem ji jako první, 



přece jen to tu zná. Napřed jsme vyšli po schodech, Anna přiložila klíče k prapodivné krabičce a pak 

s cvaknutím otevřela dveře. „Tak pojďte…“ 

Prošel jsem dveřmi do větší části. Všude se tu pohybovaly děti, tedy spíše mladiství. Bylo až 

neskutečné, kolik jich tam bylo. Všichni někam pospíchali, následoval zvláštní zvuk a chodby se 

náhle vyprázdnily a utichly. Už před chvílí mi došlo, kde to jsme, a ten pocit byl k nezaplacení. Něco 

jako by mě táhlo vstříc tomu všemu. Učitelské smysly zbystřily a vše ve mně jásalo nad myšlenkou 

vzdělávání. 

„Kam to jdete? Pane Komenský, měl byste se raději držet u mě. Přece jsem ještě pořád Váš 

průvodce, ne?“ Anna mluvila tišším hlasem a výraz vyjadřoval zmatení. Má pravdu, měl bych se 

držet u ní – ona to tu zná. Nakonec jsem přemohl ten vnitřní hlas, který mi našeptával, že bych se tu 

měl porozhlédnout sám. „Tudy…“ Anna ukázala do schodů a upřímně jsem si v tu chvíli přál, abych 

předtím to vnitřní vábení poslechl.  

S Annou jsem strávil téměř celý zbytek dne ve škole. Pozoroval jsem učení, výklady svých 

následovníků a aktivitu žáků. Bylo to pro mě něco úžasného, sledovat, jaký pokrok byl za tu dobu 

udělán. Jak se školství změnilo. Pozorně jsem naslouchal každé poznámce a čím déle jsem tam byl, 

tím více jsem si začal uvědomovat svou hrdost. Anna mi vše vysvětlovala a já se nestačil divit. 

Neustále jsem ji následoval po chodbách, chtěli jsme projít všechny učebny. Velmi mě zaujalo, že 

většina tříd byla uzpůsobena výuce daného předmětu.  

Úžasné, krásné a nostalgické. Nevím, jaká jiná slova by teď vystihovala, co si o tomhle zážitku 

myslím. I když také mě napadlo slovo zklamání. Jedním z mých cílů správné výchovy dítěte byla i 

výchova mravní. Respekt ke starším a učitelstvu vůbec se mi zdá, že je těmto dětem cizí. V hodinách 

často vládne nekázeň, ačkoli výklady jsou pozoruhodné, doplněny nejrůznějšími aktivitami a 

zajímavostmi. Přesto se však někteří žáci nesoustředí, ba ani se o to nesnaží. A co teprve víra v Boha... 

Výchova náboženská z dnešních osnov zcela vymizela. 

Zvonění protnulo tok mých myšlenek a to ticho, ten klid, který zůstával během poslední 

vyučovací hodiny. Studenti se vyřítili ven, pospíchajíce domů. Ten chaos byl přímo šílený, a proto 

jsem byl vděčný, že stojíme na okraji toho všeho. Po chvíli se však všichni začínali vytrácet, Anna 

toho využila a ukázala opět na schody. Přísahám, že schody vážně nemám rád. Dostali jsme se tedy 

do vyššího patra a já následoval Annu do další z učeben.  

„Proč jste mě sem vzala, vždyť jste říkala, že zvonění ukončuje hodinu? A také, že už je to 

konec školy – alespoň pro dnešek.“ „Ano máte pravdu, ale říkala jsem si, že byste byl určitě rád za 

možnost se tu ještě porozhlédnout.“ Měla pravdu, vážně se mi odsud nechtělo. A tak jsem procházel 

třídou a nakonec jsem se zastavil před katedrou. „Nechtěl byste mi udělat poslední výklad, pane 

Komenský?“ Celé mé tělo se napjalo štěstím. „Velmi rád, Anno. Tak čímpak bych začal...“ 

 

                                                                        … 

 

 

Nakonec jsme opustili školu a pomalu došli opět na nábřeží.  Pozorovali jsme, jak se Bečva 

líně vlní. Byl to dobrý den, vlastně skvělý. „Víte, pane Komenský, dnes jsem měla možnost strávit 

den s jednou z největších osobností našich dějin, chci abyste věděl, že na Vás nikdy nezapomenu a 

že Vám za vše moc děkuji.“ „Anno, zastavím Vás, to já chci poděkovat za to, jak nezištně a s 

nadšením jste se mě ujala. Ukázala jste mi, že mé celoživotní snažení mělo smysl a můj odkaz žije 

dál.“ Dále jsme seděli beze slov… 

Cítím, jak na mě najednou padá únava… Abych se přiznal, ty schody mi vážně daly zabrat. 

Zavírám oči, přemáhá mě spánek a už jen zpovzdálí slyším Annu, jak na mě volá… „Pane Komenský, 

pane Komenský...“  

 

 


