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TAJEMSTVÍ 

 Psal se rok 1670, když se světem začala šířit zpráva, že myslitel, spisovatel, kněz, 

kazatel, a především skvělý pedagog Jan Amos Komenský již není mezi živými. Bohužel 

podlehl dlouhodobým zdravotním potížím. Lidé se sjížděli ke kostelíku v Naardenu, kde byl 

pohřben, aby uctili jeho památku. To však ještě nikdo netušil, že bylo vše trošku jinak.  

 Jednoho dne přijel do Amsterdamu Janův přítel Paul s nabídkou, že ho vyléčí. Jan totiž 

trpěl vážnou nemocí. Nabídka však měla jednu podmínku a to takovou, že o tom nesmí vůbec 

nikdo vědět. S Paulem tedy vše dokonale naplánovali. Od Janovy nemoci, až po jeho pohřeb. 

Vše bylo promyšleno do posledního detailu. Už pár měsíců před plánovaným pohřbem 

odcestoval za ním do Francie. Paul žil na krásném statku. Jan tam byl velice šťastný. Jen krásná 

příroda, klid a on. Jeho zdravotní stav se opravdu po čase začal zlepšovat.  

 Na statku pobýval přes dvacet let, než mu došlo, že už se nechce skrývat. Za celou tu 

dobu sepsal Jan spoustu knih. Psal o životě na statku, o jeho myšlenkách, pocitech, ale i o tom, 

co by chtěl v životě ještě zažít. Jedním z jeho přání bylo, aby ho vzal Paul alespoň na chvíli do 

města mezi lidi. Paul vždy jeho prosbu zamítl. Nechtěl, aby ho kdokoli viděl a nedejbůh poznal. 

I přesto, že to Jan na statku miloval, už nebyl tak šťastný jako dřív. Věděl, že je tam proto, aby 

se uzdravil, jenže už se cítil zdráv, a tak neviděl důvod, proč se skrývat. Paul mu tvrdil, že 

jakmile opustí statek, jeho nemoc se okamžitě vrátí a bude mu ještě hůř než kdy dřív. Jan měl 

strach, a tak žil dále na statku a snažil se přesvědčit sám sebe, že je šťastný.  

  Když na jaře seděl pod rozkvetlou jabloní na louce, uviděl koňské spřežení s krytým 

vozem. Bylo to poprvé za celou dobu, co viděl někoho projíždět okolo. Vůz zastavil. Jan 

přemýšlel, a poté mu došlo, že tohle je jedinečná šance, jak se dostat ze statku i za cenu toho, 

že se mu vrátí jeho nemoc. Chvíli přemýšlel a pak se vydal k vozu. Když se blížil, uvědomoval 

si, že zradí přítele Paula. Nechtěl to udělat, ale touha poznat znovu normální život byla silnější.  

 Ve voze seděla starší dáma. Jan došel až k ní a oslovil ji ,,Dobré odpoledne, mohu se 

zeptat, kam máte namířeno?‘‘ Stařenka neodpověděla. Pouze ho rukou pobídla, aby si 

přistoupil. Celou cestu oba mlčeli. Když se začalo smrákat, stařenka zastavila u rybníka a 

rozdělala oheň. Rozdělila se s Janem o kus chleba s tvarohem a šla spát. Jan se začal obávat, 

kam ho stařenka doveze. Celou noc přemýšlel o Paulovi a v hlavě mu proudily myšlenky: Co 

asi zrovna dělá? Zlobí se na mě? Všiml si vůbec, že jsem se nevrátil na večeři domů? 

 Ráno za východu slunce se vydali opět na cestu. Jeli dlouho. Cesta trvala tři dny a tři 

noci. Jan vyprávěl stařence o svém životě a stařenka poslouchala. Ani jednou však 

nepromluvila. Po třech dnech Jan zahlédl v dáli kostel. Zaradoval se a uvědomil si, co to 

znamená. Znamená to, že konečně zjistí, jak lidé žijí. Nevěděl, jestli mu budou vůbec rozumět. 

O čem si s nimi bude povídat? A co nastane, když ho opravdu někdo pozná a lidé zjistí, že 

opravdu ještě nezemřel? Hlavou mu proběhlo spoustu děsivých, ale i hezkých myšlenek. Po 

chvíli dorazili do města a stařenka poprvé promluvila ,,Vystup si prosím.‘‘ Jan byl překvapený, 

žil v domnění, že je stařenka němá. Poté už nic neřekla, a tak si vystoupil.  



 Nevěděl, kam má jít a co má dělat. Ještě nikdy nic takového neviděl. Kochal se krásou 

města a ničemu nerozuměl. Lidé na něj zírali, on zíral na ně. Vypadali jako z úplně jiného světa. 

Rozhodl se, že musí zjistit, kde je. Když se stmívalo, zastavili ho dva muži v uniformách. Chtěli 

po něm doklady. Vůbec jim nerozuměl. Odvedli ho na policejní stanici. Byl si jistý, že je 

v dobrých rukou a chtějí ho ubytovat. Ti hodní pánové byli totiž policisté, kteří si mysleli, že je 

Jan duševně nemocný. Zavolali tedy do psychiatrické léčebny, aby někoho poslali a Jana 

vyšetřili. 

 Po vyšetření v psychiatrické léčebně se dozvěděl, že se dostal do Přerova. Nevěděl 

vůbec, co má dělat, a tak se rozhodl, že bude dělat to, co umí. Po poradě s policií se dostavil do 

tamější školy, kde se ucházel o místo učitele. Ředitelka školy neváhala ani minutu a hned ho 

přijala.  

 První den ve škole se seznámil s celým učitelským sborem a svou třídou. Děti ho 

milovaly. Byl na ně milý, ale zároveň přísný. Jeho škola hrou je ohromně bavila. Už neseděly 

celé dny v lavicích ale na koberci a učili se hravě. Ředitelka si všimla, že to většině dětí 

vyhovuje, a tak to doporučila i ostatním kolegům. Postupně se hravě vyučovalo v celé zemi a 

Komenský byl považován za génia a oblíbence všech dětí.  

 Ve volném čase dělal Komenský přednášky pro učitele, kteří měli zájem vyučovat jeho 

metodou. Učil je, jak přistupovat k dětem, tak aby si zachovali autoritu, ale zároveň se jich děti 

nebály, ale naopak měly k učitelům blíž. Vysvětloval, jak chválit a odměňovat ale i trestat. Mezi 

další jeho koníčky patřilo i psaní knih. Snažil se znovu zapsat vše, co musel nechat ve Francii 

na Paulově statku, ale poté si uvědomil, že život jde dál a začíná nová kapitola jeho života. Ta 

lepší, ve které už se nemusí před nikým a ničím skrývat. Může dělat vše, co ho baví a naplňuje.  


