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Amsterdam, 15. listopadu 1670: 

Potemnělý pokoj starého měšťanského domu, na oknech těžké závěsy, dovnitř neproniká skoro žádné 

světlo, v čele velká postel s baldachýnem, na stolku mihotavě plápolá svíčka. Kolem postele sedí tři 

postavy, žena, chlapec a starší muž upírajíce své oči k postavě na lůžku. Zde spočívá stařec 

s rozcuchanými vlasy a plnovousem, propadlé oči zavřené, jeho dech není vůbec slyšet, jen hruď se mu 

neznatelně pohybuje … 

Přerov, 15. listopadu 2022: 

„Terciáni“ Gymnázia Jana Blahoslava mají hodinu historie a pan profesor Karel Starší právě vypráví o 

životě a díle největšího českého myslitele a pedagoga, Jana Amose Komenského, který v Přerově 

studoval na vyšší latinské škole a později zde byl i jejím rektorem. Studenti se zájmem poslouchají 

poutavé vyprávění … 

Pan profesor právě mluví o tom, jak před deseti lety objevili místní archeologové v centru města 

původní základy školy Jednoty bratrské, kde Komenský působil, když se najednou na stupínku před 

tabulí objeví postava vousatého starce oblečeného do nějakého historického kostýmu. Zjevení se 

překvapeně rozhlíží kolem sebe, jako by nevěřilo svým očím, kde se ocitlo. Stejně tak studenti užasle 

zírají na postavu před sebou. V nastalém tichu by bylo slyšet špendlík spadnout … Najednou postava 

promluví: „Kde jsem se to ocitl? Co to vidím? To musí být nějaké mámení.“ Dál nevěřícně zírá na 

všechno kolem sebe. Studenti i pan profesor jsou celí zkoprnělí. Po chvilce ticha se ze zadní lavice ozve: 

„Jé, ten vypadá úplně jak Komenský! To je dobrá maska.“ Starý muž odvětí: „Já jsem Iohannes Amos 

Comenius, biskup Jednoty bratrské.“ „To je hustý,“ vyklouzne Aničce v první lavici, „to je fakt 

Komenský!“ V tom okamžiku se probere z úžasu i pan profesor Starší a vezme situaci pevně do svých 

rukou. „Vážený pane, ehm, profesore, ehm, učiteli, ehm, nevím, jak jste se sem dostal, ale srdečně Vás 

tady jménem svým, školy i města Přerova, vítám. Jsme v roce 2022.“  

„Píše se rok 2022?!?“ překvapeně opáčí Jan Amos. „Vzpomínám si, že jsem ležel na posteli ve svém 

domě v Amsterdamu, smířený s tím, že dny mé jsou naplněny a moje poslední přání bylo, abych mohl 

ještě jednou stanout před svými žáky …“ 

„Sice netuším, jak je to možné, ale Vaše přání se Vám vyplnilo,“ snažil se popsat situaci pan profesor. 

„To mi nikdo neuvěří,“ dodal. 

Potom začala, jak bychom řekli jazykem doby Jana Amose, pravá „Disputatio“. Studenti se hlavně 

zajímali, jak to opravdu bylo v jeho době. Jan Amos byl zase nejvíce zvědavý, jak dnes školy fungují, jak 

probíhá výuka, co se učí za předměty, jaké se používají pomůcky a spoustu dalších věcí. Pan profesor 

vyzval studenty, aby Janu Amosovi řekli, co se o něm učí a především, co si pamatují. Jan Amos jen 

nevěřícně kroutil hlavou a zkušený pozorovatel by viděl, že během vyprávění studentů prožil znovu 

celý svůj život.  „Děkuji vám, že jsem svůj život nežil nadarmo a že moje práce a celoživotní snažení, 

nebyly marné,“ řekl dojatě a s uspokojením dodal, „díky vám teď mohu v klidu spočinout.“ Po těchto 

slovech nastalo opět hrobové ticho a studenti a pan profesor viděli, jak se postava Jana Amose pomalu 

rozplynula. Krátce nato se ozvalo zvonění. Nikdo se ale nezvedl a nerozběhl se ze třídy, všichni studenti 

nehnutě seděli na svých místech a bylo ticho, špendlík bylo slyšet spadnout … 

 



 

Amsterdam, 15. listopadu 1670: 

Potemnělý pokoj starého měšťanského domu, na oknech těžké závěsy, dovnitř neproniká skoro žádné 

světlo, v čele velká postel s baldachýnem, na stolku mihotavě plápolá svíčka. Kolem postele sedí tři 

postavy, žena, chlapec a starší muž upírajíce své oči k postavě na lůžku. Zde spočívá stařec 

s rozcuchanými vlasy a plnovousem, propadlé oči zavřené, jeho dech není vůbec slyšet, ve tváři klid, 

„Tak můj hrob je tady nedaleko v Naardenu a mám tam i muzeum, a doma jste po mě dokonce 

pojmenovali univerzitu, a v Evropě je svoboda vyznání a neválčí se …“ a na rtech se mu objevil slabý 

úsměv …  

 

 

 

 

 

 


