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Co na to Komenský? 

Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova. V těchto dnech se v Přerově koná 

sraz absolventů Latinské školy. Jan Amos Komenský zde studoval v letech 1608-1611 a věří, 

že se potká s většinou svých spolužáků. Této akce využila i redaktorka Přerovského deníku, 

aby tomuto věhlasnému Čechovi položila několik otázek. 

Především Vás vítám v Přerově a dovolte mi na úvod se Vás zeptat, jak se Vám daří? 

Jsem již na věčném odpočinku v holandském Naardenu. Čas od času zde uvítám i návštěvníky 

z Čech, které vždy rád vidím a slyším velmi rád mou milovanou češtinu.  

Kdy jste byl naposledy v Přerově? 

V Přerově jsem byl nedávno. Psal se rok 1618 a já se zde oženil s mojí první ženou 

Magdalenou Vizovskou. 

K Přerovu Vás tedy vážou pěkné vzpomínky? 

Vzpomínky pěkné i smutné. Rád vzpomínám na svá studijní léta na Latinské škole a rád 

vzpomínám na svůj svatební den. Jsem ale smutný při myšlence na morovou epidemii v roce 

1622, při níž zde zemřela moje první žena a dva synové. Jsou pohřbeni blízko kostela svatého 

Michala. Co dělat: „Jitřní zdraví nevylučuje večerní nemoc. Život je jeden pouhý, ale smrtí 

tisíceré jsou způsoby.“ 

Jste nazýván učitelem národa. Co byste doporučil při výchově dnešních dětí? 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem. 

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Cílem vzdělání a moudrosti je, 

aby člověk viděl před sebou jasnou cestu životem, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na 

minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

Jak hodnotíte naše současné školství? 

„Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírnou ducha.“ A žákům doporučuji: „nevěřte všemu, 

co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami. Naši učitelé 

nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Šťastný národ, 

který má hojnost dobrých škol a dobrých knih. Škola hrou.“ 

Co považujete v životě za důležité? 

„Především je třeba vytýčit si vysoký cíl, vyhýbat se zahálce, nezoufat v nehodách a nikdy 

neklesat na mysli. Život činný je opravdový život, zahálka je hrobem člověka. Co nevytvoříte 

v čase, který je Vám vyměřen, nikdo za Vás již nevykoná.“ 

Co říkáte našemu světu? 



„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Pravda 

jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Chudí bez znalosti věci, co jiného jsou než oslíci 

obtíženi břemeny. Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící.“ 

Vaše kritické názory na nedostatek vzdělání jsou známé. Stále platí? 

„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. 

Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl. Kdyby hlupáků nebylo, kde by se moudrost 

brala.“ 

Jak jste snášel všechna ta trápení, která Vás v životě potkala? 

„Pec zkušuje zlato a trápení člověka. Čeho oči nevidí, toho srdce neželí.“ 

Vy sám jste zažil dobu morové nákazy. Co říkáte současně probíhající pandemii koronaviru? 

„Mám za to, že kvůli Boží morové ráně i nesprávnému chování mnoha lidí během ní je třeba 

všechny povzbuzovat k láskyplnému jednání, abychom lásku neztratili.“ 

Dožil jste se požehnaného věku 78 let. Jaký je Váš recept na dlouhý a spokojený život? 

„Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích. To je 

tajemství dlouhověkosti.“ 

Prosím o Vaši závěrečnou radu pro nás všechny! 

„Při jednom setrvej, dokud třeba. Komukoli prospět můžeš, prospívej rád. Možno celému 

světu.“ 

Děkuji za rozhovor, přeji příjemný pobyt v Přerově a šťastnou cestu domů. 
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