
Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský se vrací do Přerova 
 

Nevěděl, kde je. Ještě včera vysvětloval svým žákům novou látku a uléhal s pocitem užitečnosti 

do svých nadýchaných prachových peřin. Ovšem místo, kde se právě nacházel, už podle tvrdosti, 

s určitostí nebylo jeho lůžko. Je to tvrdé jako kameny…, pomyslel si. S těžkostí otevřel víčka. Opravdu 

se nacházel na zemi, přesněji na kamenné cestě. Nedávalo mu to smysl, byl si jist, že usínal ve své 

posteli. Pomalu se posadil a rozhlédl se po okolí. Domy, pár stromů. Kde to jsem? Pootočil hlavou a 

zpozoroval zámek. V očích se mu mihnula jiskřička poznání.  

„Přerov!“ zvolal nadšeně. Byl nadšený, že se konečně zorientoval. Pár věcí mu ale stejně nebylo 

jasných. Naštěstí zpozoroval jednoho mladíka, který v ruce před obličejem držel takovou divnou placku 

a různě s ní kroutil. Také u toho zvláštně otevíral pusu. Aby toho všeho nebylo málo, nebyl oblečen tak, 

jak se sluší a patří. Jenže Jan byl v nouzi a potřeboval pomoci. A v takovéto chvíli člověk využije jakoukoli 

pomoc, která se mu naskytne. 

„Mládenče, postůj a pomoz učiteli!“ zvolal na něj. Klučina si sáhnul do ucha a vytáhl z něj nějaké 

těleso. Asi má nějaké onemocnění, nebudu se ho na to ptát, bylo by to neslušné. 

„Já nejsem kluk, ty jeden pomatenče! A nemám prachy na žádnou vaši charitu, čau!“ s těmito 

slovy se, tedy už žena, otočila na něčem, co vypadalo jako boty, a odkráčela pryč. Chudák zmatený Jan 

se nestačil divit. Ačkoliv potřeboval pomoci, učitele v sobě potlačit nedokázal. Musel ji naučit, jak se 

jedná se staršími. 

„Děvče jedno nezvedené, takto se jedná se staršími?“ zavolal na ni ještě a nevěřícně kroutil 

hlavou. Otočil se kolem své osy. Během otočky zaznamenal i takové podivné věci na kolečkách, které 

se pohybovaly na cestě. Byly přímo obrovské. Kdyby chtěl, vešel by se do nich. Jejich využití mu však 

zůstávalo skryto. K čemu tak obrovské věcičky? Přemítal nad tím ve své hlavě. Ještě jednou se 

rozhlédnul okolo. Počet procházejících lidí se stále zvyšoval a všichni do jednoho měli v rukách tu 

podivnou placku, kterou měla i ta dívka. Sebral proto odvahu a jednoho člověka zastavil. 

„Promiňte mi, pane. K čemu slouží tyto věci?“ Komenský se však setkal jen s nechápavým 

výrazem. Na sebevědomí mu to neubralo, a proto ukázal na i ty věci na kolách. 

„Auta…“ zarazil se muž, ale vzápětí mu na tváři probleskl úsměv. „Tys to včera přehnal, co? 

V které hospodě měli happy hour?“ zasmál se ten chlapík a čekal na starcovu reakci. Jana v té chvíli 

napadla jistá myšlenka. Co když jsem se přesunul v čase? Jenže to přece není možné. Nebo že by? 

Každou vteřinou byl zmatenější a zmatenější. 

„Mohu se vás otázat na ještě jednu otázku?“ Konečně aspoň někdo slušný, s kým je trochu 

kloudná řeč! Jan byl potěšen, když mu muž přikývnul na souhlas. 

„V jakém roce se to nacházíme?“ nervózně polknul. V normálních situacích nervózní nebýval, 

tento pocit mu byl cizí. Jak je ale vidět, i samotného Komenského se nervozita občas týká. 

„Vy jste tedy opravdu zmatený! Je přeci únor 2022. Ty dlouhé lock downy vám moc neprospěly, 

jak tak koukám. Aspoň budu mít v budoucnu práci.“ Měl pocit, že mu srdce spadlo až do žaludku. 2022? 

To není možné! Ještě včera bylo 1614! 

„Jste v pořádku? Chcete si sednout?“ Muž raději Komenského zachytil pod ramenem a pomohl 

mu se posadit. Využil k tomu schody k soše Jana Blahoslava. 

„Co jsou to lock downy?“ Byl smířený s tím, že toto je jeho konec. Uzamčen v době, se kterou 

nemá nic společného. V době, které nerozumí a raději jí ani rozumět nechce. 

„To jste cestoval v čase nebo co?“ pronesl muž s pocitem, že se mu zrovna podařil dobrý vtip. 

Jenže našemu „cestovateli v čase“ to vůbec vtipné nepřišlo. Tento muž ťal do živého. 

„Dalo by se říci. Jsem Jan Ámos Komenský. Dnes jsem měl ještě učit, jenže to jsem o několik 

set let nestihnul.“ S tímto sklopil zrak k zemi. Nebude mi věřit. Ani já sám sobě bych nevěřil, pro Pána 

Jána! 

Zuzana Dreiseitlová



„Tak to jsem vás asi neměl posadit k panu Blahoslavovi, co?“ Přičemž v hlase muže šel 

zaslechnout sarkasmus. Jenže Komenský byl vcelku zoufalý, takže si tohoto detailu nevšimnul. Když to 

muž dořekl, Jan se zmateně otočil. Blahoslav? Tady? Mohl by mi poradit, jak se sem dostal, a mohli 

bychom se poradit, jak se dostat zpět! Každý ale pěkně do své doby! Jenže ho čekalo jen zklamání. Místo 

živého Blahoslava z masa a kostí, za ní stála jen socha někoho, kdo vypadal jako on. Janova naděje opět 

pohasla. 

„Blahoslav tu sochu má, ale co já? Mám ji zde někde také, nebo jsem pro Přerov nebyl dost 

dobrý?“ sklonil svou hlavu dolů. Měl jsem se více snažit. Asi se mé pedagogické taktiky neuchytily a lidé 

se vrátili k Blahoslavovi. Ten jim přece jen dal gramatiku. Já jen způsoby učení. Hlavou mu najednou 

běhalo strašně moc myšlenek. 

„Jasně, že máte svou sochu! Každý tady ví, že jste s Přerovem svázán. Dokonce si myslíme, že 

jsme našli základy vaší školy. Nikdo tu na vás nezapomněl, nebojte se.“ Opatrně položil Janovi ruku na 

rameno. 

„Mohu se na tu sochu podívat?“ řekl to Jan skoro s prosíkem v očích. To je bláznovství! Já, který 

zmapoval oblast Přerova, se musím ptát náhodného člověka, aby mě zavedl k mé vlastní soše! 

„Ve vašem stavu bych to neriskoval. Ale základy vaší školy jsou blízko, k těm byste to zvládnout 

mohl. Chcete tam vzít?“ Ať už byl tento člověk kdokoliv, Komenský si ho silně oblíbil. 

„Ano, jistě. Co je vlastně vaše obživa, pane…“ v té chvíli se však Komenský zarazil. Až teď mu 

došlo, že vlastně nezná jméno svého zachránce. Jak neomalené, ale nikdy není pozdě to zjistit. „Jaké, 

že je vaše ctěné jméno?“  

„Plíhal, to vám musí stačit. Jsem student psychologie, zatím ale nepracuji na plný úvazek. Jinak, 

psychologie je věda, zabývající se myslí člověka. Podotýkám, pro jistotu.“ Komenský pouze přikývnul. 

Doba se posunula, to musel uznat. Mají čas se zabývat věcí Boha? Modlí se ještě? Byl hluboko 

v myšlenkách. 

„Ach tak.“ Pokýval uznale hlavou. Po zbytek cesty už bylo ticho, ani jeden nevěděl, co má říct. 

Jan se rozhlížel po okolí a snažil se najít místo, kde byla jeho škola. Pro něj to v tuto chvíli znamenalo 

všechno. Možná víc, než by si chtěl přiznat. Nakonec zahlédl ono místo. 

„Vidím to!“ Na to, že byl ze svého dnešního lůžka celý rozlámaný, se k památníku jeho školy 

rozešel vysokou rychlostí. Plíhal ho ani nestihl upozornit na projíždějící auto. Ale to už bylo pozdě. 

Poslední, co Komenský uviděl, byly pozůstatky z jeho školy a pak tma. Cítil náraz, následně tvrdou zem. 

Pak už necítil nic. Tma, tma a jen tma. 

Z ničeho nic začal přicházet k vědomí. Cítil se jako kdyby ležel ve své posteli. Tak dlouho 

nepoznané pohodlí. To není možné. Se stále zavřenýma očima svraštil čelo a otočil se na záda. Neměl 

odvahu na to, aby oči otevřel a zjistil kde se nachází. Nechtěl být zase někde v jiném století. Bylo toho 

už dost, více toho absolvovat nechtěl. 

 Nakonec přece jen sebral odvahu a oči otevřel. Naskytl se mu pohled na velmi povědomý 

strop. Nedalo mu to a pootočil hlavu na stranu. Zjistil, že se opravdu nachází zpátky ve své komůrce, 

ve své posteli. A co ho těšilo nejvíce bylo, že se nacházel zpátky ve své době. V době, která mu dává 

smysl. 

 

 


