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                                        Setkání 

Amelie Bervidová 

 
     Už zase zvoní. Začíná hodina slohu a paní učitelka oznamuje, že nás 
čeká slohová práce na téma Proč byl Jan Amos Komenský tak velkou 
osobností našich dějin? a hned se nám pokouší vysvětlit, jak si s tím 
máme poradit a že to musí být úvaha. 
     Sedím v lavici, poslouchám tak, „aby se neřeklo“, mám opřenou hlavu 
a snažím se tedy uvažovat. Přemýšlím o tom, co o člověku jménem 
Komenský vlastně vím? Pomalu se přesunuji do svých představ. Ano, 
jeho obraz visí v učebně chemie, probírali jsme ho v sedmé třídě při 
literatuře, něco znám z knížek. Vidím jeho pronikavé oči na 
dvousetkorunové bankovce. Na té vypadá dost jinak než v chemii. 
Vybavuji si nějaké informace z učebnice dějepisu. Ale v zásadě nic moc.  
       Protáhnu se a pohlédnu směrem ke dveřím. Vnímám všecko 
najednou nějak rozmazaně. Že by mě přepadl Covid?  
       Dveře se náhle otevírají a někdo do nich vstupuje. Nějaká postava. 
Zvedám hlavu, abych lépe viděla, a nemohu uvěřit svým očím. Na prahu 
stojí sám Jan Amos Komenský.  
      Ano, je to on! Jakoby vystoupil z toho obrazu. Hledí na mě trochu 
smutně, skoro utrápeně. Nevím proč, ale chtěla bych se na něj usmát. 
Všímám si jeho typického černého oděvu a vousů. Prochází třídou, 
prohlíží si nás přísným pohledem, ale přitom z něj vyzařuje dobrota a 
milá povaha. Také mimořádná inteligence. Sleduji každý jeho pohyb.  
       Najednou je zase všechno jinak. Sedím v učebně úplně sama. Ale to 
není naše třída, ale nějaká jiná, stará! A co to mám na sobě!? To 
nenosila snad ani moje prababička. Připadám si jako v historickém 
muzeu.       
       Zacinká zvon a já se odvažuji vstát a pomalu vycházím  na chodbu.  
Rozhlížím se na všechny strany. Za nedalekými  dřevěnými dveřmi 
zaslechnu hovor.  
      Slyším, jak nějaký příjemný sametový hlas mluví: „Pane inkvizitore, 
tělesné tresty ničemu nepomohou. Děti by měly školu vnímat jako místo, 
kde se dozví nové informace, kde se jim rozšíří obzory, kde se nebudou 
bát.“  
       Ta slova mi přijdou naprosto správná.  



       Ale slyším i jiný hlas. Nerozumím jedinému slovu. Vnímám jen jeho 
odmítavý a nepříjemný tón. Nechápu, jak může někdo nesouhlasit 
s něčím tak samozřejmým.  
        Přikládám ucho ke klíčové dírce. Chyba! Dveře se prudce otevírají a 
já padám dovnitř neznámé potemnělé místnosti.  
          Než jsem se stačila vzpamatovat a cokoli udělat, uchopila mě ruka 
menšího tlustého muže, který na mě začal křičet, a i když stál přímo 
přede mnou, nerozuměla jsem mu stále ani slovo. Zřejmě se mě chystal 
uhodit. Ale někdo jeho ruku zachytil a ten někdo byl Jan Amos 
Komenský. Pevně pohlédl na inkvizitora a pravil: „Nechal jsem si ji 
zavolat. Navíc na půdě této školy nikdo žáky bít nebude.“  
          Jan Amos mi pak pomohl vstát a na rtech se mu mihl milý úsměv.  
„Kde, to jsem, pane… pane… pane Komenský?“ ptám se a pro jistotu ho 
stále držím za ruku.  
„Neboj se, jsme v 17. století. Pro návštěvnici z 21.století asi neobvyklá 
změna prostředí.“  
         Napadají mě mraky otázek, ale než stačím formulovat alespoň 
jednu jedinou,  přeruší mě: „Víš, vývoj vzdělání nejde vždy zcela 
správným směrem, pracuji stále, usilovně a  trpělivě,  abych situaci 
změnil, ale všecko nestihnu, na to jeden lidský život nestačí, člověka 
nelze zkultivovat za pět minut natož celé lidstvo, je to dlouhý proces, 
který by měl začít v dětství, který by neměl nikdy přestat. Věřím, že 
kvalitní vzdělání otevírá brány vědění a to může napravit celý svět, 
zjemnit ho, otevřít nové obzory, odhalit správné cesty… no nejde to 
prostě hned,“ usmál se, „občas lidé nepochopí, že násilím se nikdo 
moudřejším nestane, že vychovávat a měnit člověka lze jen s láskou a 
nadšením. Je třeba se snažit. Co nestihnu já, stihnou jistě další 
generace, je to i na vás, na mladých lidech, i na Tobě. Já jsem optimista.  
No, nemáme už moc času, vezmi si tohle,“ pravil a cosi malého mi 
podával. „A pamatuj – vzdělání a vědění dává člověku velikou moc, moc 
změnit svět.“ V mé dlani se ocitl malý prstýnek.  
           „To je dárek pro Tebe, podíváš se na něj a on ti dodá motivaci a 
sílu být tím správným člověkem.“ 
 
          „Amelie, Amelie, no tak se už konečně prober, hodina skončila, 
stoupni si!“ šeptá hlasitě spolužačka. Zmateně se rozhlížím a stále 
slyším větu: „Vzdělání může změnit svět k lepšímu.“ Paní učitelka 
odchází ze třídy a já si začínám uvědomovat, že to byl jen můj sen. 
Přemýšlím, jak moc by se asi lišil skutečný Komenský od toho mého.   
          Doma usedám k počítači, abych se popasovala s tou slohovou 
prací. Studuji na internetu, probírám se různými stránkami. Píšu si 
bezděčně jeho iniciály  J. A. K. Jak? Jak na to?  Jak mám dětem i 



dospělým ukázat, že je možné změnit svět? Jistě se takhle ptal sám 
sebe a hledal odpovědi.  
           Večer na posteli přemýšlím ještě víc.   
           Ale vždyť já už vlastně mám první část úvahy za sebou. Základ. 
Východisko. Měl pravdu ten můj snový a čítankový Komenský? Ano, 
vzdělání dává sílu a moc. Hlupáci světu nevládnou. I když … ? Signál 
k válkám nedávají přeci ti dole, ale ti co vládnou.  
Kdyby vzdělaní,  moudří a slušní lidé chtěli něco změnit, jistě by to 
dokázali. Komenský tomu věřil. Sám dokázal opravdu hodně. Velmi si 
přál,  aby ze světa zmizelo násilí,  války, nenávist, zabíjení, bída… hledal 
cestu a našel ji ve vzdělání, ve vědění a ve víře v Boha. Řekl mi ale 
v tom snu všechno?  
             Tolik jistá si zase nejsem. Intelekt, talent, nadání, vzdělání a 
vědění se dá i zneužít. Někdy prostě nestačí.  Musí být přítomno i dobré 
srdce. Komenský ho jistě měl.               
            Vytrvale a s nekonečnou trpělivostí se snažil formovat z dětí 
bytosti, které by v budoucnu vždy uměli odhalit dobro od zla a pokoušeli 
se zlu bránit. Musel mít ušlechtilé srdce plné lásky. Prosazoval učení 
takové, aby se žáci naučili nejprve základ a na tento základ, aby poté 
další informace navazovaly. Aby se  neučili jen pamětně, nýbrž aby  
látce porozuměli. Vysvětloval, jak důležitá je hra a opakování. 
Zdůrazňoval význam motivace. Snažil se o to, aby si  žáci přenesli 
získané znalosti  do praktického života. Aby uměli správně žít.  
            Co ale jeho motivovalo k práci? Proč o to všecko usiloval? Musel 
mít ušlechtilou vizi. Měl nádherný cíl -  změnit svět a lidstvo zvolna 
cestou víry, vzdělávání a vědění. Byl to mimořádný cíl.  A i když možná 
není tak úplně reálný, je třeba se mu alespoň přiblížit, když je tak krásný.       
             Komenský měl pravdu, vzdělání  kultivuje, zušlechťuje, pomáhá 
snáze hledat  cesty a zlepšuje kvalitu života. Může vést k větší úctě 
k životu, k přírodě, k druhým lidem. O tom všem přemýšlel a snažil se to 
uvést do praxe. Přemýšlel o procesu výuky a vzdělávání, jeho metody 
jsou naprosto moderní, geniální a dnes se nám zdá, že jsou zcela 
samozřejmé a že tu byly vždycky. Přijal je celý svět. 
            Sám musel v životě bohužel překonávat mnoho těžkých nástrah 
a překážek. Musel opustit vlast, kterou  nesmírně miloval. Zemřela mu 
žena i dvě děti na mor, v Polsku mu zemřela jeho druhá žena, shořela 
mu knihovna. Ale nevzdal se ani svojí práce, ani svojí víry, ani svojí vize. 
Myslel víc na druhé než na sebe. Myslel na budoucnost lidstva a celé 
této planety.  
           Jaký by z něho asi byl český král a nebo dokonce král všech 
evropských národů? Domnívám se, že dosáhl titulu většího. Stal se 
Učitelem národů.  
 



 
            Zase sedím ve třídě na hodině češtiny a zamyšleně se dívám 
z okna na padající sníh.  Něco mi cinklo v kapse. Prstýnek! Nebojte se 
Jene Amosi, kdyby na Vaše krásné myšlenky lidé začali zapomínat, já 
jim je připomenu.  
 
 
  
 
              
 


