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První léta života, kam až nejdále dosáhnou vzpomínky, byla krásná, pozlacená láskou rodičů. 

Zlý osud však číhal za dveřmi a zasáhl jako blesk. Nikdy nezapomene na chvíli, kdy do vlhké 

a hluboké jámy klesaly rakve s těly otce a matky.  

Jsem doma! I kdyby ho sem přivedli se zavázanýma očima, poznal by to.  Odhodil vak a hůl 

a unavený předalekou cestou klesnul na kámen. Slyšel, jak mu tluče srdce. Morava je ještě 

daleko, za Prahou a za celými Čechami, ale i tady to voní domovem. Ta vůně mu připomněla 

dětství. 

Bratři a sestry, tak sebe nazývali lidé spojení myšlenkami na jeden spravedlivý svět pod 

láskyplnou ochranou Boží, tak sebe oslovovali členové Jednoty bratrské. 

Naposledy objal a políbil ženu, naposledy pohladil synka. Když prchal té neklidné noci, 

netušil, že odchází navždy. Za svítání vtrhli do Fulneku španělští vojáci, v patách za nimi šel 

mor. Skosil život Magdalény i život obou chlapců, z nichž druhý sotva spatřil světlo světa. 

Je třeba najít nový domov pro sebe i pro mnoho českých rodin. Jak nesnadný úkol! 

A pak, jedné lednové noci roku 1628, na pokraji svítání stáli na hranicích Čech. Po bílých 

pláních se hnal vítr. Odhrabali umrzlý sníh, nehty vyškrábli trochu tvrdé hlíny, zavázali ji do 

cípů šátků a stiskli v dlaních. Beze slova, mlčky. Cesta dál vedla do Polska.  

Vyšla Brána jazyků otevřená, učebnice latiny. Odevšad přicházela blahopřání. Ozval se 

Hamburk, Gdaňsk, Lipsko. Chystala se nová vydání a překlady, francouzský, anglický... Ohlas 

byl neobyčejný.  

V Gdaňsku Komenský nastoupil na loď k zámořské plavbě do Anglie. Nebyla to šťastná cesta. 

Jak je člověk malý proti nekonečným spoustám vod a v nich dřevěná skořápka zmítaná 

mořem. Vypukla bouře. Plachetnice už skoro dosahovala skandinávské břehy, ale vichřice ji 

zahnala zpět do Gdaňska. 

Život Jana Amose Komenského je sám velkým lidským dílem, obrazem hrdinské vůle, která 

překonala tolik neštěstí a nesnází, že je to až neuvěřitelné. Když zemřel, zdálo se, že jeho smrtí 

skončil jeho všechen význam. Pomalu ale zájem o jeho dílo po staletí rostl. Právem je dnes 

nazýván Učitelem národů a jeho Porada o nápravě věcí lidských je i po třech stech letech 

naléhavým programem pro celé lidstvo. 
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