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Základní vzdělávání je už pár sto-
letí jistotou všech dětí. Ale nebývalo 
tomu vždy. V takovém 11. století zři-
zovala první školy katolická církev. 
Většinou šlo o školy klášterní, které 
cílily na výchovu jeptišek, mnichů a 
na podporu církevního systému.

Pak tu byla i soukromá výuka, 
kterou si ovšem mohly dovolit jen 
bohaté a urozené vrstvy. Většina 
ostatních lidí byla negramotná. 

Prvním skutečným reformáto-
rem přístupu ke vzdělávání nejen na 
našem území byl Jan Amos Komen-
ský, učenec, kněz a otec moderní 
didaktiky. Proslul jako Učitel náro-
dů. A čím si to zasloužil?

Vytvořil speciální metodiku výu-
ky jazyků a sám sepisoval originální 
učebnice. Už za jeho působení měly 
oblibu příručky Brána jazyků otevře-
ná a Svět v obrazech. Psal latinsky a 
kromě toho i bohatou a působivou 
češtinou.

Narodil se 28. března 1592 na jiho-
východní Moravě. Tento den k jeho 
poctě dodnes slavíme jako Den uči-
telů. Od Komenského smrti letos 
v listopadu uplyne rovných 350 let.

Životu a dílu Učitele národů se 
věnuje řada odborných prací, které 
najdeme na netu. My vybíráme ze 
zdrojů: www.mjakub.cz, www.stale-
tekoreny.cz, www.citarny.cz a www.
bystricepodlopenikem.cz.

J. A. Komenský jako dítě začínal 
své vzdělání na Bratrské škole  v Pře-
rově, kam se po letech vrátil coby 

představený. Uvědomoval si špat-
ný stav školství a chtěl s tím něco 
udělat. Ve prospěch vlasti a Jednoty 
bratrské napřímil všechny své vědo-
mosti a sbíral látku k první české 
encyklopedii s názvem Divadlo veš-
kerenstva věcí. Nad ní již přemýšlel 
za studií. 

Jan Amos Komenský zastával na 
svou dobu revoluční názor. Že žád-
né dítě by nemělo být vyloučeno z 
výchovy, protože i to nejméně nada-
né dítě lze alespoň poněkud vycho-
vat.

Komenského život, stejně jako 
osudy mnoha krajanů, však změ-
nila třicetiletá válka (1618–1648). 
Dosud největší evropský ozbrojený 
konflikt měl pro český národ tragic-
ké důsledky.

Po porážce stavovského povstá-
ní (1621) se českobratrský kněz a 
reformátor ukrýval na území Čech 
i Moravy a nakonec musel coby 
nekatolík utéci z vlasti. Od roku 
1628 působil v exilu. Prvně v pol-
ském Lešně, centru bratrské víry, 
pak působil v Anglii, kde dokonce 
vystoupil před Královskou akademií 
věd. Ve Švédsku zase vedl reformu 
tamního školství. Zde byl dokonce 
přijat švédskou královnou Kristinou, 
která s ním hovořila plynně latinsky. 

Jak uvedla, naučila se latinsky prá-
vě podle Komenského knihy Brána 
jazyků otevřená.

Kněz se nakonec vrátil do Lešna, 
kde však roku 1656 při obléhání a 
vypálení města málem zahynul. Poda-
řilo se mu prchnout, ale přišel o svá 
díla. Zvláště o Česko-latinský slovník, 
na němž čtyřicet let pracoval. 

Na pozvání přítele Louise De Gee-
ra se uchýlil do Amsterdamu, ale po 
předešlých událostech se již nikdy 
nevzpamatoval z tragické osobní 

i vědecké ztráty. Komenský začal 
marodit se srdcem. Přesto vydal ješ-
tě na 62 spisů a děl. 

Do amsterdamské čtvrti, kde 
Komenský žil, se přistěhoval zce-
la zchudlý Rembrandt. Kdysi slavný 
nizozemský umělec, který je dodnes 
považován za jednoho z nejlepších 
malířů a grafiků západního umění. 
Oba zralí muži se spřátelili. Má se zato, 
že Rembrandtův obraz Starý muž je 
právě portrétem Jana Amose Komen-
ského. (Pokračování na str. 10)

REMBRANDTŮV obraz s názvem Starý muž je asi portrétem jeho přítele J. A. 
Komenského. Zdroj: cs.wikipedia.org
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Rodák z Moravy byl Učitelem národů


