
Potomok Komenského 

Americký biznismen Ján Ferdinand Kallik mal pri návšteve Prahy aj jednu 

neobvyklú úlohu. Musel zájsť do banky po niekoľko českých dvestokorunáčiek. Je 

na nich totiž obrázok Komenského.  

Čím sú pre neho také vzácne?  

Šesťdesiatsedemročný manažér je priamym pokračovateľom rodu  

                              "učiteľa národov".  

 

Komenského v 17. storočia vyhnala z 

Čiech náboženská neznášanlivosť, jeho 

potomka v 20. storočia komunistický 

režim. 

Kallik pracuje vo firme zameranej na 

investičné poradenstvo.  

"Každé z mojich detí dostane jednu dvousetkorunu. Všetci sme na nášho predka 

veľmi hrdí," hovorí manažér. 

On sám je deviatou generáciou rodu, na ktorého počiatku stojí Komenského druhá 

dcéra Alžbeta, narodená roku 1629. Do Prahy Jan Kallik priletel na konferenciu 

o Komenskom, ktorú zorganizovalo v roku 2007 české ministerstvo školstva a 

Komenského múzeum. 

Ako ekonóm ľutuje, že Česi nedokážu význam jeho predka lepšie predať.  

"Na Západe poznajú Komenského len odborníci. Všetko záleží na reklame, 

reklame a zase reklame. Mali by ste sa tomu viac venovať, veď z jeho prevratných 

myšlienok vychádza dodnes učiteľstvo po celom svete," hovorí. 

 

Potomkovia Komenského, dcéry Anny žili po generácie v Nemecku. Odtiaľ odišli do 

Južnej Afriky. Kallikov otec sa potom na čas vrátil do Československa. 
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Životný príbeh Jana Kallika, ktorý sa narodil v Prahe ukazuje, že sa história 

niekedy neuveriteľne opakuje – rovnako ako Ján Amos Komenský, aj on strávil 

väčšinu života v emigrácii. 

Komenského v 17. storočia vyhnala z Čiech náboženská netolerancie, Kallika zase 

komunistický režim. „V roku 1947 otecko povedal, že komunisti sú rovnakí 

parchanti ako nacisti, a tak sme zbalili kufre a odišli do Južnej Afriky," spomína. 

Tam vyštudoval ekonómiu, založil rodinu a v šesťdesiatych rokoch sa odsťahoval 

do kalifornského Los Angeles. Tri z Kallikových detí idú v stopách Komenského a 

učia. Dcéra Alison bola dokonca vyhlásená ako jedna z desiatich najlepších 

učiteľov v Kalifornii. 

 

 

 

Jan Ferdinand Kallik opustil krajinu kvôli 

komunistom. Teraz sa na čas vrátil. 

Po jeho slávnom predkovi, českom 

vzdelanci Jánovi Amosovi Komenskom, 

mu zostalo krstné meno.  

 

Americký ekonóm Jan Ferdinand Kallik sa snaží rodinnú tradíciu udržať aj inak.  

„Deťom hovorím, že sa musia správať slušne, nemôžeme robiť nášmu veľkému 

predkovi hanbu," hovorí Kallik. 

 

Ako človeku ovplyvní život takto slávny príbuzný? 

To príbuzenstvo sa v našej rodine dedí ako záväzok. Odmalička som od rodičov 

počul: Si Komenského potomok, tak sa podľa toho správaj. Ako malý som to nerád 

počúval, ale to isté teraz hovorím svojim potomkom. 
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Ako je učiteľ národov Komenský známy v Amerike? 

Je paradoxné, že zatiaľ čo z jeho prevratných myšlienok vychádza dodnes 

učiteľstvo na celom svete, meno Komenský všeobecne známe nie je. Asi za to 

môže história. Katolíci neradi zdôrazňovali zásluhy protestantmi Komenského a 

jeho sláve na Západe nepomohla ani komunistická totalita. Až v poslednej dobe sa 

o jeho diele v Amerike hovorí častejšie. 

 

Snaží sa vaša rodina Komenského slávu šíriť? 

Ja som investičný poradca, s Komenským mám spoločný len rodokmeň. Nie som 

ani žiadny odborník cez jeho dielo. Myslím, že by sa o to mali snažiť sami Česi. 

Všetci poznajú Dvořáka, Muchu a Havla, tak prečo nie Komenského? 

 

Vaše deti však v odkaze pokračujú - tri z nich sú učitelia. 

Áno, ale prácu si vybrali sami, k ničomu som ich nenútil. Mám z nich veľkú radosť. 

Dcéru Alison vyhlásili ako jedného z desiatich najlepších učiteľov v celej Kalifornii. 

 

Komenský nebol len pedagóg, ale aj náboženský vodca. Akú rolu hrá viera vo 

vašej rodine? 

Môj rod je tradične protestantský. Predtým bol problém, keď si niekto z nás chcel 

zobrať katolíka, ale ja už nie som tak prísny. Keď si ho moje dieťa bude chcieť 

vziať, nech ... Inak myslím, že úloha Komenského ako náboženského vodcu sa 

podceňuje. Aj keď je známy hlavne prostredníctvom svojho pedagogického diela, 

som presvedčený, že bez viery by ho nikdy nenapísal. 

 

Aká je vlastne história vašej rodiny? 

Mamička mala priezvisko Figulus, ktoré nosila už Komenského dcéra Alžbeta. Bol 

to nemecký rod. Môj dedko, vysoký vojenský dôstojník, presídlil do Južnej Afriky.  
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V prvej svetovej vojne bojoval s Angličanmi proti Nemcom a po vojne sa ako 

diplomat dostal do Československa. Jeho dcéra Gerta (moja mamička) v Prahe 

stretla môjho českého otca a v roku 1939 som sa im narodil ja. 

 

Moc dlho ste tu nezostal ... 

Keď som mal sedem rokov, odišli sme do Južnej Afriky, odkiaľ pochádzala moja 

matka. Otec hovoril, že v Československu nezostaneme, pretože komunisti sú 

rovnakí parchanti ako nacisti. V roku 1947 už bol veľký problém dostať víza , ale 

nakoniec sa nám to podarilo. To bolo naposledy, čo som videl Československo. 

Vyštudoval som britské školy v Južnej Afrike a stal sa ekonómom. A dnes žijem v 

Los Angeles. 

 

Ako sa vám teraz páči v Prahe, kde ste sa narodili? 

Prvýkrát som priletel skoro po revolúcii. Vtedy bola Praha ešte čierna a šedivá. 

Dnes s manželkou nestačíme zízať, koľko toho Česi dokázali urobiť a zlepšiť. 

Myslím, že ste veľmi šikovní  a na krajine je to vidieť. Je to ako v rozprávke.  

Aj keď som tu žil len niekoľko rokov, stále sa cítim ako doma. 

 

Váš životný príbeh je podobný vášmu slávnemu predkovi. Obaja ste kvôli 

neslobode utiekli z Čiech a už ste sa domov nikdy nevrátili ... 

To je veľmi dobrý postreh. Môjmu otcovi sa po Prahe veľmi cnelo, stále sa chystal 

na návrat. Ale keď komunizmus konečne padol, bol otecko už po smrti. Vidíte, že 

boj slobody s útlakom a netoleranciou je nezávislý na storočiach. 

 

Zdroj:  
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