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Severus Snape, na první pohled velice mrzutý a zamračený muž, který svým temným
zevnějškem a vystupováním v lidech budí strach a nedůvěru. Ovšem mým osobním názorem
je, že se tak Snape chová jen kvůli tomu, čím vším si prošel, ne proto, že by byl uvnitř zlý.
Když se nad ním člověk zamyslí, zjistí, že je to velice komplikovaná osoba, kterou dokonale
vystihnout je až skoro nemožné, a právě proto si zaslouží pozornost.
Jeho dětství bylo protkáno smutkem, strachem, depresí, černou magií a hlavně
nenávistí. Nikdy o tom nemluvil, jako by se styděl, ale i přesto každý čtenář pochopil, že byl
šikanovaný svým nenáviděným sokem v černé magii i v lásce Jamesem Potterem. Byl častým
terčem posměchu pro své havraní vlasy, dlouhý nos a mastnou pleť. Všechno toto se na něm
muselo podepsat, ať chtěl či ne, protože atmosféra, která ho každým dnem obklopovala,
rozhodně neměla nádech přátelství, laskavosti, lidskosti, nebo snad dokonce lásky.
Vyrůstal sám a také proto se tolik uzavřel do sebe, přestal lidem ukazovat své pocity,
touhy a dokonce i úsměv. Stal se z něj samotář, mrzutý muž, jehož jediným koníčkem byly
lektvary a černá magie. Již na škole se jí hodně věnoval a mnoho kouzel a lektvarů sám
vylepšil, ulehčil jejich přípravu, nebo je dokonce sám vynalezl, jako zaklínadlo Septum
Sempra, které svědčí o jeho nenávisti. Ovšem na tomto příkladu vidíme i jeho genialitu,
protože stejně jako dokázal černou magií ublížit, tak dokázal i spoustu zranění vyvolaných
černou magií vyléčit.
Přes tu spoustu jeho záporů měl i nedoceněné klady. Byl to neskutečně vděčný a
oddaný muž. Pro jediného člověka, kterého si vážil, dokázal položit vlastní život, byl ochoten
vystavit se odmítnutí celého kouzelnického světa, jen pro něj, pro člověka, který ho měl rád,
pro Albuse Brumbála.
Severus Snape je dokonalý příklad člověka lidské osobitosti a stylu. Nijak se
nezabýval tím, jak vypadal, ale jen tím, zdali je to praktické, nebo ne. Oděvem, který nosil již
od školních let, byl plášť černé barvy sahající až na zem. Dlouhé rukávy byly na obou
koncích opatřeny smyčkami, které mu sloužily jako háčky - navlékly se na prostředníček, aby
mu rukávy nevlály. S černým pláštěm ostře kontrastoval jeho světlý, kostnatý obličej
s nevyspalýma, propadlýma očima. Úzké a bezbarvé rty doplňoval dlouhý, trochu havraní
nos. Jeho osobnost dokreslovaly černé, mastné vlasy, které nosil již na škole ostříhané po
ramena.
Koho že mi připomíná? Abych pravdu řekla, nikdo se mu nemůže kompletně
vyrovnat. Znám jen osoby, které jsou mu podobné z určitého pohledu. Jeho oddanost se
podobá oddanosti ke studentům, kterou jsem pozorovala u své učitelky chemie na základní
škole. Vždy pro ni bylo prioritou pouze blaho žáků, ale ne jen to, jak se cítily, ale i to, aby vše
ovládali. Dále je tu jeho vzdělanost v daném oboru. Takto vzdělanou jsem zatím potkala jen
jednu osobu, a to učitelku přírodopisu, která na vše znala odpověď, nic jí nebylo cizí a svůj

obor znala jako nikdo jiný.
Severus Snape je jednoduše řečeno osobnost mnoha tváří, jak těch dobrých, tak těch
špatných. Přestože těch druhých je zdánlivě víc, pozorný čtenář pozná, že to není zas až
taková pravda. Tato osoba je mi z příběhu Harryho Pottera nejmilejší. Myslím si, že si
zvýšenou pozornost zaslouží.

