
      Jan Amos Komenský (1592 – 1670) – Labyrint světa a ráj srdce (1623) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

Když sem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati 

začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jímiž se zanášejí, 

zdála mi se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře, k kterému bych se houfu lidí připojiti a 

v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil. 

Na kterouž věc mnoho a často pomýšleje a s rozumem svým pilně se radě, na tom mi se 

ustanovovala mysl, abych sobě takový života způsob, v kterémž by co nejméně starostí a 

kvaltování, co nejvíc pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo, oblíbil. 

Než tu mi se opět nesnadné zdálo, které a jaké by to takové povolání bylo, poznati; a s kým se 

o to dostatečně poraditi nevěděl sem; aniž mi se hrubě chtělo s někým se raditi, mysle, že mi každý 

svou věc chváliti bude. Sám také kvapně k něčemu sáhnouti, abych nepřebral boje se, nesměl sem. 

Ač, přiznám se, jednoho, druhého i třetího tajně chytati sem se počal, ale každé hned zase pustil; 

proto, že sem při každé věci i nesnadnosti i marnosti (jakž mi se zdálo) něco znamenal. Mezi tím 

bál sem se, aby mi má neustavičnost hanby nepřinesla: i nevěděl sem co dělati. 

Až natrápě a navrtě se dosti sám v sobě, na toto sem přišel, abych nejdříve všecky lidské věci, co 

jich pod sluncem jest, prohlédl, a teprv jedno s druhým rozumně srovnávaje, jistý sobě stav vyvolil 

a své sobě věci k užívání pokojného na světě života pěkně nějak spořádal. Načež čím sem myslil 

více, tím mi se ta cesta líbila lépe. 

 

     Kapitola XVI 

     Poutník se na promocí mistrů a doktorů dívá 

 

     Ale aj, vtom trouby zvuk zavzní, jako svolávajících se k slavnosti; a Všezvěd srozuměje, co 

bude, dí: „Navraťme se ještě medle, tu se bude nač podívati.“ „I což to bude?“ dím já. On: 

„Academia bude korunovati ty, kteříž nad jiné byvše pilnější, vrchu umění dosáhli: ti, pravím, jiným 

na příklad korunováni budou.“ Já tedy věc tak zvláštní viděti žádostiv jsa a houfy sbíhajících se 

vida, vejdu za jinými také: a aj, tu pod filozofickým nebem jakýsi stál s papírovým sceptrum, k 

němuž zprostřed houfu někteří přistupovali, svědectví vysokého umění žádajíce. On žádost jejich, 

že slušná jest, schváliv, poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali. I 

odvozovali jeden filozofie summu, jiný medicíny, jiný jurisprudentiae: měšcem přitom, aby to 

hladčeji šlo, podmazujíce. 

     On tedy jednoho za druhým bera, každému na čelo titul: Toto jest svobodných umění mistr; toto 

medicíny doktor; toto práv obojích licenciát etc. přilepil a pečetí přitvrdil, pod nemilostí bohyně 

Pallady všechněm přítomným i nepřítomným poroučeje, aby jich na potkání žádný jinák 

nejmenoval. A s tím je i zástupy rozpustil. I řekl sem: „Bude-liž co více?“ „A což tobě ještě dosti 

není?“ dí tlumočník. „Či nevidíš, jak jim všickni ustupují?“ Jakož pak ustupovali. 

     Nicméně já, chtěje vždy, co pak dále z nich bude, viděti, hledím po jednom tom umění mistru, 

anť mu teď počítati cos poroučejí, on neuměl; poroučejí měřiti, neuměl; poroučejí hvězdy 

jmenovati, neuměl; poroučejí syllogismy dělati, neuměl; poroučejí cizími jazyky mluviti, neuměl; 

poroučejí svým jazykem řečňovati, neuměl; poroučejí naposledy čísti a psáti, neuměl. „Ký pak 

hřích,“ řekl sem já, „mistrem sedmerého umění se psáti, a žádného neuměti?“ Tlumočník 

odpověděl: „Neumí-li ten, umí druhý, třetí, čtvrtý; nemůž všudy plně býti.“ „Tedy já rozumím,“ řekl 

sem, „že po strávení v školách věku, po vynaložení na to statku, po přivěšení titulů a pečetí 



naposledy zeptati se potřebí, učil-li se čemu? Bopomozi té správy.“ „Ty muderlantství nepřestaneš,“ 

dí on, „leč sobě něco utržíš, žvi jen předce, přisahámť, že se s něčím potkáš.“ „I nu tedy,“ řekl sem, 

„nechť sou třeba sedmdesatera sedmera umění mistří a doktoří, a nech třeba všecka umějí aneb 

žádného, říkati nic víc nechci: jen poďme odtud.“ 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

Již před několika lety jsem si povšiml, kolik nepravdivého jsem v dětství připustil jako pravdivé 

a jak pochybné je cokoli, co jsem na tom poté vystavěl, a že tudíž, pokud bych si přál stanovit ve 

vědách někdy něco pevného a stálého, je třeba, je třeba jednou za život vše zbořit a započít nanovo 

od prvních základů; ale vypadalo to jako ohromný úkol a vyčkával jsem na tak zralý věk, že by pro 

dosažení hledaného poučení již nemohl přijít vhodnější. Proto jsem otálel tak dlouho, že bych se 

nakonec provinil, kdybych čas zbývající k jednání strávil váháním. Dnes jsem tedy náležitě oprostil 

mysl od všech starostí, zajistil si nerušený klid, jsem sám a konečně se budu vážně a svobodně 

věnovat všeobecnému bourání svých letitých názorů. 

Nebude však nutné, abych proto ukázal, že jsou všechny nepravdivé, což bych asi nikdy 

nezvládl; k odmítnutí všech postačí, najdu-li u každého z nich nějaký důvod k pochybnosti, ježto 

mne rozum již přesvědčil, že u názorů, které nejsou zcela jisté a nepochybné, je třeba zdržet se 

souhlasu neméně pečlivě než u těch očividně nepravdivých. Také je nebude třeba procházet 

jednotlivě, což by byl nekonečný úkol; vrhnu se rovnou na principy, jimiž bylo vše, čemu jsem 

dříve věřil, podepřeno, jelikož podkopáním základů se samo zhroutí vše, co je na nich vybudováno. 

 

(René Desartes – Meditace o první filosofii, 1641) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 jihovýchodní Morava: Uherský Brod nebo menší obec 

(Nivnice?) v jeho blízkosti – 15. 11. 1670 Amsterodam)  

 

     Český protestantský teolog, pedagog a filozof, jedna 

z největších českých myslitelských osobností všech dob, proslulá 

i v evropském měřítku.  

     Jan Amos Komenský se narodil v regionálně významné, 

zámožné rodině, jež byla aktivní v životě Jednoty bratrské 

(nejstarší – a původem české – protestantské církve na světě). 

Rodina Komenských pocházela ze vsi Komňa, ale přestěhovala se 

do Uherského Brodu, kde pak Jan prožil své útlé dětství. V r. 

1604 Janovi zemřeli krátce po sobě oba rodiče. Jana se ujala teta, 

která ho vzala k sobě do Strážnice. Jan studoval na 

českobratrských školách v oblasti, dokonce až v Přerově; bylo 

rozhodnuto o jeho životní dráze českobratrského kazatele a přijal 

druhé jméno Amos, náležející jednomu ze starozákonních 

proroků). Studium se odrazilo v jeho autorském stylu: preferoval psaní v češtině, ale slohově byl 

ovlivněn latinou.  

     V letech 1611 – 1614 studoval teologii na protestantských školách v německých státech, 

zejména na proslulé univerzitě v Heidelbergu. Finančně jej přitom podporoval Karel starší ze 

Žerotína, velmi vzdělaný a zcestovalý 

českobratrský šlechtic a politik (na jeho panství se 

nacházely i Kralice se známou tiskárnou Bible 

kralické). Po návratu na Moravu Komenský 

pracoval jako českobratrský kazatel i učitel – 

především v severomoravském Fulneku. Již tehdy 

začal pilně psát, především populárněnaučné a 

teologické texty; záhy se u něj projevila touha, 

která jej provázela prakticky celý život – napsat 

sám všeobecnou encyklopedii.  

     V r. 1618 se Komenský ve Fulneku oženil 

s Magdalenou Vizovskou, s níž pak měl 2 děti. 

V r. 1620 se jasně postavil do řad českého 

stavovského protestantského odboje proti absolutistickým a katolizujícím Habsburkům; 
zúčastnil se vítání vzdorokrále Friedricha Falckého.  

     Když brzy poté (8. 11. 1620) české vojsko utrpělo osudovou porážku v bitvě na Bílé hoře před 

Prahou a Habsburkové zahájili pronásledování povstalců, Komenský se uchýlil do azylu na 

panství Karla staršího ze Žerotína. Ten se k povstání 

nepřipojil, a tak zůstal uchráněn pobělohorské perzekuce; 

dokonce se zasloužil o záchranu kralické tiskárny: byla 

přestěhována do polského města Lešno (Leszno) v těsné 

blízkosti hranice s českým Slezskem – Lešno se 

proměňovalo v exilové (vyhnanecké) centrum Jednoty 

bratrské.  

     V r. 1622 Komenskému zemřela manželka 

Magdalena i obě děti na mor a o rok později mu 

v moravském Fulneku shořela jeho osobní knihovna. 

V této pro něj nanejvýš dramatické době dopsal své jediné 

beletristické dílo, česky psaný alegorický spis Labyrint 

světa a ráj srdce (1623), který se stal pronikavým a 

dodnes aktuálním portrétem evropské společnosti. 

     V r. 1624 se Komenský oženil v Brandýse nad Orlicí se 

svou druhou manželkou Marií Dorotou Cyrillovou; z 

tohoto manželství se pak narodily 4 děti.  



     V r. 1625 na pokyn Jednoty bratrské Komenský odešel do Lešna, aby tam zajišťoval podmínky 

pro příchod a usazení českých exulantů. Opakovaně se však ještě vrací do Českého království. 

V této době poprvé vychází jeho unikátní, velmi precizně vytvořená a i esteticky hodnotná mapa 

Moravy. Až r. 1628 Komenský opouští s rodinou a přáteli české území natrvalo: jejich loučení 

s vlastí – odehrálo se u Žacléře na východním okraji Krkonoš – se stalo jedním z populárních 

okamžiků českých dějin.  

     V letech 1629 – 1656 Komenský působil – s přestávkami – jako učitel na českobratrské škole 

v Lešně. V r. 1632 zde byl také zvolen za biskupa Jednoty bratrské (byl jejím biskupem 

posledním). Pustil se do soustavné práce na teoretickém a praktickém zkvalitňování i 

modernizaci pedagogického působení. Od původního záměru poskytovat efektivní vzdělání 

dětem z exulantských rodin se dostal k vytvoření ucelené soustavy humanistického a 

demokraticky pojatého vzdělávání pro všechny (v nevyslovené polemice s elitářským pojetím 

katolické školské praxe jezuitské) a nakonec svou práci završil pojetím výchovy a vzdělávání jako 

nezbytného přiblížení člověka Bohu zejména v podmínkách Třicetileté války, v níž viděl 

apokalyptický zápas sil dobra a zla před koncem dějin.  
     Vytvořil několik učebnic světového významu. jsou jimi Brána jazyků otevřená (Janua 

linguarum reserata; tematicky řazená učebnice latiny, dosáhla trvalé mezinárodní obliby), Škola na 

jevišti  (Schola ludus; nepřesně ale populárně překládáno jako Škola hrou; o vyučování 

prostřednictvím naučných dramatických scén školního divadla), Svět v obrazech (Orbis pictus; 

ilustrovaná multijazyková učebnice; získala podobné renomé jako Brána jazyků), Informatorium 

školy mateřské (první, byť stručná učebnice předškolní výchovy na světě). Své obecné pedagogické 

zásady Komenský vtělil do rozsáhlého spisu Didactica magna (Velká didaktika; didaktika = 

součást pedagogiky, zabývá se smyslem, obsahem, cílem, metodami a formami vyučování; nynější 

snaha označovat např. jednotné maturitní testy pojmem didaktický test se – vzhledem 

k nesystematické a selektující povaze těchto kvízů – s didaktickou odborností zcela míjí).  

     Komenského pedagogické názory – ve své většině průkopnické ve světovém měřítku a dodnes 

platné – lze shrnout takto: 

     1. Výchova a vzdělávání mají být přirozené a nenásilné, byť s potřebnou mírou kázně; 

     2. Výuka musí být realistická a názorná (žádné prázdné memorování); 

     3. Vzdělání jednotlivce má být univerzální (všeobecné): v hlavních rysech obrážet celý svět, ve 

výuce překonávat hranice dané pohlavím, fyziologickým stavem, společenskou pozicí; 

     4. Respektovat vrozené dispozice žáka a vzdělání jim přizpůsobovat, aniž by se ztrácel jeho 

celostní charakter;   

     5. Výchova má rozvíjet a navzájem harmonizovat schopnosti rozumové, manuální a jazykové 

(/triáda SAL: sapere, agere, loqui);     

     Komenský své pedagogické texty zpravidla psal 

nejprve česky a teprve později je převáděl do latiny.        

     Od 30. let 17. století Komenský pracoval na 

projektu Pansofie: uceleného, všechny vědní obory 

propojujícího výkladu veškerého světa s cílem 

dosáhnout harmonizace vztahu mezi lidmi a vztahu 

člověka i lidstva ke světu. Tento projekt byl 

pokračováním a vyvrcholením Komenského úsilí o 

univerzální encyklopedii a nemohl být silami 

jednotlivce dovršeno. Jeho pozůstatkem je 

Komenského rozsáhlá, byť nedokončená práce 

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (De 

rerum humanarum emendatione consultatio 

catholica) Zároveň Komenský rozvíjí své aktivity 

politické. Píše dopisy vlivným politikům v Anglii, 

Švédsku a Nizozemsku: jedná se silné státy 

protestantské a protihabsburské koalice ve Třicetileté 

válce.  Komenský je vyzývá, aby ve svých strategických a diplomatických plánech nezapomínali 

na kýženou opětovnou svobodu pro České království a český národ. Podmínky pro pozitivní 



odezvu si připravuje tím, že pro veřejnost v těchto zemích píše učebnice či návrhy na reformu 

vzdělávání a vydává tam své pansofické spisy. V letech 1641 – 1642 podnikl s rodinou cestu do 

Anglie, Nizozemska a Švédska. V Nizozemsku se snad mohl setkat s filozofem René Descartesem, 

který ovšem svým důrazem na neteologické pojetí filozofie byl Komenskému velkým oponentem. 

Nejprestižnějšího přijetí se Komenskému dostalo ve Švédsku: jednali s ním mladá královna 

Kristýna I. a kancléř Axel Oxenstierna. Komenský se pak dokonce na krátký čas usadil 

v pobaltském Elblągu (dnes v Polsku, tehdy pod kontrolou Švédů).  

     Rok 1648 je pro Komenského opět po letech rokem tragickým. V Lešně umírá jeho druhá 

manželka Marie Dorota a Třicetiletá válka končí Vestfálským mírem, který sice znamená 

zřetelný pokles habsburského vlivu v Německu, ale v rámci relativně vyvážených podmínek 

ponechává Habsburkům nadvládu nad Českými zeměmi a nad Uhrami. Zdrcený Komenský 

napíše v r. 1650 další alegorický text: Kšaft (Závěť) umírající matky Jednoty bratrské: 

personifikovaná matka této církve předává svým dětem svůj myšlenkový odkaz a zároveň naději na 

pozitivní zvrat v budoucnu. Její slova, zejména pasáž:   

     „Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již 

dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi 

byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů 

římských i králů jejich pomezních, kteříž umírajíce dědicem věcí svých obec římskou, vládu okršlku 

zemského ujímající, kšafty svými nařizovali. Věřím i já Bohu, že po přejití víchříc hněvu (hříchy 

našimi na hlavy naše uvedeného) vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó líde český!“ 

     …zůstávají dodnes patrně nejznámějším citátem z celého Komenského díla a sehrály inspirující 

roli při vícero přelomových okamžicích českých dějin ještě ve 20. století.  

     V r. 1649 v polské Toruni Komenský uzavřel své třetí manželství 

– s Janou Gajusovou. Brzy poté se Komenský usadil v uherské obci 

Sárospatak (slovansky Blatný potok; nedaleko slovenských 

hranic), kde zřídil a vedl experimentální školu, v níž vyučoval 

podle svých odborných zásad. Zároveň se pokoušel podněcovat 

uherskou šlechtu k protihabsburským akcím. V r. 1654 se vrátil do 

Lešna a tam zažil (1656) vypálení a poboření města – a nové 

zničení své knihovny a archivu – během úspěšného útoku Poláků 

proti Švédům.   

     Po překročení šedesátky byl tedy přinucen začít novou etapu 

svého života. Odešel do Nizozemska (v Polsku jako známý přítel 

Švédů nemohl zůstat) a usadil se v metropoli Amsterodamu. Tam 

s velkorysou podporou amsterodamské radnice pokračoval až do 

smrti v psaní pansofických děl, přičemž organizoval nová vydání – 

často upravená – svých starších úspěšných děl. Zemřel v relativně vysokém věku, je pohřben 

v kostelíku v nedalekém Naardenu.  

     Zůstává evropsky i světově významnou osobností, v jejímž životě se spojovaly renesanční 

všestrannost, demokratičnost i osobní aktivita s barokní duchovností.  

     Poznámka na závěr: Nedávno mezi odborníky převládl názor, že známý a ceněný obraz Portrét 

starého muže od světově proslulého nizozemského malíře Rembrandta van Rijna je s velkou 

pravděpodobností portrétem Komenského: oba muži bydleli v Amsterdamu nedaleko sebe. 

     Potomci Komenského početné rodiny žijí dodnes: v Nizozemsku a díky někdejším nizozemským 

koloniálním výbojům patrně i v Jižní Africe.   

 

 

 

 

 


