
     Jan Amos Komenský (1592 – 1670): Labyrint světa a ráj srdce (1631) 

 

     I. Beletristický text: 

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

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     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…  

 
 „I kdo jsi ty,“ řekl sem, „můj milý?“ Odpověděl: „Jméno mé jest Všezvěd, příjmím Všudybud, 

kterýž všecken svět procházím, do všech koutů nahlédám, na každého člověka řeči a činy se 

vyptávám; co zjevného jest, vše spatřuji, co tajného, vše slídím a stíhám, summou beze mne nic se 

díti nemá, ke všemu dohlédati má jest povinnost: a ty půjdeš-li za mnou, uvedu tě do mnohých 

tajných míst, kamž by ty sic nikdá netrefil.“ 

 

     I šli jsme; a já řekl: „Nu, rád se podívám, jaký jest toho světa běh, a také-li v něm co jest, čehož 

by se člověk bezpečně držeti mohl.“ To slyše tovaryš můj, zastavil se a řekl: „Příteli, jdeš-li ty tím 

umyslem, ne aby věci náše spatře obliboval, než aby o nich dle rozumu svého soud vynášel, nevím, 

jak by s tím královna náše, Její Milost, spokojena byla. 

     O to když on se mnou mluví, hle, teď po straně jakýsi – nevěděl sem, muž-li či žena (nebo divně 

jaks zakuklený byl a okolo něho jako mhla se dělala) – k nám se přiloudě dí: „Všudybude, kam s 

tímto pospícháš?“ „Do světa ho vedu (dí on), prohlédnouti jej žádostiv jest.“ 

     „A proč beze mne? (řekl onen zase). Víš, že tvá prováděti, má ukazovati, co kde jest, jest 

povinnost. Jáť všecko, co jak jest, vyložím.“ I dím: „Jak pak tobě říkají?“ Odpověděl: „Jméno mé 

jest Mámení.“ 

 

     Uzda všetečnosti. I pohledím sobě na tu uzdu, a aj, sšitá byla z řemení Všetečnosti, a udidla její 

byla z železa Urputnosti v předsevzetích, a porozuměl sem, že k prohlédání světa ne jako prvé 

dobrovolně půjdu, ale těkavostí a neukojitedlností mysli své násilně tažen budu. 

     Brylle Mámení. Vtom druhý vůdce z druhého boku: „A já tobě tyto okuláry,“ dí, „daruji, skrze 

něž se na svět dívati budeš.“ I vstrčil mi brylle na nos, skrze něž já hledě, hned všecko před sebou 

jinak vidím.  

     Vstrčil mi je pak, na mé štěstí, křivě jaksi: takže mi plně na oči nedoléhaly, a já hlavy přizdvihna 

a zraku podnesa, čistě přirozeně na věc hleděti sem mohl. Čemuž sem rád byl a sám v sobě myslil: 

Ač ste mi usta sevřeli a oči zastřeli, věřím však svému Bohu, že mi rozumu a mysli nesvážete. 

Půjduť a podívám se, co pak ten svět jest, na nějž paní Marnost chce, aby se hledělo, avšak 

vlastníma očima aby se nehledělo. (…) 

 

 



     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 

(žezlem), 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.“  

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Vladimír Just (teatrolog a jedna z tváří občanských iniciativ usilujících zastavit kácení stromů 

v nejcennějších partiích Národního parku Šumava): blog na Aktuálně.cz  

 

Šumavské manipulace v ČT 

Takovou bezmoc u televize, jakou jsem prožíval na ČT 24 při UDÁLOSTECH A KOMENTÁŘÍCH 

Martina Veselovského večer 4.srpna, jsem pocítil naposledy snad v normalizačním dvacetiletí. 

Moderátor (jehož jsem si až do této relace vážil) se řídil heslem na vrchnost úsměv, na občana bič. 

Stál totiž od počátku, místy až servilně, na straně instituce (v tomto případě ředitele parku 

Stráského) proti občanovi (v tomto případě představiteli občanské iniciativy Bláhy). Veselovský…  

vytasil se jako s písmem svatým se zmanipulovaným průzkumem, který si televize – patrně podle 

pokynů PR agentury, najaté Stráským – nechala udělat. Z něho vyplynulo, že 2/3 respondentů jsou 

údajně pro kácení…a proti vědcům a Duze. Ta manipulace spočívala v drobném, ale zákeřném 

triku: v účelovém vyoperování dvou klíčových slůvek z anketní otázky: „národní“ a „park“. 

Kalamita, která je v hospodářském lese katastrofou, je v národním parku (alespoň v jeho jádru) 

přirozeným, ba vítaným jevem: jí se totiž celý ekosystém obrozuje. Jenže v anketě se mluvilo pouze 

obecně o Šumavě či o stromech, napadených kůrovcem. Svatá prostoto! Kohokoli se zeptám: „Jste 

pro (anebo proti) kácení napadených stromů na Šumavě?“, nemusím platit drahý průzkum a řeknu 

vám, pane Veselovský, zadarmo rovnou odpověď: bude znít zhruba tak, jak jste ji prezentoval. 

Zeptám-li se však „Jste pro (anebo proti) kácení stromů v jádrových, nejpřísněji chráněných zónách 

národního parku?“, vsadím se s vámi o deset Vašich platů, že výsledek bude přesně opačný. (A 

vlastně se nemusím sázet – ten výsledek už tady je: v červnu t.r. si ho u renomované agentury, 

ovšem na relevantní otázky, mířící k podstatě věci, objednala Duha, a vyzněl obráceně, než ten 

Váš). 

 


