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!,ieské povstání' jež skončilo tragicky bitvou na Bí1éhoře, nebylo lidoým revolučnímhnutím jako husitství, nýbrž šlov podstatě o povstání stavovské. Konflikt byl sice podmíněn krizí feudalísmu a měl pokrokovou povahu po
té stránce, že šloo boj proti reakčnímuabsolutísmu Habsburků a o nezávis.
lost českéhostátu, nemohl však vyústit v buržoasnírevoluci, v jakou vytrstila
např. revoluce nizozemská nebo anglícká, neboéprobíhal bez účastilidoých
mas a měšéanstvo
nebylo tak politícky sílné,aby se mohlo stát hegemonem boje.
Představiteléodboje sledovalíúzcesobeckécíle. Boj stavůs Habsburky byl
projevem rozporu mezi příslušníkyvládnoucí třídy; šloo to, zda strhne na sebe
ve státě moc panovník nebo stavy, vlastní smysl boje byl však zastřen tím, že
boj probíhalve formě náboženské,
ve formě boje protestantismus katolicismem.
Bojovou sílu povstání přitom oslabovala naprostá nejednotnost stavovskéfronty. Vedla šlechta,ta všakk sobě nedovedla pevně připoutat města a zaintereso.
vat lid. Snažila se sice získatměsta připomínáním jejich moci v husitskédobě a
působit na líd náboženskoupropagandou, města všakv důsledkusobecképolitiky šlechtyrychle ochabla ve svémpoměru k povstání a taképoddaní, kteří
z počátku s povstáním sympatisovalí, vycítíli pravý smysl boje a povstávali
nakonec stejně proti vrchnostem katolickým jako nekatolickým.
Nejtragičtější
bylo na poraženémpovstání to, že jeho potlačenímělo neblahé následky pro celý náš dalšínárodní vývoj, neboévitézovapomsta stihla
celou národní pospolítost.obnovené zYízenizemské,rrydanéFerdinandem II.
roku 1627 pro Čechy a po roce i pro Moravu, kterézajišéovaloHabsburkůrn
dědičněčeskýtrůn, zavádéIodo správy dvojjazyčnostajakojediné náboženství
r;.znáva|okatolicisrnus, způsobilo, že tak vlastně by|a ztracena státní samostatnost, němčínavytlačovalačeštinua husitská tradice byla umlčována. Majetek
účastníků
odboje byl konfiskován a na jejich místose tlačili dobrodruzi z celé
Evropy, kteří byli národu cizí av Iiduviděti jen pracovní síly. Vlna emigrace
způsobila,že Češiztrati|íběhem několíka málo let většinuvzdělancůa šlechty.
Doma zůstalikonvertitéa katolická menšina,výkvět národa odešelza hranice.
Města by|a zbavena politické moci a rychle se poněmčovala. Tak mizela
vrstva českého
měšéanstva,
která mohla být schopna néstdalšíÚ,,oj.
rychle vyšší
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Zista| všakpoddaný lid, kterémunebylo dovoleno opustit zerr',a právě on
nesl na svých bedrech těžkénásIedky porážky, k níždošlov boji za cizí zájmy.
Lid sevšak nesmířil s nástupem reakce anevzdalse dalšíhoboje. To dobře víděli
držite|émoci, a proto vynaložili všechny prostředky k zlomení jeho odporu.
Tomu cíli měla sloužit i násilná rekatolisace, s nížbyIo započatohned po vítězství Ferdínandově nad povstáním, ale která byla dokončenaaž v padesátých
letech. Většina obyvatelsťvapřijala tehdy v důsledku drakonických opatření
katolické náboženství(byéčastojen naoko) a ostatek prchal ze zemé.Tím se
skončilaetapa ve vývoji protireformace a zátoveň v literárním životě.
Pro literární život bylo v tétodobě charakteristické
rozštěpení
líterární
t v o r b yn a l i t e r a t u r u d o m á c í a l í t e r a t u r u e m i g r a n t s k o u . D o m á c íl i t e ratura se vyvíjela v nesvobodě a pokrokovou tradici v ní nesla hlavně ústní
lidová slovesnost; zato literatura emigrantská mohla udržovat pokrokové tradice i v projevech tištěných' Literární život od dvacáých do padesátých let se
však nedělíjen prostorově, ale i časově, a to na dva úseky:první tvoří léta
dvacátá, která jsou doma dobou nejistoty a prvních náporů protireformace
a v emigraci dobou nadějí na btzký návrat; druhý úsekjsou léta tÍicátá až
padesátá, v nichž doma probíhá prudký útok protíreformace,zatím co emi.
grace pomalu tone v cizím moři.
*
Dvacátá léta tvoří v literárním vývoji přechodný pás. Následky bělohorské porážky se totiž v kulturním životě neprojevily okamžitě a taképroti.
reformačníúsilíse nerozvinulo hned s plným důrazem.Tak v dvacátých letech
ještědožívalokulturní dědictví předbělohorské.Nejistá válečná situace a také
polítickéohledy (císařůvspojenec saský kurfiřtJanJiří byl luterán) způsobily,
že protireformace nastupovala postupně. Také emigrace neproběh|a naráz
a poraženídoma se nevzdávali bez odporu.
o tom, jak trval odpor poražených, svědčínapř. dopis adresovaný Věrniim s1nůmbožím.
Yyzýva| k brannému odporu proti ty.anstvu Antikrista a jeho synů, kteří oloupili nekatolíky
o svobodu a statky a naposledy i ojejich duše. List, poukazující ohnivými slovy na statečnost
starých Čechů,byl nalezen roku 1627 ujednoho potulného kazatele,- o odporu ve městech
svědčí to, že si nekatolíci měšéanskéhoa rytířského stavu, aby ušli vyhnanství, kupovali
zpovědní lístkn které měly sloužit jako důkaz, že přijímali pod jednou způsobou. Farář Vavři.
nec u sv. Vojtěcha Většího v Praze takowými machinacemi nesmírně zbohatl, byl však iudán
a spolu s více než stem měšéanůuvězněn (1626). Jíž z ďvacátých let máme však také zprávy
o zabavováni kacířských knih.

Y ďvacáých letech nebyla tedy ještě úplně přetržena literární kontinuita
s předbělohorskou dobou. Mrxur,Áš DačrcrÝ tehdy dopisuje poslední listy
svých Pamětía také jínéprojevy soukromé literární tvořivosti, jako napt. aÍpis1
a soudobjlch
štambušíchl,
ukazují pokračování kuiturní tradice. V našich zemich
1 Štambuchse v této době říkalo knížcepro pamětní zápiŠypřátel, památníku.
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ještěžili nekatoličtíspisovatelé,
kteřísenepoddali tlaku a literárně tvořiii. To pla.
především
KorunNsrÉEo,
který píšeútěšné
spisky, mezi nimi Lab;lrint.
tí
pro
Některé spisy dokonce vyšly v tajných tiskárnách. Naděje lídu byly také živeny
rozličnými proroctvími; máme např. svědectvío tom, že se opisovala proroctut
Korrpnova, která už roku 1625 přeložil Komenský a zaslal do Čech svému
tchánu Janu Cyrillovi.
od saméhopočátkuje všakvidět v Iiterárnímživotěvítězswíkatolickéstrany. Vyskyďy se veršepatolízalsky chvá|ící novou situaci (Exekucíaneba2kontÍní
uejpouědi
a ortelesprauedliaého
a hrozného
nad rebel1,připisované ŠímonuLomnickému),v nichž promlouvá patrně zbabělost některých poražených, ale vítězná
katolická strana se projevila zejména v ostrých a nenávistných satirách staroměstskéhoměšťanaMrcnar,e Pňčrv z Raoosrrc, který stáIzapovstání na straně Ferdinandově a musel proto roku 1618 prchnout. Pěčka, známýjiž dříve
jako básník, vráti| se po Bíléhoře s Ferdinandem do Prahy a vyIil svou nenávist v několika latinských satirách. VítězstvíFerdinandovo oslavil ve veršovaném letáku Deo gloria, aquilaeuictoria,leoni,infamia (Bohu sláva, orlovi vítězství,
lvu potupa). Ve veršovanémpamfletu Petri Rjbatdi Peruanisat1rarumtiber (Kniha
satir Petra Rybalda Peruánce _ 1622) přímo chrlí potupu na českýnárod.
Nenávist projevil také v krátké prozaické satiÍeEncomia Bohemorun (Chvalořeči na Čechy), která čtenaodpředu byla oslavou Čechů,ale čtenapozpátku
se změnila v hanopis.
Ze sÚany protestantské (snad bratrské) vznikla na tuto skladbu paroďe tirn, že na místo
Čechů byto dosazeno jméno jesuitů, a tak vznikla nenávistná satita Encornia Jesui.taran (Chvalořeči najesuity).

oficiální představítelénové vlády však byli zpočátku poměrně umírněni;
Pěčkůvhanopis vydaný pod jménem Petra Rybalda, který vzbudil obecné
rozhořčení, dali zabavit a veřejně spálit. Y ďvacátých letech ostatně protire.
formace postupovala dost nesměle a omezovala se na vydávárri spisů potřebných k náboženskémuživotu. Sem patřil např. kancionálJrŘÍre Hr,ouovsxÉno Písně katolickék ajročním
slaunostem(1622). Dále se pěstovala legendistika,
představovaná zejména rozsáhlým souborem Vitae sanctorum,to jest {iuotoué,
skutkoué
a mučedlnictut,
téži aázrak1lsuaých a suětícbožích,na kaldj, den celéhoroku
rozuržené
(1625), které přeložil z Vavřince Suria jesuita Ar,npnr CnawovsrÝ
(t 1645),. Účetůmprotireformace sloužilyi propagačníspisy,jako FruNrršxa
z kozon'ažova (t L65B) Rozbroj o kaltch (1626), snažícíse vylíčit kališnickou
minulost jako dílo ďáblovo a nepřátelskévlasti' K výchovnémuúčeluse užívalo
i oblíbených hádanek (podle tehdejšíterminologie ,,pohádek..), zvláště pro
3 LeunnNrrus Sunrus (|522-1578), rodem z Liibecku, byl mnichem v kolínském kartusiánském klášteře. Svým dílem De brobatis Sanctorumhistoriis (o hodnověrnÝch historiích
světců, l. vydání l570-t575 v šesti.svazcích)vytvořil v"or p.o pozdější legendistiku.Křestní jméno Chanovského je uváděno střídavě Albrecht i Albert (viz Knihopis); jde pouze
o variantu téhožjména.
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m|áďež. Typická je rozsáhlá sbírka Sprostnostkatolickd,tojest Pohddfu křesťanské,
rodičůu
s dětmi, učitelůu
s mládeží,hospoddřůa
s čeledíac. (L637). Podobné sbírky
dosáhly vpozdějšíchletech velikéhorozšířeníapřetiskovalyse aždo 1B.století.
Hlavní předpoklady pro rychlý rozvoj protireformace a pro potlačenípředbělohorské kulturní tradice byly vytvořeny sloučenímKarlor,ry university s vysokým učenímjesuitským v Klementínu a ýsadním postavením jesuitského
řádu v duchovním životě. K tomu ještě přistupovala sílícíemigrace, která
oslabovala kulturně domácí literaturu a přenášela už v dvacáých letech značnou částliterární produkce do zahraničí.
Emigrace probíhala v několika vlnách. Nejprve museli opustit zemi bratršť kněží, pak
všichni nekatoličtí kazate|é, kteří se nějak zúčastnili povstání, a konečně Obnovené zÍizení
zemské dovolovalo pouze katolické náboženswí. Vystěhovat se však směla jen šlechta a měšťané, lid musel zůstat, protože majitelé feudálních panství potřebovali pracovní síly.

Emigrace způsobila nepochybné třídění duchů. oddělili se od sebe ti,
kteří byli ochotni vzdát se světovéhonázotu svých předki aza trochu klidu
chovat se loajálně, a lidé důslední,kteří se nezaprodali. Tak se stalo, žeběhem
několika let ztratily naše země své nejlepšííntelektuální představitele, kteří
mohli být lidu duchovními vůdci. Lid zůstal opuštěn, vydán zce|a na pospas
protireformačrrípropagandě, a to se projevilo v celém dalšímvyvoji. Vzdělanci
ztratí|íváhu, ale lid si přece udrželschopnost bránit se náporu sými vlastními
silami. Tak se vlastně doma vzdělanci sami vyřadili z řad pokrokoých činítelů.
Emigrace se ubírala několika směry _ na Slovensko, do Německa, Polska
i Holandska - avytvořila několik středisek (Perno, Žitu,a,Drážďany, Lešno,
Amsterodam), v nichž rryvinula činnost přímo horečnou. Y dvacátých letech,
kdy se zdá|o, že se válečnéštěstíkaždou chvíli obrátí, zaméíovala se zejména
na spisy útěšné.
Tak např. roku 1626 vyšel (snad v Perně) spisek Angeluspesti.
lentialis. Posel božíod Marň.ln JewoY ČncgrrcrÉrlo, rozvádějící myšlenku,
žeosud exulantůje trest od boha za spáchanéhříchy, ale že jeto trest spravedlivý, neboé bůh se dotýká sých věrných morovou ranou jen proto, aby je zachránil před věčným pekelným ohněm.
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K útěšným spiskům taképatíí literárně celkem bezýznamný spisJňÍuo Ganrrgo Wasserquell, tojest Duchnunípramen čerstaé
uod2, napsaný v Řezně roku 1625, který však zůstal v rukopise. Některé spisy byly vydány latinsky, a proto měly poměrně velkou publicitu. Takoý spis
složil např. oNpŘpr řrasnavnšl, Hieroso|ma restituta (obnovený Jeruzalém, vyšel v l{aagu
1622), nebo ŠrrrroNPe-n,rr,rc z ŠpnnrcrnR,K'Ú, v polatinštělé podobě Partlicius:,,Mundus
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Do stejnésouvislosti patří i propagačníspisy líčící
utrpení emigrantů,jako
akademické
řeči,které měl ve Vitenberku Salruor MenrrNrus z Dnažova v le.
tech 1623 až 1624, Jaxuna Jecosena Idea mutationurnBohemo.euangelicarutn
in fiorentissimoregnl Bohemiae(o proměnách mezi českými evangelíky v kve.
toucím království českém- Amsterodam 1624) nebo spisek Jlrra Rosacre
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HoňovsxÉno (Ť po 1637) Koruna neuuadld,
mučedlníkůa
božíchčeskjch,oslavující
popravenépředstavitele českého
povstání (1621 v Perně; spisek vyšeli němecneb
ky). Utrpení evangelíkůsledoval i VÍr Jaxnš ve spise obrana kalichu suatého
jak pruotnítak i u krdloustuíčakémcírkueKristou1tl
Historia spisu církeuního
o založení
od časuBořiaojeaždo roku163I (Perno l631).
otii uernalis
Svým zaměřením je zvláště zajimaý spisek JeruneJecoBAlA
aegrisomnia(Trudnosněníjarní prázdně). Jacobaeusjej vydat hned po svém
příchodu na Slovensko 1627 v Košicích, aby jím získal sympatie pro českou
věc. Je to drobná sbírka latinských básní věnovaných Jiřímu Rákóczimu a
jeho rodině, hlavní naději protihabsburskéoposice v Uhersku. Tím se Jaco.
baeus ukazujej ako předchůdcepolitických plánů Komenského.
Vedle toho se psaly hojně spísypolemické,kterése snažily utvrdit emigraci
ve víře. Z nichje důležitýpřeklad knížky kurfiřtského kazate|e v Drážďanech
Matyáše FJoéEuangelickdruční
knížkapořizený Knyšror'nlr MnclNonnm (t před
1636); vyšlav Perně 1627 a byla znovu vydávána až dol&.století.Je to polemi.
ka s katolicismem, jejimž překladem chtěli patrně češtívystěhovalci v Perně
osvědčitsvoupravověrnost. Spis byl až dojosefínskýchdobzákladnívěroučnou
příručkou u českýchi slovenských luteránů.
*
Počátkem třicátých let se zdáIo, že se změní situace ve prospěch samo.
statnosti českéhostátu. Sasové obsadifi na čas Prahu a s nimi se vrátila část
emigrace. Brzo však byla Praha dobyta nazpět a naděje emigrace na návrat
zmizely; začala tonout v cizím přívalu, zatím co se doma rczjela kola proti.
reformace s nebývalou prudkostí. Tento nápor twá až do let padesáých.
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Za tétosítuace emigranti dožívali svůj život bez naděje na návrat, ale
s cizím prostředím nespýali. Přímo hladověli po českémslově, a snažili se
protoliterárněžít. Pořizovalisinapř.prosvoupotřebu sborníčkypísnía zapiso.
vali různéudálosti. Po tétoexulantskéliteratuře máme však celkem málo stop.
Mizela a zapadala, jak zapadali její tvůrcové.Byla skládána pro osobní potřebu, bez nároku na publikaci, jen zřídka sloužila většímuokruhu. Nás zajímá
hlavně jako doklad o úzkostech i nadějích sých skladatelů, kteří se chvěli
nejen o svůjosobníúděl,ale i o osud celéhonároda.
Tuto literaturu představuje např. Aoem TnsÁx (1580-1655); pokračoval v Drážďanech
v zápiscích, které si poznarlenával do Veleslavínova Kalendáře historického na vložené listy
jeho otecJiří Tesák Mošovský (t 1617). opisovaly se i staršíspisky, např. Pevpr, SrnÁlrsrÝ
si opsal počátkem třicát'ých let někde v Sasku, nejspíševe Freiberku, do rukopisného sborníčku
svůj okřik a popis požáns' Pražského hradu od Hájka z Libočan. Pro svou potěcbu a bez
nároků na publikaci překládal různé nábožerrské spisky v třicáých a čtyřicátých letech
v Drážďanech VÁcr'ev Svarrovsr'Í
(l589_po 1650).
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Exulantská tvorba nezůstalaovšemomezena jen na díla určená soukromé
potřebě; tak vznikala literatura šířenátiskem mezi exulanty samými i mezi pu.
blikem mezinárodním. Tato exulantská literatura pokračovalacelkem v tradicích předbělohorských. Předbělohorské literární tvorbě se však nemohla r,yrovnat užproto, žejeji omezenépole působnostimělo za následek tematickézúženía žese vyvíjela mimo živýorganismusnároda. Většinou to byly spisky náboženskéa polemické,příležitosttákázání, modlitby a písně.Literatura odborná
byla v naprosté menšině. Přestože však emigrantská literatura žila daleko
od masy českéholidu - i když se dostávala do Čech, nebylo bezprostředního
styku spisovatelůs publikem _, neocítalase v úplnémvzduchoprázdnu, neboé
měla konsumenty na Slovensku. Přesto však ve svémcelku nedovedla tvůrčím
způsobemrozvíjet kulturní dědictví a planěla. Jedinou výjimkou byl Komenský, který dovedi i v cizím prostředívytvořit dílo významu světového.
Pobělohorská emigrace nemá obdoby v našich dějinách. Ještě po staletích
mluví k nám živou řečíemigrantsképísně vyjadřující hloubku boiesti zdepta.
ných, kteří opustili vlast a r,rydalise za nejistým osudem do nehostinnéciziny,
aby tam čekali lepšíčasy.Typickým příkladem je drobný soubor Nouépísně
některé,
vydaný anonymně 1631, snad v Lešně, KomnxsrÝu. Jiné písně jsou
dochovány v netištěnýchsbornících,jako napi. těšinské
lamentjl,z nichždvasc
jaká
vztahujík roku 1629 (,,Ach,
přišla Tárra,,
a tře.
,,,Ach, ach, milí Těšínští..)
tí k roku 1654 (,,Pozorujte bedlivě smutných naíikání,,). Všechny navazují
na tradici lidové duchovní písně. Ve veršíchsloženýchVáclavem Svatkovským a dochovaných v uvedenémjiž sborníku oz,fitá'se i vzdálený ohlas písně
Ktož jsú božíbojovníci: ,,Nevažmežsobě statkůpro víru stratiti, však stokrát
víc slibuje bůh nám navrátiti... Právě tyto veršejsoupříznačnéprobezýchodné postaveníemigrace: naděje v boha a jeho spravedlnostnemůžese jí stát
ýzvou k položeníživota v boji jako u husitů, nýbržjen útěchou, že po smrti
bude lépe. Slabost emigrace vyživajícíse v zoufalstvíoďráží se zde velmi výrazné.A podobný duch k nám vane i z emigrantských pamětí,mezi nimiž jsou
nejznámějšíPaměti na léta1624až 1648 zapsanéJexnm JrňÍu HanaNrnu ZPoLžrc (15B0- asi l648), mladšímbratrem popravenéhoKryštofa.
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Zajímavé jsou téžrukopisné paměti, které si zapisoval VÁcr,ev Nosrolo z Gpglrc do ka.
lendáře na způsob deníku. Jsou v nich zachyceny osudy emigrace v Sasku do roku 1636;
Nosidlo zemřel asi o málo později, nejspíšev Perně. _ Na čas se vrátil v třicátých letech
z emigrace MerĚ.r KnocrNovsxÝ (čiKrocín, 1583-1648), ale byl jat, ža|áÍovál a r,rypovězen.
Historii svého žalářování roku 1636 vypsal ve spise CarceresCrociniani (Vězení Krocínova 16aa). Jiný osud měl JrŘÍr Knznr,rus, jinak Bydžovský, písař v Mladé Boleslavi (* 1576);
roku 1627 byl vyobcován a odešeldo Perna, po dvanácti letech, když se osada v Perně rozpadla, se však r'rátil a zůstal trvale doma. Napsal Kroniku mladoboleslauskaz,
kterou dovedl až
do svésmrti l654.
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Tyto paměti byly rázu soukromého.Byl však učiněn i pokus o napsání
velkéhodíla pro informaci ciziny. Mezi bratřími snášellátku k takovémumarty396
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rologiu Aoelr Hentltl'N, kteÚ žiI od roku 1632 v Lešně (t 169l). Spis pak
byl sepsán několika bratry a vyšel 1647 a znovu 1648jako Histoňa persecutionum
ecclesiaeBohemicae;roku 1655 byl vydán česky v Lešně jako Historia o těžkjlch
protiuenstuíchcírkuečeské.
Zv|áštnídůležitostu exulantůměla proroctví.Už na počátku českéhopovstání se vyrojílo ve střední Bvropě mnoho proroků a průběhem války jich
přibývalo. Proroctví se snažila zasáhnout do vyvoje událostí a podporovat
jednotlívéstrany. Tak např. četnáproroctví věštila, žev|áda Fridrichova přinese zlatý věk, a tím oživovala lidovou chiliastickou víru. Proroctví se zapojovala do letákovéliteratury doprovázející válku (perem bojovaly všechnystrany)
a by|a citlivým seismografem. Letáková literatura byla většinou německá a
latinská, ale některá proroctví se šířilai česky.Tak vyšlatiskem na konci dvacátých let proroctví Kotterova (1629).Y téžedobě působi|ana bratry téžpro.
roctví Kristiny Poniatowské.V letech čtyřicátých a později měly mezi bratřími ohlas revelace Mikuláše Drabíka. Všechna tato proroctví vydal později
latinsky KolrnnsxÝ v Amsterodamě pod titulem Lux in tenebňs(Světlo v temnotách _ 1657)a po druhé,rozhojněně, jako Lux e tenebris
(Světlo z temnot _ 1665
až 1667).
Literární ýznam proroctví arci nemají, ale jsou zajimavým dokladem toho, jak se slovesná tvorba podílela na průběhu bojů a snažila se
do nich zasahovat. ozývá se v ních celá škála citů, kterou ptožíval tehdejšíčlověk, od vášnivévůle k činu až do hloubek pesimismu a bezmocné nenávisti.
Emigrace netvořila jednolité těleso; nejen proto, žebyla rozpýlena do různých středisek, ale předevšímproto, že se dělila na nepřátelské náboženské
strany, kteréměly ovšemrilzná centra. oběma hlavním náboženským stranám, bratřím a luteránům, bylo totižze sousedníchzemí otevřeno jen Sloven.
sko, kdežto v Německu se vytvářela střediska luteránská a v Polsku bratrská.
Luteráni směřovali hlavně do blízkéhoPerna a Žitavy a do Drážďan, bratÍí
do Lešna. V těchto městech měla emigrace i své školy a tiskárny. Hlavními
kulturními středisky našíemigrace se stalo Perno a Lešno, obě tato centra
však vzala ještěv 17. stoletíza své;českáosada v Perně byla rozmetána roku
1639 a osada v Lešně zaník|apo požáru města roku 1656.
Nejlépe byla organisována bratrská emigrace v Polsku. V Lešně byla veliká bratrská kolo.
nie a zde se konávaly od roku 1632 bratrské kněžskésynody. V Lešně byla i vyššíškola,
gymnasium, které mělo podle usnesení bratrské synody z roku 1635 čtÉi třídy. Roku 1628
byla do Lešna přenesena tiskárna z Kta|ic' knihovna a archiv. Vyššíškoly bratrské byly také
v Toruni, Poznani aj.

V Perně, Drážďanech a Lešně se tiskla předevšímliteratura náboženská a
polemická. Právě polemická literatura ukazuje nejlépe na bezvýchodnost a
neplodnost emigrace, která se lryžívalave vzájemných sporech a dívala se
předevšímdo minulosti.
Náboženskéspory však nesmímechápat beze zÍeni k situaci, která je vy.
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volala. Nešlo o samoúčelnáhádáni, ale o spory, které měly nejednou politický
dosah. To se projevilo hlavně u luteránů, jejichž spory s bratřími byly motivo.
vány mimo jiné neochotou saskéhokurfiřta trpět na svémúzemíjiné nábožen.
skéskupiny nežluterány. K tomu seještědružila ctižádosthlavního literárního
mluvčího saských emigrantů, zmíněnéhojiž Sarrrunr,a Menrrxra zDn.ažov.e',
který se usadil po pouti cizinou v Perně, kde měl od roku 1629 tiskárnu, a
vyžívaLse v prudkých polemikách s bratřími. Pro tyto polemiky jsme náchylni
vidět jej přílišbratrskýma očima,a to vedlo staršíbadatele k zjednodušujícímu
hodnocení. Martinius byl však nepochybně osobnost velikého formátu a ne.
všedního literárního nadání. I když jeho rozsáhlá tvorba pro sr'ůj převážně
příležitostný ráz zapadla a pro další literární wývoj neměla ýznam, zaujme
nejen jako doklad rozhátaných poměrů v emigraci a její rozttíštěnosti,ale
i jako svědectví o Martiniově stylistické obratnosti a literární kultuře.
Pokud se emigrace nevybíjela v nťtboženskýchsporech, dívala se ráda
do minula. Dokladem toho je např. monumentální dílo luterána Pevr,l Srar,rr
zn ZnoŘ,n, který opustil Čechy ve službách Fridricha Falckého, aleroku 1622
se od něho oddělil a žiLpak ze svéhojmění až do smrti (1640) ve Freiberku
v Sasku. Skala byl člověk nevšedního vzďěIáni a rozhledu a své pero dal
do služeb snaze obhájít předbělohorské poměry. Nejprve napsal Chronologii
církeuní(1628) a pak přistoupil k spisování Historie církeuní
o deseti rozsáhlých
svazcích (některé mají až 1700 stran). Toto olbřímí dílo, psané se zaujetím
přesvědčenéhostraníka i s nevšednímstylistickým uměním, je důležitézejména
pro poznání posledníchlet před Bílou horou, o nichž píšeSkala z autopsie.
Skalovo dílo nebylo vydáno tískem, zato se však dočkal velíké publícity
hutný spis Respublica Bojema (o státě českém)od Pevr,e SrnÁNsrÉno zn
SrnÁnry v Zlp (1583_1657). Tento novoutrakvista, universitní mistr,
rektor školya pak písař v Litoměřících,emigroval roku 1627ausadil se konečně
jako profesor v Toruni. Jeho spis vyšel 1634 v Leydenu, kde knihtiskaři
bratří Elzevirové vydávali sbírku pojednání o evropských státech. Kniha byla
určena cizině, kterou měla informovat o českémstátě, a proto ji Stránský
složil latinsky. Pojal ji jako obranu českýchprotestantůa předbělohorského
státu. Podává všestrannépoučenío Čechách a zejména hájí teorii, že Čechy
jsou monarchie volební. Tím dokazoval, že legitimním panovníkem byl Frid.
rich Falcký a že Habsburkové nemají na českýtrůn právo. Knihou proniká
i silný zájem o otázky sociální a o lid, Stránský kritisuje staqF, kteří lid ujařmili a zbavili města práv. Díla si vážil i Balbín, ktery jeho teorii o Čechách
jakožto monarchíi volební rozvinul ve svémspise Epitome.
stránský složil ještě dva dalšíspisy o evropských zerrrich, RespublicaGermantcaa Respubltca
Hungariea; ty však nedosáhly významu jeho práce o státě českém.
Za íče|ern obhajoby stavovského povstání vznikla v emigraci kniha luterána Jeruae'
Ecclesiarurn euangelico.bohemicarum
status modernus;do češtinyji přeložil roku 1632
Jecosare
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s názvem Církuí euangelickjch u Čuhdch nynějšízpůsob.Na bratrské straně
M.e'rĚr K.nocrNovsrÝ
z HasERwrpI,Do
(Hesnnvnšul.) Bellum Bolumícum
měla podobné poslání publikace oroŘnrp
před vesďálským mírem
(Česká válka), vydaná 1645 v Leydenu.Habernfeldchtělbtrrcovat
protestantskou Evropu ve prospěch českévěci, ale jeho vášnivá obrana českéhopovstání
a obžaloba Habsburků neměla praktického ýznamu a zapaďLa.
Zcela zapaďIa také literatura doprovázejicí různé udáIosti vnitřního života emigrace,
jako např. kázáni, pohřební řeči, knižky pro náboženský život apod., i když šlo o díla šířená
knihtiskem (např. Knocn.rovsxÉno kázání,jež měI po smrti Martinia zDražova). Šlo o díIa
sloužícíkonkrétní potřebě, která nechtěla a ani nemohla zasahovat do domácíproblematiky
a která byla zahleděna jen a jen dozadu. Proto nemohla mít ohlas azmíze|a s pamětí na udií.
losti, k nimž se poutala.

ZvIáštníýznam pro našiemigrantskou literaturu mělo Slovensko. Uher.
ská šlechta vedená Gabrielem Bethlenem (Bethlen Gábor) podporovala sice
české
povstání,ale málo důrazně,a Bethlenovi se podařilo proto uzavřít výhodný mír,jímž se dostalo uherským stavůmúplnéamnestie a potvrzenínáboženských svobod. I když byl i na Slovensku v dalšíchletech katolícismusna postupu a evangelícíneušlipronásledování,protireformace tam nebyla nikdy důsled.
ně provedena, a proto se ve slovenskéoblasti mohla rozvíjet vedle literatury
protireformačnítaké literatura pokračujícív předbělohorskékulturní tradici.
Tím se udržovala našekulturní kontinuita, která pak ožila za obrozeui.
Slovensko mělo pro českouliteraturu v období vládnoucí protireformace
význampo dvojístránce.Jednak se na Slovensku mohla konsumovat českáliteratura tištěnáv zahraničí,která se do českýchzemí dostávalajenvmalémíře,
aby|a proto prakticky neznámá, jednak se na Slovensko uchylovali češtíemigranti, a to nejen ze sousední Moravy, a|e i z Čech. Tak např. po vydání
obnoveného zÍízenízemskéhoemigroval na SlovenskoJosnr Hor,taons, mistr
svobodných umění, známý téžjako latinský básník (t po i639). Heliades byl
rektorem školy v ČeskémBrodě a později se stal zámožným měšéanema radním. Na Slovensko odešels přítelem Janem Vokálem, který působil na česko.
brodské škole. Vokálův syn Václav, ktery byl tiskařem, rozvinul pak na Slo.
vensku vydavatelskou činnost. Nejdříve asi v Senici, kde vydal 1636 spisek
emigrantského kněze z Táborska Jerune JonexronsA TnnovsKýlllo Virtutes
Christi (s podtitulem ,,Ctnosti nejsvětější
a nejspasitelnější
syna božíhoa blaho.
slavenévždycky čistéPanny Marie boha a člověka pro nás narozeného Ježíše Krista k následování každémupobožnémučlověku potřebné a velmi uži.
tečné..).
Senice byla všakpro Václava Vokála jen zastávkou, neboéjiž příštího
jej
roku
nacházíme v Trenčíně,kde pak působil trvale jako tiskař. Po jeho
smrti vedla tiskárnu vdova.
Do Trenčínase uchýlilo více českýchnekatolíků.o tom, že se i v novém
prostředí kulturně vyživa|i, svědčínapř. pohřební kázáni, která zde pronesl
nad českýmiexulanty Aoam BpnnšovsxÝ (Wolfius; do Trenčínase vystěho.
val z Polné).V Trenčíněvydal Benešovskýtakélatinskou báseň na piešéanské
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lázně. K českéemigraci v tomto městě patřil i oxoňnr SwÝ, valašskomeziříčskýměšťan,známý rukopisnou kronikou o ValašskémMeziříčí.Na smrtjeho
synáčkanapsal Heliades českya latinsky Carmina(Písně),která vytiskl Vokál.
Emigrace na Slovensku měla zvláštnípostavení,neboézůstávalav mezích
monarchie a ži|a v prostředí jazykově i kulturně blízkém prostředí českému.
S novým prostředím všaksplývala jen emígraceluteránská, obdobně jako splý.
vali před Bílou horou s českýmkulturním prostředím spisovateléslovenského
původu, kteří působili v Čechách a na Moravě (Jiří Tesák Mošovský, Pavel
Kyrmezer). Bratrská emigrace se naproti tomu isolovala a splývala v pozdějšímvývoji spíšs maďarskými kalvinisty.
Nejvýrazněji dokládá splývání českéluteránské emigrace se slovenským
prostředím těšínskýrodákJrŘÍ Tň,aNovsxÝ (Tranoscius, 1592-1637). Po studíích v Německu působil v Praze, pak v Holešově a ve ValašskémMeziříčí.
odtud emigroval do Slezska, kde pobyl tři roky v Bělsku, a konečněse uchýIil
na Slovensko. Zemřel jako kněz v Liptovském Mikuláši. Své básnické nadání prokázal latinskými ódami, které vydal tiskem po odchodu na Slovensko,
ale složiljiž dříve na Moravě nebo v Bělsku: odarum sa;rarumsiueh1mnorum
Georgii Tranoscii Thesínensis
libri tres (Tři knihy svatých ód nebolí hymen Jiřího
Třanovského Těšínského_ 1629 v Břehu). Jeho hlavní významje však v duPí,sně
V Levočivytiskl 1636veliký kancionál Citharasanctorum.
chovní lyrice české.
duchouní
staréi noué.
Je to rozsáh|á sbírka obsahujícísoubor staršíchpísníhusit.
ských, vlastní skladby Třanovského i písnějeho spolupracovníků.Tato sbírka
(zvaná takéstručně,,Tranoscius..) se stala nejčastějivydávaným kancionálem
na Slovensku aužívá se jí mezi slovenskými evangelíkydodnes.
Cithara lryctrázeIa tiskem nejen na Slovensku, ale i v cizině, např. v Lubani (Lubari)'
v 19. století v Pešti. Novější vydání byla postupně doplňována. To platí zejrnéna pro vydání,
které pořídil roku 1684 Dllamr, Hončrčxa (polatinštěle Sinapius), a pro vydání z roku !745,
redigované Sllrunlpru Ilnušrovrčnrrt.
Yýznarr. slovenské gllasti pro zachování našíliterární kontinuity není dosud náležitě pro.
zkoumán, ale už dnes je jasné, žek ní Slovensko přispívalo dvojím způsobem: jednak tím,
že siovenská literatura psaná tak zvanou bibličtinou bylaještě v době obrozerské pociéována
v českých zemíchjako součást literatury české,ajednak tím, že se díky Slovensku udržovala
literární činnost českéemigrace. Emigrantská literatura počítala totíž z velké části právě
s odbytem na Slovensku. o tom, žebyla na Slovensku v oběhu, dodnes svědčíýskyt emigrant.
ských tisků ve slovenských knihovnách. Některé emigrantské tisky se dokonce dochovaly
na Slovensku jako unikáty.

Sílu pokrokové tradice českékultury nejlépe dokládá největšízjev naší
emigrantskéliteratury,Jer Arr,rosKounNsxÝ (l592-1670), v jehož díle bylo
kultury 16. stoletío vytvoře.
synthetisováno azároveň dovršenoúsilíměšéanské
ní národní vědy a o rozšířenívzdělanosti. Komenský by| už svým původem
Vyrostl v tradícíchhusitských,jakje udrspjat s kulturním světem měšéanstva.
žovala jednota bratrská, ale i v tradici humanistické.Měl světový rozhled,
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emigrace domů, p
ve vlasti. Z této ptl
česky, Didaktika a l
lené příslušníkyjec
pro jejich potřebu
YzdáLen od ro.
mnozí jiní. Nepřesl
do rukou téžcezko
ýraznéji liší tím, :
Opera didacticaomni
Ve svém mnoh
myslitel (spisy ped
jde o prózou psa
chovní písně. Přitc
k životní praxi nal
ýraz rozvíjí dáIe
kultury od saméh
mohl vyrůst tak .
podnětnost našípc
Komenský byl
bratrské a učitel z
slávu. Jako muž l
telený s učenci sr
ve světovém rám<
i najesuitských šk
Bohuslav Balbín.

Zatim co emig
úplně v rukou pr.
protireformace na
míru opustily pos
děla znova se zwj
komise, která proš
všakjen zdánliý
se ho nepodařilo
vstání, která trva
veliké oblasti.
Literární tvot

26-Dějiny česLéliteratu

valďskomeziNasmrtjeho
vytisklVokál.
v mezích
českému.

jako splýslovenského
ý, Pavel

v pozděj.
slovenským
1637).
Po stuMeziříčí'
seuchýlil
básnickéna.
naSlovensko,
siaehlmnorum
hymenJiřího
je všakv du.Písně
písníhusitTatosbírka
kancionálem
(Luban),

pror,rydání,
z roku1745,
náležitěpro.
jednak tím,
pociéována
udržovala
čt{stiprávě
výskytemigrantdochovaly

zjev naší
dílebylo

o !rytvořepůvodem
jakje udrrozhled,

byl vzdělán na zahraničníchuniversitách, ale to jen posilovalo jeho lásku
k vlasti. Stále myslil na její lid, a pokud nezmíze|yposlednínaděje na návtat
emigrace domů, promýšlel uspořádání kulturních a náboženských poměrů
ve vIasti. Z tétopůdy vyrostly i jeho pedagogickéspisy koncipované původně
česky,Didaktika a Irformatoriumško|,lmateřské.
Zároveí se však staral o rozptý.
lené příslušníkyjednoty a ještě v šedesátýchletech wdával v Amsterodamě
pro jejich potřebu náboženskéspisy.
YzdáIen od rodné zemé, Komenský nepodléhal trvalé depresi tak jako
mnozíjiní. Nepřestával ani po vestfálskémmíru věřit, žese zase vláda navrátí
do rukou těžcezkoušenéhočeského
lidu. od celéostatníemigrace se však nejvýraznéjilišítím, že do svéhoproglamu zahrnul celélidstvo, jemuž věnoval
operadidacticaomnia(Sebranéspisy vychovatelské- 1657).
Ve svémmnohostrannémdíle se Komenský neprojevujejen jako hluboký
myslitel (spisy pedagogické,pansofickéa irénické),ale i jako umělec slova, aé
jde o prózou psaný Lab2rint nebo o veršovaný překlad ža|rni nebo o duchovní písně.Přitom dovede mluvit k lídu,jadrně asrozumitelně. Zarr'éÍerlírr.
k životnípraxí navazujena dědictví Štítného
a Husgvo, a úsilímo srozumitelný
rczvijí
dále
snahy
lidovost
literatury,
o
které tvoří páteř vývoje naší
ýraz
kultury od samého počátku literárního vývoje. To, že v pobělohorské clobě
mohl vyrůst tak veliký zjevjako Komenský, nejlépeukazuje na sílu a živou
podnětnost našípokrokovétradice, zakohlenéhluboko v lidu.
Komenský byl s lidem ve stálémspojeníi v emigraci. Jako biskup jednoty
bratrské a učitel znal jeho potřeby. Přitom však neustrnul a získal světovou
slávu. Jako muž světovéhoformátu a rozhledu, scestovalý po cizině a spřá.
telený s učenci světovéhojména, měl veliká měřítka a díval se na kulturu
ve světovémrámci. Proto se jeho pokrokových jazykových učebnic užíva|o
i najesuitských školácha přes konfesionálnípropast n'a|ez|pro něj slova obdivu
Bohuslav Balbín.

Zatím co emigracepomalu tonula v cízim moři, domácí tvorba se octla
úplně v rukou protireformačnípropagandy. Válečnéudálosti sice provádění
protireformace na časzastavily (saskývpád roku 1631), a|ekdyž po vestfalském
míru opustily posledníšvédské
posádky naše země, protireformace se prová.
děla znova se zvýšenýmúsilím.K tomu účelubyla zíízena protireformační
komise, která prošlav letech 165I až 1654 jednotlivými kraji. Její úspěch byl
všakjen zdánlrivý.Lid nezapomněl na svou husitskou minulost, a o tom, že
se ho nepodařilo opravdu získat pro nový pořádek, svědčínejlépelidová povstání, která trva|a po celou protireformační dobu a zachvacovala nejednou
velikéoblasti.
Literární tvorba podporující protireformačníúsilí byla úplně ovládána
26-Dějiny českéliteratury t.
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j esrritskýmřádem, který získalv litcrárním životě klíčové
postavení,neboéměl
jeho
dozorem vycháze|a literatura zaměIená
ve svých rukách cellsuru. Pod
jednostranně nábožensky,snažicise všakspojit náboženskoupropagandu s apelováním na vlasteneckó cítění. Pravé vlastenectví splývalo v této literatuře
s katolictvím, které bylo pojímáno nejen jako jecliné pravé náboženství,ale
zároveřt jako jediné náboženstvískutečněčeské,odpovídajícístaré domácí
tradici odvozovanéod doby Karla IV. Být dobrým Čechem znamenalo podlc
tétoliteratury být dobrym katolíkem.
Tím byla veškerá životníproblematika redukována na otázky náboženské,
celý život byl viděn náboženskýmprismatem. Podobně tomu bylo ovšemí v li.
teratuře emigrantů, ale tam se náboženská tradice připínala k pokrokovým
literatura tuto tradici
silám našehodějinnéhovývoje; domácí protireÍbrmační
popírala.
Jednostranně náboženskézaměření literatury se výrazně projevilo i v jejím
hrdinovi. Je jím - jako ve středověku - světec. V této době byl to však už
hrdina nečasoý, neboéliteratura předcházejícíhostoletísi r,ytvořila hrc{inu
a lidu. Proto setaké
z tohoto světa, hrdinu blízkéhomyšlenía cítěníměšéanstva
oficiální protireformačnílíteratura, i když líčilasvětce českéa časověblízké
života.Níc nepomáhal jazyk liclu srozunri.
sr'édobě, vzda|ova|aod skutečnélro
telný a představová oblast lidu blízká, sám hrdina byl lidu cizí. Líd nacházc|
svéhohrdinu na okraji tvorby v laciných zábavnýchknížkách, ztlova přetiskovaných po celéprotíreformační
období, a sám si jej lrytvářel, nejednou s pomocí
tétočetby,ve svéslovesnostiústní.
Po stránce jazykovénebyl v prvních desítiletíchpo Bíléhoře dosud patrný
nápadný zlom. Doma působiliještěspisovateléodchovaní humanistickou kulturou předbělohorskou a udržovali jazykovou kontirruitu s veleslavínskoudo.
bou. Po stránce ideové však nemohli vtisknout kulturnímu životu výraznou
pečeé;
nezbylojim, nežse přizpůsobitpoměrům,jestlíženechtěli dát přednost
emigraci nebo odmlčení.Avšak v časovémprůběhu se ztráce|a i jazyková
kontínuita, tak jak odcháze|a staršíspisovatelskágenerace' a na dalšíkulturní
rý,oj působila neblaze souhra několika činitelů.Praha přestala být panovnic.
kým sídlem, a tim byla stlačena na město druhého Íádu. Zároveřt zrnizela
s emigracívelká částinteligence a to se nejtíživějiprojevilo v nedostatku domá.
cích kněží.Tento nedostatek byl nahrazován povoláváním Němců a Polákťr,
ale ti se těžkosžívalis českýmprostředím,nehledíck tomu, ženestačílizap|nit
mezery ažebýa|o proto třeba spojovat několíkfarníchosad vjednu. To všechno neblaze působilona kulturní úroveňdomácího prostředí.Proto zůstalvlastně isolován i profesor lékařskéfakulty Mencus N{ancr (1595-1667), jehož
spisy byly evropskéhoýznamu.
tradice však přesto byla velikou kulturní silou. Jak hluboké kořeny
Humanistická
zapustila, je vidět i ze soukromých písemných památek, k nimž patří především koresponden-
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ce. _ Pro poměry po Bílé hoře jsou zvláště zajímavé dopisy Vrr,Élre Slevery z počátkw tÍicátých let' v nichž si pisatel uvědomuje mimo jiné př{val cizinců. Pro ušlechtilost swých pisatelek mají trvalou hodnotu dopisy dvou šlechtičen, paní KetnŘrrw ŽpnorÍltoní (t 1637) a
pan!,ZvzeNY Čgal'ÍNorrí (1600-1654). Vystupují v nich ýrazné postavy žen držícíchpevně
otěže hospodářských starostí svých panství a zároveřt dobrých Češek. Paď I(ateřina jako
rrekatolička opustila s manželem Čechy, nikdy se však nesžila s cizím prostředím. Paď Černí.
nová je zv|áštéýrazná tím, že jako katolička nepodlehla vášnivé náboženskénesnášenlivosti
a v protikladu k většině vysoké šlechty, k níž sv..funrodem ná|ežela, nikdy se neodcizila
češstvía vždy se k němu hrdě hlásila. Zajímavý protějšek její korespondence tvoří dopisy
prosté ženy z lidu, šafářky na jejích jihočeských statcích Donotv JíNovÉ Peoovsr:í, z richž
promlouvá vřelá oddanost k paní Zuzartě.

Katoličtíspisovatelé,kteří působilipo Bí1éhoře v Čechách,nemohli ovšem
těžitz humanistickétradice v celémjejím rozsahuo nýbrž navazova|ína její
jesuítskékřídlo. Tím všakbezděky humanistickou tradici pokřivovali alárr.aIi.
Jesuitémohli totižvydatnétéžitzjazykovékultury humanistické,ale její obsah
jim byl cízí.Navazování najesuitskou literaturu, která byla u nás pěstována
od příchodu jesuitskéhořádu v padesátých letech 16. století až do Bíléhory,
nebylo pak plodné, neboéjejí tradice nezakotvila v lidu, a proto se nemohla
stát oporou pro vytvoření skutečněŽivéhoproudu noých literárních hodnot.
Největší překážkou zdá'rného rozvoje literatury byl ovšem úbytek nároč.
nějšíhočtenářstvazpůsobenýemigrací.Jak neblaze působil tento úbytek vzdělanéhočtenářstvajiž v prvních desítiletíchpo Bí1éhoře na literární produkci,
je vidět už z toho, že některá díla nevycházejí tiskem. Platí to např. pro literární obranu kancléř.eVrr,ÉrrreSr,avery z CEI,UMU e l(ošumspr"ra (1572 až
1652),nazvanou Historické
spisouóní.
Toto rozsáhlédílo o čtrnácti knihách mělo
být odpovědí na pamětní spis, ktery napsal pro cizinu vůdce českéhopovstání
hrabě Matyáš Thurn. Práce je ýznamná materiálem, který přináší, a také
jazykově a stylístickyje na ýši' ale na její vydání nebylc pomyšlení.Nebyla
ostatně ani psána se záměrem publikačním.Podobně Hnňuex ČnnNÍNz C:oUDENIo (1579- 165l) nevydal svůjzajimaý DeníkcesQdoKonstantinopole
1644až
]645tiskem'Tojendosvědčuje, ževzdě|ancipřestali být rozhodujícímčinitelem
v literárním procesu.
Literatura se obracela v první řadě k lidu' Protoževšak knihtisk byl úplně
v rukou držitelůmoci' nemohla se stát tištěnákníha pravým ýrazem lidového
myšlenía cítění.To musíme hledat v ústníslovesnostílidové avtvorběpclolidové, která se udržovala v povědomí rukopisně. Právě tato tvorba nám podáváobraz o tom, jak skutečnělid žil.Zlese dařilo chudšímvrstvám ve městech'
ožebračenýchválkou, ale venkovský lid žil v bídě nepředstavitelné. Pozemko.
vou držbu ovládlo několik veIkých církevních i světských feudálů a zaó|eíl'or'ání poddanskéhohospodářství do hospodářství dvorů vedlo k stále větším
nárokům na robotní povinnosti. Po skončeníváIky přistoupila k válečným
zkázátm ještě agrární krize a robota se stávala nejtíživější
formcu feudální
2$"
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renty' neboévrchnost si zajišéovalapracovní síly při úbytku obywatelstva, kteý
nastal po dlouhé válce, zr,ryšovánímrobotních povinností. Proto se nevolnictví
stále více utužovalo, utlačovatelskýaparát stále zesiloval svůj tlak. osou sociálního vývoje se stal prudký boj mezi robotníky a vrchností. Protikladné
zájmy dIžitelůmocialidusepromítajído literárníhoživotajako protiklad literatury oficiální a tvorby lidové, po případě pololidové, který se v průběhu
dalšíhovývoje stále prohlubuje.
oficiální
literatura
zarnéŤenána venkovský lid a nížší
vrstr,rylidu
městskéhozámérné šířila kult pověry a mystiky. ZvIáštéoblíbeným literárním
druhem byla legenda libujícísi na způsoblegend středověkých v líčenínadpřirozena. IJchvacovala lidovou fantasii vypravováním o zázracích, působila
na cit popisováním strašnýchmuk, která museli podstoupit mučedníci,a na
druhé straně líčenímnebeských slastí,jimiž byli odměněni. Pro tuto literaturu
bylo příznačnétaké směšovánísvětské erotiky s duchovostí, které se u nás
projeÝuje ýrazné od poloviny 17. stoletíhlavněvkultu P. Marie. Rozšiřoval
se kult zázračných obrazí a soch a vzníkala síépoutních míst. Shromáždéni
při poutních a misionářských kázáních mě|a vzbazovat extatíckénálady v lidu,
odvádět jej od pozemských strastía dusit v něm revolučnínáIady.
Z autori legend byl nejplodnějšíJtň,ÍPr-acnÝ (Ferus, 15B5_1655), který
vedl jesuitskou tískárnu v Klementinu a byl b|ízký Slavatovi, jemuž opatřoval
prameny pro Historické spísování.Jako kazatel u sv. Salvátora dovedl strho.
vat posluchačeřečnickým uměním, které jeví j|ž ýrazné prvky řečnického
umění barokního.Jako legendista si všímalpředevšímčeskýchsvětcůa světíc
(Václav, Ludmíla, Vojtěch, Jan Nepomucký, Anežka, Cyríl a Metoděj) ; kladl
přítom dÍraz na zázračný a vůbec nadpřirozený žive|.Znárný je téžMappou
katolickou(1630)' vyprávějícío postupu katolickécírkveprotí pohanům a zvláště
proti reformací. V kulturním životě třícátých až padesátých let měl tento
plodný spisovatel vůdčímísto.
Vedlelegend se pěstovalose zvláštníoblibou duchovní básnictví. I zde
se obnovuje typická středověká tematika, jak ukazuje (atracenj? duše hddka
s tělemsujlmpřed poutníkem- nový překlad proslulého Vísio Philiberti (Vidění
Filibertovo), a to celého,í se závěrečnouscénoudrasticky líčícípekelná muka.
V popředí poesieje však duchovní píseň' Bylo to dáno snahou nahradit lídu
oblíbené nekatolické kancionály. Ze skladatelů písní r,ynikl rytíř Aoalr
MrcrrNe z ornaoovrc (asi 1600- 1670)'varhaník vJindřichově Hradci, proslu.
lý maríánskými skladbami a opěvováním českýchpatronů.Pro jeho tvorbu je
typická sbírka Českdmari,inskdmu1ika,radostndi
žalostrui(16+7),v nížnajdeme
nejen prvky tehdy módní idyliky, ale i barokní prolínáníerotiky s duchovostí.
Michnova tvorba však jeví také prvky lidové, a proto rněla značný ohlas,
3 (atracenii :
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zatracené (ve v.ýznamu odsouzené do pekla).
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takže např. jeho vánočnípíseň ,,Chtíc, aby spal, tak zpíva|a synáčkovi.. z|tdověla. Jako básník aktualisoval především zvukovou stránku jazyka, liboval si
v bohatémrýmu a uměléstrofice.Ve slovnímvýběru pozorujeme u něho záItbu
v obratech av obrazných rčeníchz lidové řeči. Tyto prvky rozvije| pak dále
v obou sých mladšíchsbírkách, Loutnačuká (1653) a Suatoročni
rnuzika(1661).
Charakteristickým znakem Michny básníkaje takésmysl pro přírodu a schop.
nost smyslově ji vychutnat. Tím jeho přírodní líčenínabývá konkrétnosti a
zdravésmyslovosti.
od samého začátk.use objevují písně zpracovávající oblíbené barokní téma o nestálosti
a marnosti pozemského života,jako např. skladba ,Pročsuětr2těřujepod bídnoumarnoslí,, do\o.
žená jížv kancionáleJiříka Hlohovského Písně katolické (|622) a přetiskovaná pak až do 18.
století. Podobných písní byly celé desítky.

Světská poesie je mimo hlavní 'ýuojo'ý proud literární a v naprosté
menšině. Představují ji zejména milostné písně, netištěnénápisy v památnících a jiné veršepříIežitostné.
Existovala sice bohatá poesie lidová, ale vzděla.
nějšívrstvy se spíšsnažily o napodobování módní lyriky, jaká se šířila z Itálie
a Francie . Je to vidět i po jazykové stránce v cizích slovech a obratech zejména
z milostnéoblasti. Tato tak zvaná alamodová poesie4byla asi značně oblíbena,
ale měla jen úzkou sociální základnu. Dosvědčujeto dochovaný sborníčekala.
modoých písní, kteý věnoval jménem neznámý kavalír ''urozené panně Anně
z Vlčkovic a na Nihošovicích..163l. oblíbeným tématemtétopo.
Vitanouské
esie je nářek milence a koketování se smrtí; básně bývají vyšperkovány ale.
gorií a postavami z mythologie.
Příležitostnéhorázu je i rozsáhlé veršováníVÁcr,eve JaNa Rosr (Ť 1689)
DiscursusLipirona, tojest smutného
kaualíra,deamoreanebo lásceper potentiasetpassionesanimaesuaeuedenjl(1651), složenéve stejnémduchu módní tehdy galantní
poesie. Rosa zveršovaltuto skladbu k svátku milované panně. Je to báseň ale.
gorická, využívajícíprostředků alamodové poesie, složená v rozmaniých stro.
fách. ZáIibou v přírodním líčeníse hlásí Rosa k Michnovi. Jako dílo příležitostnéa zároveí pokus o exklusivnějšíliteraturu se však nedočkal Discursus
r,rytištění;
snad na ně autor ani nepomýšlel.
K světsképoesii patří takéveršeskládanék různým příležitostempro žeb.
ravé žáky a zejménaskladby zptacovávqící soudobé události, jako např. anonymní historická Píseňo krdli denemarskjlm
(o dánské váIce 1624-1629) nebo
dvě písněo 4uraldění ValdštejnasloženéVÁcr,evnm Fnaltrršrnm KocuÁnx'plt
(Spis naříkání stromův českých a Spis krátký o žalostnéma nenadá|ém zahynutí v létu 1635)' v nichžje kladena Valdštejnovi za tragickou vinu ukrut.
nost a nemilosrdnost. Autor sám není o Valdštejnově vině zcela přesvědčen
a kolísá mezi oddaností k císaři a obdivem k Valdštejnoví.Podobných písní
o Valdštejnovi vzniklo více.
' P.dl. r*ncouzského d la mode: moderní.
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Velmi intensivněbylo pěstovánoj e suitské školské divadlo, kterésloužilo propagačnímúčelům,í když původní zámér školníchher byl didaktický,
to je učit žáky latinských škol elegantnímuvystupování a obratnosti v mluvním
projevu. K didaktickému cíli se všakpřipojovala snaha působitna širšíokruh
diváků, kteří byli zváni na tato představení,zejménaz řad rodičů,oficiálních
osobnostía příznivců škoIy.Hry byly původně - jak to bylo dáno jejich di.
daktickým zaměřením - latinské, ale z ohledu na širšípublikum vznikaly
i hry českéa německé.Školskéhry dávali jesuitéjiž v 16.století,kdy soutěžili
se stranou podobojí, ale po Bíléhoře dostali vlastně monopol na školstvía tím
i na drama, jímžobratně a účelnědoplňovali protireformačníúsilísvéškolské
Ú.'ky.
Jesuitské latinské školství se stalo zvlášéúspěšnýmnástrojem protireformace'neboé
bylo dobře vybaveno,E řídilo se ve všech řádoých provinciích týmž promyšleným učebním
Íádern (Ratio studiorum, po prvé vydán 1599) ajesuité byli dobří psychologové, kteří dovedli
působit i najinověrce aziskávat sije; to se nejednou výrazlě projevilo už v době předbělo.
horské.
Jesuitské latinské školy měly dva stupně: studiainferiora (nižší,o pěti třidách; protože první
třída mívala odďělení, mluvívá se také o škole šestitřídní),kde byla hlavním předmětem výuky
|atina, a studia superiora (vyšší,obyčejně třílet.ý kurs), kde se poskytovalo v podstatě stejné
vzdělání jako na artistické fakultě. Vysoké školswíjesuitské tvoÍily akademie,kteréměly právo
udělovat akademické hodnosti. V nďich zemích byla taková akademie v Praze jížod uvedení
řádu do Čech a v akademii se rozvinula i latinská škola v olomouci (promoční právo dostala
roku 1574). Pražská akademie splynula po Bí1éhoře s Karlovou universitou (tak vznikla
universita Carolo-Ferdinandea). _ Síťjesuitských latinských škol byla poměrně hustá už
v 16. století (Praha, olomouc, Brno, ČeskýKrumlov, Jindřichův lrradec atd.) a na všech
těchto školách se hrálo. Vrcholu dosáhla u násjesuitská dramatika v době pobělohorské.

Jesuitská dramatika nás udivuje množstvímkusůi námětů;jsou v ní např.
hry biblické a hry o svatých' ale najdeme i hry legendární a historické.oblíbe.
né byly alegorické hry oslavující pÍíznivce řádu z řad šlechty i hierarchie.
Na prostého diváka se snažili jesuité působit zejména nádherou scénické
výpravy.
Vlastní produkci jesuitských her, totižjejich texty, známe bohužel málo;
většinouse nám dochovaly jenom tituly divadelních kusů nebo stručnétištěné
perioch2),které měly asi podobnou funkci, jakou mají dnešní
obsahy (s1nopse,
divadelní programy uvádějící stručně obsah kusu. Mnohé z těchto synopsí
jsou české,ale to není svědectvío tom, že by sama hra byla česká.Naopak je
pravděpodobné, že česká synopse byla pořízena právě tam, kde se hrálo
u
Juk9. přípravné kursy zřizovali jesuité při latinských školách i školy ,,dětinské..,
. .
kde se malí žáci učili v mateřskémj azyce čísta psát. Naproti tomu venkovskéňárodní školství
bylo po Pilé hoře na nízkém stupni. Ke zÍízovánía udržování škol na venkově nebylo mnoho
gqloty. Nová šlechta'až na mďré 'wýjimky zabtaňova|a poddaným vzdělávat se, protože se
bál'a ztráty-pracovních sil, a národní školswí zůstávalo záIežitoslí církve. Učitelštví bylo ře.
meslo povolované církví a vrchností, k němuž nebyla požadována větši kvalifikace leL znalost psaní, čtenía počtů.
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latinsky a publikum bylo latiny nezna|é. Hodnota těchto her byla rúzná.
Mnohé kusy byly psány pro okamžitou potřebu, ale je nesporné,žejesuitské
divadlo jistým způsobempůsobilo na hry pololidové a lidové.
Přechodný pás mezi tvorbou vytvářenou pro lid exponenty protireformace
atvorboučistělidovou tvoří tvorba pololidová. Tato tvorba byla určena
a zámožnéjší
většinoupro drobné měšéanstvo
vrstvu selskou a s oblibou líčila
lidoý život. Lid v ní býval častohrubě karikován, takže některéskladby vypadají na první pohled, jako by byly psány z posice lidu nepřátelské.Ve skuteč.
nosti však tornu tak není.Byla to literatura určenápubliku, které dobře znalo
život utlačovanéholidu na vsi, ale bylo nad něj povzneseno' a proto se na něj
dívalo svrchu' aniž všakjeho postoj k lidu byl antagonistický a nepřátelský.
Typem takovétvorby jsou krátké frašky,tak řečená inte rludía. Hrá"vaLy
se obyčejněo masopustěa o posvícení,kdy chodili po venkově kantoři a rektoři
škola prováděli po hospodách i po chalupách rozličnéšprýmy,aby si přivydělali. Herci v těchto hrách, které si kantoři častosami skládali, bývali jejich
žáci.Pro zpestřeníbývaly do interludií vkládány i vložky tanečníazpévní.
Pobělohorská interludia byla vyhraněna, pokud šloo volbu jednajícíchosob,
o náměty i o postoj ke skutečnosti.V interludiích vystupovali vesměs nebo
skoro vesměspříslušníciselskéhoprostředí,nejčastějihloupý sedlák a jeho žena.
Přitom byli hrubě karikováni; prostřerlí samo' jakož í lidoý život bývaly však
zobrazovány s primitivním realismem. Hry mívaly mravokárnou tendenci, ale
tato tendence nebyla nezbytná. Zdá se, žeby|a do hervkládánajenproto, aby
církevní vrchnost j ejich provádění nezakázaIa.
Dnešníhočtenáře zaujmou pobělohorská interludia zejménaproto, že zobrazqí - jako snad žádnéjiné soudobé památky _ lídor,y život na konci
třicetíletéválky a v prvních letech poválečných v jeho opravdové podobě;
při jejich četběnám přímo defiluje před očima doba plná bídy a útisku. odraz
nenísícenelomený _ užproto ne,žefraškynebyly psány přímo lídem a pro lid
- ale pozorné oko dovede za humornými scénami vystopovat prudký třídní
boj mezi sedláky a jejich vykořiséovatelia pod nánosem smíchu nejednou násilného\ze vidět slzy utlačovaných.
Typem spisovateletakových frašekje kantor VÁclav Fnarrršnr KoclrÁNnx (Kozmanecius nebo Kozmanides, 1607_ 1679),představitel drobné měst.
ské inteligence, která se po bělohorskémpřevratu přizpůsobila novým poměrům (roku 1627přestoupilz utrakvismu ke katolictví). Kocmánek neměl široký
rozhled ani veliké ideály,jeho hlavní snahou bylo prožítsvůj nicotný živůtek
v klidu. Nebyl však slepý k bídě, ve které žil lid; dokázal to nářkem nad
utrpením selskéholidu ve skladbě Lamentatiorusticana.Naříkání a pldčsprostnjch
a ubohjchsed\dkůu
českj,ch
na lid uojenskja dosvědčuje to i jeho lidovým tónem
napsaná Píseňo Tomdšouiduořókoui,která líčí,jak byl i svobodný sedlák vyko-
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řisťován feudálním pánem. Kocmánek hrubě moralisoval, jeho humor byl
nevybíravý a namnoze nevkusný, ale právě svou obhroublostí podával svě.
dectví o Zesurověnív době třicetileté války, kdy většinu sých prací napsal.
Jeho frašky podávají obraz namnoze otřesný.Jejich dochováno v rukopisném
sborníku,psanémrukou autorovou, sedm.
Vedle interludií se pokusil také o drama vážné, napsa| vánoční hru Actus poboln1!o naro4em.
s2na božího.
K pololidové

tyorbě patří i zábavné

lidové

čtení, které se nadále \Tdá.

valo v podobě, v jaké se ustálilo v 16. století. Staršíknížky se nově přetiskova|y a těšily se nepřetržitéoblibě. V dalšímvýoji přecházelo mnoho postav
i motivů z jejich produkce do lidových pověstía pohádek, např. Meluzina.
Zv|áštní skupinu v pololidové tvorbě tvořily drobné paměti. Válečné
události vtiskly pero do ruky mnohým drobným měšéanům,
z nichž se tak
stali dějepisci. Psali bez literárních aspirací,nemysleli na publikaci, jeiich díla
zůstalanam.nozev rukopisech'aždo novédoby, ale právě pro svou bezprostřednost zaujmou ještě dnes. Po té stránce tvoří jakousi obdobu Starých letopisů
českýchz doby husitské.Psalije lidé malého rozhledu, kteří se nedívali daleko
zahranice svéhoměsta a neviděli události v širokémrámci, ale právě pro svůj
pohled zdola podávali cennésvědectvío svédobě. Projadrný způsobvyprávění
mluví k nám ještě dnes řečíživou. Patří sem např. paměti uvedenéhoKocuÁNre z třicetileté války v Čechách nebo paměti líčícíudálosti na Moravě,
k nimž ná|eži zejména zópisk2 Pavr,a lJnnaxronsa z Rorrarcn, kron.ikaValaš.
ského
Meziříčíl539-1648 od orroŘn.ro SrvÉno a anonymní Kronika holešoaskd.
Tvorba čistě lidová se nedá dobře chronologicky zaÍaďit,proto o ní
bude pojednáno dále v jiné souvislosti, při výkladech o literatuře 1B. století,
kdy se dostává do popředí celéhoIiterárníhoprocesu.
L is t ,,Věrným synům božirrr,, otiskuje a tozbirá Karel KópI, Provolání k novému povstání nekatolických Čechůr. |627, Sborník historický (Rezkův) 3, 1BB5 (Drobnosti historické
píše František Vacek, Vavřinec a Mikuláš Hanžburský
faráři Vavřincovi
xx)._o
mandáty o zabavování kacířských
z Kopečka (tamtéž,Drobnosti historickéXIII).-Dva
knih v Kutné hoře z roku 1626 otiskuje VojtěchJaromír Nováček v ČČn'r67' 1B93 (Příspěv.
ky k životopisům českých spisovatelův a k dějinám literatury českéII).
Literaturu o Komenském viz na str. 449 _454.
o proroctvích je hojná literatura; soupis viz v Bibliografii českéhistorie ČeřtkaZibrta.
- obecně o pobělohorských proroctvích pojednal Josef .Vol| Horologium Hussianumorloj hrxitský, ČČu 86, 1912' - o náboženských blouznivcích pojednává takéJ' B. Čapek
literatuře tolerančníI, 1933.
v Československé
o Pěčkovi z Radostic píší:Josef VoIt Tři satiry naYáclava Budovce, ČČrvts2, tsoe;
týž, K písním o Bedřichovi Falckém, ČČv g2, |908; týž, K pamfletické činnosti Mich. Pěčky
z Radostic, ČČNt eg, t909; týž, Bncomia Jesuitarum, ČČM 83, 1909; F. M. Bartoš, Hlas
Pěčky z Radostic (v souboru Knihy a zápasy' |94B).
psal Čeněk Zíbrt, Staročeskésbírky,,pohádek.. (hádanek), Čt, 3, lB94.
o hádankách
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obraz emigrantské literatury
v podstatě správně načrtljižJosefJireček, Literatura
exulantův českých a Některé dodavky k,,Literatuře exulantův českých.., ČČNt +g, 1B7+,_
Několik drobnějších staú o emigrantech obsahuje soubor F. M. Bartoše Bojovníci a mučedníci,
1939 (rozšířené'.aďáni 1946). _ Sílu husitské tradice u emigrantů sleduje Eduard Winter
v knize Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und lB. Jahrhundert, Berlin 1955.
o spiskuJandy Čechtického psalJosef Volt MatějeJandy ČechtickéhoAngelw pestilentialis, ČČNt gg, tgt+.
Rosaciova
Koruna neuvadlá mučedlníkův božích česk,ýchvyšla nově s úvodem Fran.
tiška Loskota 1913.
o událostech roku 163l pojednalJaromír Čebkovský, Návrat emigrace českér. 1631,
osvěta 2, |872' a 3, |873.
Písně exulantů z roku 1627, většinou asi skladby Tobiáše Vokouna Pražského,vyšly
za redakce a s doslovem Františka Táborského 1929 (Pobožné a modlitebné prozpěvování
ve dnech těchto bídných. . .).
Ukázky z pamétí Adama Tesáka otiskl August Sedláče\ PamětiJiřího Tesáka Mo.
šovskéhoajeho syna, ČČlvrge, 1909.- Popis rukopisu psanéhoPavlem Stránským podal
Josef Vol{ Pavla Stránského okřik na nedbalého Čecha učiněný 1618, ČČtr,te+, 1910. _
Volf taképopsal sborník Svatkovského: Exulanský sborník Václava Svatkovskéhoz Do.
brohoště, ČČtvtg2, tgog.
z Těšínar. l629, ČČtr,los, tot t;
Těšínské lamenty otisklJosef Volt Lament měšéanů
Lament Těšínskýchz r. !654, ČČtvtgz, tgtg.
PamětiJanaJiřího
Haranta vydal Ferdinand Menčík 1897.

psali: Josef Riss, Matěj Krocinovský (IGocin;, ČČM 42'
o N{atěji Krocinovském
1868; Josef Yo|f, Z činnosti exulantského kněze Mat. Krocinovského, ČČvr 83, 1909; ýž,
Krocinovského promluvení k M. Sam. Martiniovi zDtažova, ČČM gg, tgt+.
Kezeliovu
Kroniku Mladoboleslavskou vydal Zdeněk Kamper v Mladé Boleslavi 1935.
Historii o těžkých protivenstvích církve českévydal českyposledně (na základě
vydání F. M. Bartoše) se jménem Komenského (a poďe lydání z roku 1655 a 1756) František Šimek s úvodem Miloslava Kaňáka 1954. _ Úvaha o tom od Josefa Volfa, Jan Amos
Komenský: Historie o těžkých protivenstvích církve české,ČČtr,tgz, t923.Yiz téžJosefVolt
K dějinám vydáni německého překladu spisu Historia persecutionum z r. L766 (Archiv pro
bádání o životě a spisechJ. A. Komenského 1925).
?olemický spis Samuela Martinia zDražova Pět a třidceti důvodů.. . vydalJos' Th.
Můller ve SpisechJana Amosa Komenského 3' lB9B (Jana Amosa Komenského na spis proti
Jednotě bratrské od Sam. Martinia zDražova sepsaný ohlášení. Připojen spis Samuele Marti.
nia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno býti povinni
jsou). - V 6. svazku SpisůJana Amosa Komenského, l 902 (Jana Felina Rozebráru obrany Sam.
Martinia. Jana Amosa Komenského Cesta pokoje. Induciae Martinianae), podal Josef Th.
Múller předmluvu a obsah spisu ,,obrana M. Samuela Martiniusa zDtažova. Proti ohlášení
staršíchkněží Bratrských, na ten časv Lešně Polském se zdržujících...
o historicích pobělohorskédoby (zejména o Skalovi, Stránském, Habervešlovi a Pešinovi z Čechorodu) píšeJosef Polišenský, Měšéanštíhistorikové českéhostávovského povstání,
Sborník r,ysoké školy pedagogické v olomouci, Historie 3' 1956.
Nejrozsáhlejšípráci o Skalovi ze Zhoře napsal Karel Tieftrunk, Pavel Skála ze Zhoíe,
osvěta 3' IB73; Tieftrunk téžvydal z jeho díla částjednající o letech |602 až 1623 pod ti.
tulem Pavla Skály ze Zhoře Historie českáod r. 1602 do r. 1623 (5 ďlů, 1865_1870); předtím byly ze Skalova díla publikovány jen menšíýňatky, např. v ČČvr 1s, l83l; B, |B34;2l,
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IB47)' _ Srov. téžF. M. Bartoš, osudy pozůstalostiPavla Skály ze Zhoře, ČČM 98, 1924;
J. B. Čapek, Muž trpělivosti a naděje (v souboru ZáÍení ducha a slova, l94B).
Český překlad Stránského spisu o státě českémvydal Emanuel Tonner lB93 pod titu.
lem Mistra Pavla Stránskébo ze Zapské Stránky poopravené i rozmnožené vypsání vší obce
království českého.Respublica Bojema. Nod překlad pořídil Bohumil Ryba l940 (s doslovem
Jaroslava Prokeše);dalšívydání 1946 (bez doslovu); k vydání z roku l953 připojil Ryba vlast.
ní doslov a okřik, kteý předúm r,ydal kriticky s doslovem a poznámkami 1945 (Frerrštát
pod Radhoštěm).
Bellum Bohemicum vydal Emanuel Tonner, on.
Překlad spisku Habernfeldova
dřeje z Habernfeldu vypravování o vojně českéod roku l6l7, 1867.
érnvíz dva sborníky: Tranovského sborník, 1936; Jiří Třanovský. Sborník
o lřanovsk
k 300. výroči kancionálu Cithara sanctorum' l936. Dále o Třanovském pojednali: Jaros1av
Ludvíkovský, Jiřího Třanovského latinské duchovní patafráze ód Horatioých,
LF 63, 1936;
Vilém Bitnar, Tři staletí slovenskéhokancionálu Cithara Sanctorum, 1934; Gusto Plavec,
Tristoročný Tranoscius, 1936 ; ŠtefanKrčméry, Zo slovenskej h1'rnnologie, 1936 ; Ján Ďurovič,
Duchovná poezia slovenská pred Tranovským, 1939; týž, Životopis Juraja Tranovského,
1942. Nově píšeo Třanovském Andělín Grobelný, Jiří Třanovský (Materiály k životopisu),
1956. Srov. téžF. M. Bartoš, Tranoscius (v souboru Knihy a zápasy, |948).
Marci psal nor'ě Adolf Pokorný,Jan Marek Matciz Kronlandu, Hutnické
o Markovi
isty 9, 1954, a Bedřich Baumann, Filosofické názoty Jana Marka Marci, Rozpravy ČSAv 67,
1957' seš.B.
Dopisy Viléma hraběte Slavaty psanéJaroslavu Bořitovi hraběti z Martinic vydal
František Tischer, Sborník historický (Rezkův) 2_4, |884_1886. _ Týž 'rydal dopisy Do.
roty Jínové: Dorota Jínová Pacovská. Dopisy jihočeské žerty z lidu Zuzaně Černínové
z Chudenic, ČL l5, 1906, a l7, l908._,,Listy paní KateřinyzŽerotína,
rozenézYa|dštejna..z let 163l-1635 vydal František Dvorský 1894_1895 (2 svazky) ; Dvorský vydal
rovněž dopisy Zuzany Černínové Zuzana Černinová z llarasova. Dopisy českéšlechtičny
z polovice l7. století, 1886; Mateř a dcera Zvzany ČernínovézHarasova,Iisty AlžbětyHo.
mutovny z Cimburka a Elišky Myslíkovny z Chudenic, 1890. _ Dopisy pani Zuzany se sy.
nem vydal Zdeněk Kalista, Korespondence Zwzany Černínové z }Iarasova s jejím synem
HumprechtemJanem Černínem z Chudenic, l94l.
Ze Slavatova Historického spisování vyšly jen některéčásti:Josef Jireček vydal
Paměti nejvyššíhokancléře království ČeskéhoViléma hraběte Slavaty. . . od t. 1608 do 1619
(2 dily, 1866_1868) ; týž,Déje uherskéza Ferdinanda I. 1526-1546, |B57; Antonín Rezek,
Zápisy Viléma Slavaý z let 1601-1603, Rozpraly KČSN lBB7; Hanuš opočenský vydal
Přehlednáboženských dějin českých (z5.knihy Slavatových Paměú), 1912; v úvoděhodno.
tí Slavatu jako spisovatele.
Deník }Íeřmana Černína byl vytištěn v Lumíru 6, 1856 (Heřman Černín, první
hrabě z Chudenic, a cestajeho do Cařihradu roku 1644; bez udání vydavatele) a v Slavische
Bibliothek II, Vídeň lB58 (Denník hraběte l{eřmana Černína; vydal Josef Jireček). Životopis
Heřmana hr. Černína z Chudenic napsal František Tischer ml., 1903.
Ža|ostné a plačtivé rozmlouvání jedné zattacené duše s tělem svým vydal
Josef Vašica, Smrtí.tanec, l94l (s komentářem a bibliografií); jinou recensi, Zatracený duše
hádku s tělem sv"ým před poutníkem, '"ydala a tozebra|a Zďeřfta Tichá, K historii staro.
českých básnických Sporů, ČMM 75, 1956.
o Michnovi
z otradovic
psalJan Muk, Adam Michna z otradovic, básník a skladatel českéhobaroka, l94l (zvl. otisk z ohlasu od Nežárky, toč.70-7L). _ Loutnu českou
vydal Emilián Trolda 1943; deset koled, pod titulem Vánoční muzika, Vilém Bitnar 1940. _
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Bitnar pořídil téžvýbor z vánoční lyriky Michnovy (Vánoční lyrika Adama Michny z otta.
dovic, 1936) a vrydal lVÍichnovu Vánoční muzykt'. Písně a koledy, 1939.
o písrrich o marnosti světapojednáváJosefVašicavdoslovukantologiiSmrtítanec,
1941; zde i dalšíbibliografické odkazy.
o alamodové poesii psal Čeněk Zíbrt, Rukopisná sbirka českýchpísnísvětských z r'
163l, Květy 17' lB95; podává zďe zprávu o sborníčkuvěnovaném Anně Vitanovské a otiskuje jcho většíčást;týž qdal Nápisy ze staročeskýchštambuchůa památníků, 1907.
Rosův Discursus Lipirona vydal Čeněk Zíbrt, Discursus Lipirona, smutnéhokavalíra,
o l á s c er . 1 6 5 l , Č L 2 0 , 1 9 1 l .
otiskl Čeněk Zíbrt, Rukopisná sbírka českýchpísnísvět.
Píseň o králi denemarským
ských z r. 163l' Květy 17' 1895.
Kocmánkovy písně o Va1dštýirovi vydalJosef Volt Dvě písněozavražděníValdštýna,

ČČMg0,tgtz.

pcjecInal Ferdinand Menčík, Příspěvky k dějinám českého
o jesuitském divadle
divadla, lB95 (zdejsou chronologicky sestaveny hry, které se dávaly v jednotlir,.ých kolejích
v letech |620 až !773; seznamje dnesjiž neúplný, aIedává dobrý přehled o látkovém bohat.
ství těchto her).
interludia vydal kritickyJosef Hrabák 1953 (v. Fr. Kocmánek, Sedm
Kocmánkova
interludií); zde i rozbor a popis rukopisnéhosborníku Kocmánkoých prací. Skladba Lamentatio rusticanajeotištěnanověvantologiiZdeň.kyTiché,Veršebolesti,posměchuivzdoru,
1958._Píseň o Tomášovi dvořákovi vydala atozebra|a ZdeřtkaTicbá, Z pololidové
worby 17. století, ČMM 72, |953. Actus pobožný ladal Zdeněk Kalista v antologii
Seiské čili sousedskéhry českéhobaroka, |942.
paměti z třicetiletéváIky (širší
Kocmánkovy
versi vzhledem k zápisu v Kocmán.kově
rukopisném sborníku) otiskl Vincenc Zďnradník v ČČv 7, |B33. - Paměti Pav|a Urba'otiskl
Bohuslav Fišer, Paměti hranidesa z Rohatce (zvané někdy pamětmi Znorovskými)
_
holešovskou vyda|a Vlasta Fialová l940.
dištské,1920. Kroniku
Kniha o boUkázky z uvedených pamětí jsou otištěnyv souboru Josefa Polišerrského
lesti a smutku. Výbor z moravských kronik XVII. století, l94B. Tam i bibliografické a biografické údaje.
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JAN AMoS KoMENSKÝ

\r

v složitéosobnosti a v mnohotvarémdíle Komenského dosáhl vrcholu
vywoj celénašístaršíliteratury. Životičinnost Komenskéhobyly sice plné roz.
porů a tragiky, kterou nesl s sebou těžký úděl jednotlivcův i celého národa
v době pobělohorské,níkde však nebyl Komensky strženk pesimistícképasívitě; pro celý jeho literární odkaz je naopak charakteristickénejtěsnějšísepětí
s aktuálními potřebami života,i když je namnoze dnešnímočímzakryto pod
náboženskouformou.
Těsné sepětídíla Komenského se životem bylo dáno už tím, že Komenský
\,ryrostlv prostředí pokrokového měšéanstvab|ízkého
lidu a nikdy se mu ne.
odcizil. Byl příslušníkemdrobné měšéanské
inteligence, která byla kulturně
nejtvořivějšívrstvou národa. odchován byl demokratickými tradicemi husitského revolučníhohnutí, kterése v nejživotnější
podobě udržovaly v jednotě
bratrské,a humanistickou vědou: proto si kladl v souhlase s kulturním vzestupem svéspolečenské
vrstvy a se stálým zřetelem k potřebám lidu dalekosáhlécíle, rýsoval odvážnéplány snažícíse sloužit celému lidstvu. Tím vkročil
i do literatury světové,neboécitfivě"reagoval na pokrokové podněty evropského myšIenía sám mu dával nové,vlastnípodněty.
Jan Amos Komenský, jak si vytvořil a konečně sám trstálil svéspisovatelskéjméno, na latinských projevech polatiďtělé na Johannes (nebo Johan) Amos Comenius, narodil se 28.
bíezla 1592. Protože se Komenský v době sv'ých studií a ještě i někdy později a rovněž na sv'ých
literárních prvotinách podpisoval Nivnicenus, Nivnicersis nebo Nivanus a poněvadž si
i ve swých polemikách s Valeriánem Magnim (1644 a 1645) vymyslil pseudonym Ulricus de
Neufeld nebo Neďeldir:s (to je Amos z Nivnice, Nivnický), svědčíto průkazně, žejeho rodištěm byla vesnice Nivnice. Za jeho rodiště bývalo pokládáno také sousední město Uherský
Brod, ale důvody pro to nejsou dosti pádné' Jediné označenl }Iunno-Brodensis (Uherskobrodský)' které Komenský připojil k svémujménu až na jednom projevu z doby svého půso.
bení v Uhrách (De culttua ingeniorum oratio _ Řeč o vzdělávání ducha, vytištěná 1651
a znovu 1657), není svědectvím jednoznačným. Může totlž označovat také původ z Uherskobrodska a ne přimo z Uherského Brodu. Ještě méně průkazné je druhé svědectví, jehož
se dovolávají zastánci Uherského Brodu, a to opis latinského náhrobního nápisu, kteý
složil Komenskému jeho syn Daniel av němž se rovněž připomíná Uherský Brod jako rodiště
Komenského. Podle názvu,,Komenský.. pocházel rod Komerrských z vesnice Komně (Komňa) v témžkraji. otec Janův byl jedním z těch členůjednoty bratrské, kteří jako pilní hospodářští a zemědělští podnikatelé dovedliýtěžkysvého podnikání obracet nejen k zvyšování
životní úrovně své rodinn nýbrž i k jejímu kulturnímu vzestupu. Jan však jako chlapec zcela
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osiřel, a tak se dostal poměrně pozdě, teprve šestnáctiletý, na bratrskou latinskou školu v Přerově, když byl předtím získal nějakou zák|adú průpravu na bratrské škole ve strážnici.
Přerovská škola, kterou podporoval politický ochránce jednoty Karel st. z Žeroúla
(1564-1636)' tehdy majitel přerovského panství, měla slušnou úroveň a dovedla připravit
m|áďež pro vyššívzdělání. K němu předurčovaly Komenského i mimořádné úspěchy, které
mu získaly přízeň biskupa Jana Lanecia (Lánecký, 1554-1626) i saméhoŽerotina.Jednota
měla s ním velké plány, a proto jej určila ještě k studiím na vysoké škole. Podle staré bratr.
ské tradice byla to škola v cizině, kaivírsky orientovaná akademie v llerbornu (v zápaďo.
německém knížecwí nasavsko-di1lenburském); na ni se dal Komenský zapsat z jata |671 a
cestoval Komenský po Německu a dostal se až do
setrval tam aždo jara líl3.ZřIerbornu
Amsterodamu, tehdy předního světového přístalrr a obchodního města; pak dovršil své
vzdělání theologické na universítě v Heidelberku.
Z učitelů zapůsobili na něho zejrnóna herbornšti profesoři Johannes Piscator-Fischer
(1546-1625), proslavený biblista, aJohannHeinrichAlsted (1588-1638) sými přednáškami
z filosofie, encyklopedickými plány i chiliasmem. Z heidelberských profesorů oblíbil si hlavně
biblistu Davida Parea (1548-1622), který vzbudil pozornost jak svými protipapežskýnri
polemikami, tak svým úsilím o smír mezi evangelickými církvemi.
Vědeckou zralost prokázal Komenský obvyklými akademickými disputacemi, z nichž
obě herbornské byly zároveň jeho tištěnými literárními prvotinami (Problernatamiscellanea_
Rozličné otázky,|6l2, a S1lllogequaestionunlclntroaersaru|n- Soubor disputovaných otázek,

l 6 r3 ) .

Z jara |6\4 vracel se Komenský do vlasti. Zde se stal učitelem a správcem na škole v Přerově a po vysvěcení na kněze (1616) počátkem roku 1618 duchovním správcem německého
bratrského sboru a školy ve Fulneku. Tam prožil také krátké rodinné štěstí se svou první
chotí Mandalenou Vizovskou.

Komenský pojaljiž v mládí odvážnéliterární plány, kterési kladty úkoly
do té doby u nás nebývalé:vytvořit českou národní vědu, dát národu
zákIadní díla nauková, která by českouvědu r,ymani|a ze závislosti na latin.
ských knihách abyla zátoveí oporou dalšímuliterárnímu tvoření v mateřštině.
Komenský přítom navanlje nejen na zkušenosti získanév ciziné, a|e zároveřl'
na pokrokovétradice domácí, předevšímna mocný rozmach našívědy a literatury v 16. století,ztělesněnýv okruhu mistra Daniela Adama z Veleslavína.
Kdežto však Veleslavín cítil, že není duchem tvůrčím,a proto chtěl jenom
d'ávat podněty a olganisovatliterární čínnost,Komenský si plně uvědomoval
svétvůIčíschopnosti. Avšak Komenský souvisel takés pokrokovými tradicemi
jednoty bratrské,v níž nejsilnějížíla husitská snaha po zlidovění kultury, a
svým uvědomělým a promyšleným úsilím o národní písemnictví navazoval
naJana Blahoslava, S nímžho spojuje takéstálý zÍete|k tomu, aby praxe byla
podloženateorií. Ze soudobých spisovatelůbratrských našelKomenský hlavní
podněty u Matouše Konečného,theologa s náběhy k pracím encyklopedického
pojetí,u historikaJanaJafeta a u politiků Yác|ava Budovce z Budova a Karla
st. z Žerotina.
Nejvýmluvněji vyjádřil mladý Komenský svůjvelkolepý program národního písemnictví,předevšímovšemnaukového,v proslavenélatinsképředmluvě
k české
inteligenci Ad eruditos gentis meae (K vzdělancům méhonároda), kte413
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rou doprovodilsvůj encyklopedický spis Theatrumuniuersitetis
rerum:tojest Diuadlo
jako
suěta (1616- 161B)' v novékoncepci upravovaný pak
Amphitheatrum
uniaer.
sitatis rerum(v letech 1624 až 1627). S mladistvým nadšenímzaitočí|v ní na lik.
navé českévzdělance a vytýkájim, že zanedbávajíčeské
naukovépísemnictví,
a se zápa|em hájí vyspělost českéhojazyka. Theatrum nebo Amphitheatrum
mělo být našíprvní encyklopedíív mateřskérnjazyce. Z p|ánovaných 16 knih
(totižoddílů)původníhoTheatra nebo 28 knih pozdějšíhoAmphitheatra bylo
všakr,ypracovánojenom málo pro nesnadnostúkolu i pro nepříznivépodmín.
ky' jaké nastaly po Bí1éhoře, a hotové částikromě toho zníčilytaké válečné
pohromy (zejménapožár Lešna roku 1656), takžez di|a známejenom trosky.
I ty svědčío smělékoncepci, třebas ještě hodně zatiženéstředověkým způso.
bem myllgni.
Komenský nedokončilvšak ani druhý smělý plán, slovníkLitzguaeBohemicae
thesaurus(Poklacl jazyka českého)
: měl nahradit dřívějšízastata|éslovníky,zejména slovník Tomáše Rešela (Ť t562) a Daniela Adama z Veleslavína, které
Iiomenskéhosvou metodou neuspokojova|y.ZačaIna něm pracovat už za studií v Herborně a pokračovalv něm po 44 |et, dokud mtr nashromážděnýmate.
ríá|, zpracovávaný už pro tísk,nebyl zničenpři požáru a plenění Lešna.
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Hodně
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pravou' jakou zís
učebnic řečnícké
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poučuje o teorii j
to dílo tak prom.
jeho zapadlý ruk
semnictví, a prot
Zíeg|er (Umění
ovšem s textem
potřeby a také z

jaz1ka českého;
Ze sebrarréhomateriálu byl vytištěn jencm jakýsi prvý zárodek diIa, Kořenoué
spisek je dnes nezvěstný, ale zna| jej ještě Václav Rosa a těžil z něho pro svůj rukopisný slov.
ník Tlresaurus linguae Bolremicae.

Souběžněse sbíráním materiálu pro Thesaurus sbíral Komenslý taképří.
sloví a pořekadla, obrazná rčení,která se podle humanistických zásad nrré|a
uplatnit takév Thesauru. I(omenský v těchto slovesnýchprojevech cenil pře.
devšímjejich hodnoty myšlenkovéa viděl v nich poklad nashromážděnýstaletými zkušenostmídřívějšíchgenerací,ýchovný prostředek nových pokolení.
Proto nazval svou sbírku přísloví a pořekadel, jichž postupně nashromáždil
potomkům.
přes 2.000, Moudrost starjlchČechů
Navazal jí na
za zrcadlo o1lstauend
staršíliterární tradici a ze staršíchsbírek přísloví takévydatně čerpal, zejména
ze sbírek Jakuba Srnce z Yarvažova, Matěje Červenky a Jana Blahoslava,
ze slovníku Rešelova a Veleslavínova,jakož i z podobných sbírek cizích,a lovněž z bible i z lidové ústnítradice. Někdy ve dvacáých letech 17. století
Komenský sice nashromážděnou látku systematickyutřídil, seskupil do tematických skupin a opatřil předmluvou, alc nikdy definitivně pro tisk nepřipravil.
K Thesauru a Theatru-Amphitheatru řadí se ještě plán bíblickéencyklopedíe TheatrwnScripturae,tojest Diuadlo předíunjlchtajemstuibožíchu Písmě u2jetlenjch,rovněž neuskutečněné
a nahrazenéjenom hutným ýborem z Kralické
bible, stylistícky někde poupravené. Byl dohotoven roku 1623, a|e vydán
až v Amsterodamě l658 s názvem A[anualník,anebJddro celébiblísuaté.Jím se
mělo dostat českýmvyhnancům i pozůstalým souvěrcům ve vlasti biblické
pomůcky, když nebylo pomyšlenína nové vydání l(ralické bible.
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Roku 1658 vydal Komenský podobný výbor také v latinské řečijako úvod do biblické
četby zejména pro mládež, a to výtah z latinské bible (Vulgáty), opravené podle překladů
moderních biblistů, nazvaný Janua siae Introductoriumi.n Biblia sacra (Dveie neboli Úvod do
bible svaté) a Noai Testamentiepitome (Výtah z Nového zákona). Polským evangelíkům po.
staral se pak o vydání polské bible, tzv. Gdaňské (l660).
o širokosti zájm:ůa zárnérů'mladého Komenského svěclčítéžzttacené pojednání o andě.
lích (1615) a clnes nezvěstné práce dějepisné o půuodua osuďechrodu ferotínůa o starožitnostech
Moraql, Z této doby je také mapa Morau1l (Moraviae nova et post omnes priores accuratissima
delineatio-Nové
a po všech př.edešlých nejpi.esnějšízobtazení Moravy), vytištěná 1627
v Amsterodamě a potom ještě několikrát znovu vydaná. Svou přesností i metodou karto.
grafického zpracování čerpá tato mapa, která svou dedikací Ladislavu Velenu z Žerotina
(1579-1638) nabýl'á povahy politické a vojenské,ze zkušeností'jakých nabyl Komenský
studiem holatldskýclr atlasů, vynikajících svciu technikou, a proto překonala naši staršíkartografii (mapy Čcch Mikuláše Klaudiána 15iB, v Můnsterově Kozmografii českél554, Jana
Crigingera 1568, Pavla Aretina, Viléma Petra Zimmermanna 1619 a zejména mapu Moravy
Pavla Fabricia 1569 a potom častěji).

Hodně zaÍnéstnávalyKomenského takéjeho kněžsképovinnosti, zejména
příprava nakázání. Nespokojoval se jenom s vlastními zkušenostmiani s prťrpravou' jakou získal v kazatelstvi a v řečnickémumění na školách í studiem
učebnic řečnické teorie a ptaxe' k nimž náIeže|ytaké vynikajíci práce Jana
Blahoslava, nýbrž snažil se proníknout do tcorie i praxe hlouběji. Vypracoval
proto (l620 až |62|) příručku,(práuaa naučení
o kagtelstuí,která systematicky
poučujeo teorii í praxi řečnického,totiž kazatelskéhoprojevu a umění. Bylo
to dílo tak promyšlenéa propracované,že mohlo pomáhat, když byl objeven
jeho zapacilý rukopis, ještě našíobrozenskévědě při budování naukového pí.
semnictví' a proto je neváhal vydat dokonce katolický theolog Josef Liboslar'
Zieg|er (Umění kazatelské- 1823) jako pomůcku pro theologícké
studium,
ovšem s textem poněkud přízpůsobeným pro Současné
|iterární a naukové
potřeby a takéz ohledů konfesijních.
Zároveí s plánem vytvořit česképísemnictvínaukové obíral se Komenský
plánem obrodit české básnictví. Pod tlakem humanistickévýchovy,
která ho takénaučilaskládat latinsképříležitostnéverše,a pod vlivem studia
poesie řecké a řírnskésoudil, žeje nutno do české
poesie zavéstčasomírupodle
antických vzorů. Z těchto úvalr a záměrio vzniklo stručnépojednání o poezi
české,
sepsanéasi brzy po roce 1620. Komenský v něm poučuje o zásadách a
pravidlech českéčasoměrnéprosodie, odvozených z prosodie římské,podává
návod a příklady, jak se mají skládat české
časoměrné
verše'a zárovei se snaží
přesvědčit českéspisovatele o přednostech a výhodách časomírypro čcštinu
jako obrozujícíhoprostředku pro českébásnictví.Tím se Tozpraya o poezii
české'navazujícína podobné staršípokusy Jana Blahoslava, Matouše BenešovskéhoPhilonoma a zejménaVavřince Benediktiho z Nudožer, stává statí
programovou.
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Své pojednání o poezi českénajisto pomýšlelKomenský zveřejnit tiskem,
a to asi jako úvod nebo doslov k nějakévlastní sbírcečasoměrnýchveršů,nejspíšk přebásnění žalmůnebo Katona. Na přebdsnění
žalnůse soustředil hlavně
v době prvních příkoří po bělohorské pohromě. Podle vlastního pÍiznání
podnět k této práci dala mu zpráva, že pří drancování Prahy roku 1620 byl
také zníčenrukopís s časoměrným přebásněním celého ža|táÍeod Vavřince
Benediktiho z Nudožer. Své časoměrnéparaťtáze,které Komenský nikdy nedokončil az nichž známejenom žalmy I-64 (pokud se dochovaly v unikátním anonymním torsu, u něhož nelze zatim zjistit ani dobu, ani místotisku),
určil Komenský k četběa k recitaci, jenom výjimečněpro zpěvný přednes. Zdá
se, že Komenský s\Tmi žalmoými paraÍrázemi více sledoval cíle literární
nežIi konfesíjní,liturgické: nevážese proto přesně zněním bible, ale rozvádí
její myšlenky a dobásňuje jí. Z antických časoměrrrýchmeter nejčastějiužívá
elegickéhodisticha a hexametru.
Šéastnější
byl při přebásňování tak zvaného Katona, totižsbírky latinských
didaktických sentencía rad, většinouveršovaných,kteréuž před Komenským
přebásnil neznámý básník před polovinou 14. stoletía v 16. stoletíJan N{an.
tuan Plzeňský (I51B) a PavelAquilinas.Vorličný (1558 a častěji).Komenský
překládá nezávisle na nich, po prvé takéshodně s originálem v elegickémdi.
stichu. Svůjpřeklad, na kterémzača|pracovat už ve vlasti, dokončil asi teprve
v prvních letech pobytu v Lešně, kdy mu snad Kato posloužil i jako školní
pomůcka, ale tiskem jej vydat až rokl 1662 v Amsterodamě jako. Dion1sii
Catonis Disticha moralia . . . MoudréhoKatona Mrauní poučouhú.Tímto pozdním vydáním svérané práce nesledovaljenom cíle školské,nýbrž i umělecké.
Proto takévydání Katona rozmnožilještěo ukázky svých jiných časoměrných
veršů,jak se mu do tédoby nastřádaly, většinoupřekladů z|atiny, a stručným
zámérným ýběrem ze svých staršíchŽa|mÍ:'.Přemýšlením o zásadách české
časomíryi skládáním časoměrnýchbásní obíral se Komenský téměř do sklonku
svéhoživota, a|e žáďná z téchúvah ani prací, z níclnžnejpozoruhodnějšíje
pokus o přebásnění čtvrtéeklogy Vergiliovy (1665) v pojetímesiánském'nevy.
zrá|o už k tvaru schopnémuzveřejnění.
H Amsterodamským vydáním Katona (a snad také Dvéříj azyki odevřených
z roku t633, k nimž přidal několik ukázek sých časoměrnýchŽalmn) zapůsobil
Komenský i z exilu na našebásnictví. VáclavJan Rosa se tak nadchlKomen.
ského časoměrnými básněmi, že roku 1670 znovu podle amsterodamského
tisku vydal v Prazejeho Katona spolu s ostatními časoměrnýmiukázkami a
připojilk tomu i svévlastní časoměrnébásně, zejménaPastýřskérozmlouvání
o narozeníPáně. KomenskéhoKatona přidal Rosa takék svémluvnici Čechořečnost seu Grammatica linguae Bohemicae (1672), ale už značněji upraveného
metricky a ýrazově podle vlastních prosodických a básnických zásad, jakož
i myšlenkově,když znovu srovnával Komenského překlad s originálem. Nová
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básnická škola tím však nevznikla: časoměrněkromě Rosy a jeho nevelkého
okruhu nebásnil vlastně nikdo, ačkolív k tomu vybize|i češtígramatikové,
kteří i později jako vzor přetiskovali také Komenského Katona (Václav Jandyt 1704).Povšimli si ho a zajima|íse o něho takéna Slovensku,kde se známost
spisůKomenskéhomohla lépešířiti udržovatnežliv Čechách.Ale i tady zůsta1o hlavně při zájmu teoretickém,např. u Daniela Krmana ml., který si Ka.
tona opsal, nebo u Pavla Doleža|a,kteýjej rydal ve svémluvnici 1746. Ani
na Slovensku nedal podnět ke vzniku nové básnickéškoly.
Celým svým životem i literární činnostístál Komenský přímo v proudu
dění, zajímal se o ožehavéotá,zky politické a
soudobéhospolečenského
zv|ášté sociální a pokoušelseje řešít.Když pozoroval,jak se oficiální poli.
tika v českýchzemích ''yhrocuje proti nekatolíkům,napsal polemický spis
Retuňk,aby jím varoval souvěrce proti svodůmAntikristovým, totiž pletichám
a nástrahám římskécírkve a jejích duchovních i světskýchpředstavitelůa pomahačů. Dílo tiskem nelyšlo; censura bratrských staršíchbyla nad ním
v rozpacích pro jeho útočnostproti výbojnéprotireformaci, uživajícíuž i po.
litického násilí, ale bylo hojně čteno i opisováno v Čechách i na Slovensku
a asi takévšelijakupravováno.l Také v době českého
povstání proti Habsbur.
jak
jenom
kům ( 16 l B 1620) Komenský nemlčel;
z jeho vlastníhosvědec.
víme
proti jesuuítum,kterávyšla tiskem, ale nedochovala se.
tví, složil nějakou Písničku
duchovní
se Komenský živěji zajímal o život a smýšlenílidí
správce
Jako
svěřených jeho duchovní péčia všímalsijejich sociálních poměrů. Z rozhovottt
i úvah o palčilých sociálních problémech vznikl pak významný spisek Listoué
do nebe,u kteých! chudía bohatípřed Kristem iahfu a stížnostinasebeuespolekuedou
a roze1nánibjti žádají,vydaný 1619, obžaloba feudálního řádu ve formě literární alegorie.
Je to pět fiktivních dopisů; prvním si chudí stěžujíKristu na krutost a tvrdost boháčů,druhým jim Kristus odpovídá a utěšujeje poukazy na vlastní
chudobu a nouzi, kterou ve světě vytrpěl, třetím kárá Kristus bohaté a při.
pomínájím jejich povinnosti, čtvrým odpovídajíboháči Kristu abráníse proti
výtkám apáýmwzývá Kristus chudéi bohaté, aby ži|i podle božíchpříkazů
a podle svéhoživota a chování očekávalikonečnývýrok na posledním soudu.
Sympatie Komenskéhojsou zřejmě na straně chudých, jak zejména ukazuje
chiliastický závěr slibujícíbrzký příchod Kristův a tím vlastnéi brzké'vTrov.
nání a zrušenívšechspolečenskýchrozdílůuž zde na světě. Literárním podnětem byl Komenskémuspis starořeckéhosofistyLukíána Samosatského(t ko.
lem 1B0 n. l.), přeloženýoldříchem Velenským jako Kratochvilní, spolu i po1
Jestliže je tento spis Komenského totožný s anonymně a rukopisně dochovanÝrn RetuňkemprotiAntikristuanodůmjeho (otázka není dosud uspokojivě vyřešena), napsal by Komen.
jazyce.
ský tuto polemiku již roku 1617 a byla by to jeho literární prvotina v českém
27_DějÍny
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žitečnilistové a ža|obychudých a bohatých před Saturnem. Z tohoto staršího
překladu Lukiána (vyšel1520) převzal však Komenský doslovně jenom několik drobtů. Styl jeho dílka tíhne v souhlases jeho křeséanskouideologiíjinam,
k vyjadřování biblíckému.
Ještě intensivněji se zabral Komenský do společensképroblematiky, když
pro něj nastala po Bíléhoře doba nejistot a skrývání, která trvala až do roku
1628' kdy opustil navždyrodnou zem, Tato trpká létanebyla pro Komenského
líterárně neplodná, neboétehdy napsal díla, která ná|ežík předním r,ýtvorům
našíliteratury. Jsou to vesměs práce útěšného
obsahu. Jejich tématabyla tak
na|éhaváa časová,že bylry tyto spisy nejenopisovány, a|e hned také tištěny
v tajných tiskárnách, aby povzbuzovaly a posilovaly v těžkých dobách utiskované souvěrce.
Komenský byl jeden z prvních, který na sobě zakusil zvůli pobělohorských vítězů. Asi
v květnu 1621 prchal s manželkou a dvěma dětmi před plenícímišpanělskýmivojáky z Fulne.
ku, ztráceje částsvých rukopisů azanec}rávaje tam knihovnu, která se pak stala obětí misionářského fanatismu a byla roku 1623 jako kacířská spálena. Nejdříve se Komenský uchýlil i s rodinou do Přerova na panství svého ochránce Karla st. z Žetotinq který byl pro věrnost za.
chovanou za odboje císaři Ferdinandovi zatím ušetřen persekucí. Později odešel do Brandýsa
nad orlicí, který rovněž patřil Žerotínovi. Protože ztratíIv Přerově za moru roku 1622 rodinu'
vstoupil roku 1624 v Brandýse v noý sňatek s Marií Dorotou, dcerou senioraJana Cyrilla,
kteý roku 1619 korunoval Fridricha Falckého. Situace pro nekatolíky se zatím stále zhoršo.
vala' neboť roku 1624 byly vyhlášeny mandáty, které r,apovídaly nekatolické duchovní.
Proto Komenský měniI úkryťy: poslední čas se uchýlil do Bílé Třemešné v Podkrkonoší pod
ochranuJiříka Sádovského ze Sloupna' Aby se postaral o novýútulekprolypovězené souvěrce,
v1pravil se (1625) z pověření bratrských kněží dc Lešna. Cestou poznal ve Šprotavě w Zhořelce proroka Kryštofa Kottera (Ť 1647) a uvěřil mu, takžeještě roku l625 jeho proroctví pře.
ložit do češtinya odeslal do Čech svému tchánovi Janu Cyrillovi, který se postaral ojejich roz.
šíření.Roku 1629 byla i vytištěna' a|e bez vědomí Komenského (Viděnía zjeueníKr2štnfaKottera).
Komenský osobně doručil knihu s německými Kotterov{'mi proroctvími dokonce i Fridrichovi
Falckému, za nírnž se r,ypravil (1626) ještě s jiným politickýrn poselstvím českéšlechty až
do Haagu. Stejně uvěřil také viděním a proroctvím Kristiny Poniatowské (1610-1644),
dcery polského šlechtice a bratrského kněze působícíhov Čechách, s kterou se seznámil v Dolní
Branné u Jilemnice. Kdý bylo roku 1627 zavedeno v českých zemích obnovené zÍizeni
zemské, které mělo upevnit reakční habsburský rcžirn a vymýtit nekatolické živly v zemi,
opustil konečně Komenský počátkem února 1628 vlast a usadil se v Lešně.

Literárním plodem těchto těžkýchdob je řada útěšnýchspisků,jejichž spo.
lečným tématemje přesvědčení,že bůh správně řídí osudy lidí a spravedlivě
o nich rozhoduje. To přesvědčeníse hlásí už v nejstaršímz těchto rozjímáni,
Přem2šloudní
o dokonalosti
křuťanské
(vyt. 1622). Komenský je zanechal \a rozloučenoumanželce' když se musel od ní vzdálit, aby se ochránil ,,před vzteklostí lidskou... Je to spis křeséanské
askese, ale zároveň optimismu. Podobný
optimismus se hlásí také z pojednání Nedobytedlý hrad jméno Hospodinouo,sepsanéhoa lydaného téhožroku. Komenský jej věnoval Dorotě Cyrillové, své
potomní tchyni. Pečeéosobních zážitk:ůmají i další útěšnéspisky, traktát
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o sirobě(vydaný už asi 1624 a znovu za moru v Lešně 1634), který vyrostl
z úvaho vlastním vdovectví a o ztrátech na životech způsobených válečnými
pohromami, a drobné rozjímáníPres boží(vyt. 1624) o utrpeníjako prostřed.
ku, kteým bůh zkoušía !rychovává svévěrné. Tělesná a zejménatěžká duševní utrpení, která tehdy prožival Komenský a jeho souvěrci' jsouce doháněni
až k zoufa|stvía k pochybnostem o víře a dokonce o saméexistenci boží,obrazily se pak se všísvou naléhavostív dramaticky koncipovanémspise, nazvaném
křuťanského
nad /alosnjlmi alasti
obrazně Truchliuj, tojest Smutnéa teskliuéčlouěka
acírkuebídaminaříkání(1623).Formou sporu mezi Truchlivým, který je symbolem Komenského, Rozumem a Vírou hledá v tomto spise Komenský zprvu
východisko ze svých zmatků, ale marně, poněvadžjej důvody Rozumu aYíry
nepřesvědčují;konečnězasáhne dosporu sámKristus avywátí všechnynámit.
ky Truchlivého. Dalšívyvoj politickésituace však nedovedl umlčetv Komen.
skémvšechny pochybnosti' a proto se znovu vrátil k témužtématu a napsal
druhý díl Truchlivého (1624), opět ve formě sporu mezi Truchliým, Rozu.
mem' Vírou a Kristem.
Kromě bible, která se silně ozývá v argumentech Víry a v řečech Kristoých, silně na Komenského zapůsobila také četba filosofického spisu De constantia (o stálosti), kter.ým si holandský učenec Iustus Lipsirrs (1547-1606) řešil obdobné problémy, když opouštěI vlast pro
válečnénepokoje. PodleLipsia a takéspisůJohannaValentinaAndreae, kterési Komenslcý oblíbil, zvolil asi také pro svého Truchlivého formu dialogu, oblíbenou v literatuře humanistické
nápodobou některých autorů anticlrých. Truchliwý nalezl široký ohlas, byl hojně opisován
a také tajně vytištěn (v Praze 1624), přeložen do němčiny a rovněž vydán tiskem (t626 a l628
v Bratislavě, jestliže nejde o fingovaný údaj, a roku 1628 a 1629 ve Frankfurtě a ještě znovu

162e).

Roku 1650 složil Komenský většinou z biblických citátů Truchliuého
třetí
díI,u něm!se zdržuje
Řudníhrdličkj(vyt. l65 1), ale užbez dialogickéformy sporu.
K tomuto trpkému účtovánís ýsledky vestfálskéhomíru, kteý jednotu bratrskou zce|a zk|amal, připojil Komenský roku 1660 ještě díl čtvrý, zakteý
někteří badatelépokládají Smutný hlas.
Vrcholným Spisemtohoto obdobíje Labyrint světa a Ráj srdce (pů.
vodně Labyrint světa a Lusthauz srdce).Byldokončen v prosinci 1623vBrandýse nad orlicí na panství Karla st. z Žerotína,jemuž je věnován , a|e uztáva|
delšídobu av ní takéměnil svou koncepci a podobu. My ji nyní poznáváme
z trojí verse,jak se nám dochovala v rukopíse z roku |623, v prvém vydáni
z roku 163l (v Perně) a v druhém vydání z roku 1663 (v Amsterodamě).
Na těchto versíchmůžemesledovat,jak se Komenský stále k této|átce vracel
a jak dílo doplňoval o nové částia kapítoly (v 1. vydánízejména o filosoficky
významné kapitoly 28_35 s výjer,y na hradě královny Moudrosti, v 2. vydání
rozšířením9. kapitoly o vylíčenímořsképlavby a bouře) a takéjak do původ.
ního znění zasahoval stylisticky.
jak si poutník, do jehož
Spis má dvě části.V první (Labyrintu světa) se 1íčí,
zzr
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osudů i chování promítá Komenský své vlastní životní zkušenosti, prohlíží
město-svět, po středověkém způsobu rozdělené v ulice, vykázalé jednotlivým
stavům, aby si vybral zaměstnání tělu a duši nejpřiměřenější,v němž by
a nejspokojenějším.Provázejí jej Všezvěd Všudybud,
se cítil nejšéastnějším
alegoríe lidské zvídavosti, a Mámení, alegorie zvyku a pohodlnosti přejímat
bez vlastního ověření cizí domněnky a názory, konvenčníustálený pohled
na svět a jeho smysl. Títo průvodci brání poutníkovi nasazenou uzdou abrýlemi dopátrat se pravého stavu věcí. Poutník jej však přece spatřuje, dívaje
se aspoň úkosemzpod brýlí přímo na svět bez zkreslujícíchskel, a proto všechno kritisuje a nemůžesi lrybrat, nenacházeje uspokojení dokonce ani na hradě
královny světa Moudrosti, poněvadž v ní odhaluje Marnost. Ze zoufa|ství
nad marností celého života,kteý pozbývá jakéhokoliv smyslu, a otřesen hrůzami smrti, zachraňuje se v druhé části (Ráji srdce) návratem do vlastního
srdce, kam ho zavolal bůh a kde ho navštívíKristus a poučíjej o pravémběhu
a smyslu světa a života.
Motiv hledání ideálního zaměstnáníje záminkou a prostředkem, aby Komenský mohlpodrobit ostrékritice celou tehdejšíspolečnost,prodlévajeovšem
u povolání, která mu byla jako vzdělanci a knězi nejbližší(stav učenýcha toz|ičná náboženská vyznání). Jak se Komenský opíral v Labyrintu o život a o své
vlastní zkušenosti,dokazuje např. proslulé vylíčenímořské plavby a bouře,
přidané až do druhého lrydání (1663), když se mohl Komenský opřít o své
vlastní zkušenosti z p|avby do Anglie roku 1641. Své líčeníoživil dialogy
a kresbou lidských typů a povolání se satirickými šlehy a smyslem pro životní
realitu. Tento vztahke skutečnostise projevuje i v řečístylisovanév tónu hovorového jazyka. Naproti tomu v druhé části nastupuje prvek lyrícký, úvaha,
rozjímání, visíonářské vytrženía modlitba, a tomu odpovídá i řeč literárního
vzdělance, kořeněná cítáty a moudrostí Písma.
V Labyrintu najdeme mnohé literární vlivy a podněty. Nejvíce působila na Komenského četba německého luterského theologaJohanna Valentina Andreae (1586-1654)' především spis Peregrini in patria errores (Bloudění cizince ve vlasti), který poskytl rámec pouti
v první části; na Ráj pak zapůsobily Civis Christianu (Křeséanshý občan) a Reipublicae
Christianopolitanae descriptio (Popis státu zvarréhoChristianopolis). Labyrint však měl i české
praménky. K nim patří zejména spis,,Theatrum mundi minoris. Široký plac neb zrcadlo světa..
(1605), ktetý z latiny přeložil luterán Nathanael Vodňanský z Uračova (l563-1621). Je to
alegorie lidského života jako divadelní hry o pěti dějstvích. Snad znal Komenský také ruko.
pisný biblický slovník, věcný i osobní, Duchovní město, jménem Rozkošduše (1610), sestavený
utrakvistickýrn knězem Václavem Porciem Vodňanským, kteý podle alegorické osno\,Y roz.
třídil slovníkovou látku do dvaadvaceti ulic (to je písmen abecedy) města biblické moudrosti
a útěchy. Lze postřehnout také ohlasy Masopustu (l5B0) Vavřince Leandra Rvačovského,
Antialkoranu (1614) Václava Budovce z Budova, krržektzv. lidového čtení (např. žettov.
ného Mandátu neb Vládnutí žen) a hojné sensačníněmecké a latinské literatury o tajemném
bratrstvu Růžového kříže. Všechny ýto literární vlilry a podněty však Komenský přetavil
a přelil v novou formu svou vlastní životní zkušeností.
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Silou své obraznosti a uměním slova překročil Labyrint hranice nábožer.skéhotraktátu, polemíky a sporu a měl nesmírnýohlas; pochvalně se o něm
vyjadřovali dokonce i jesuitéBohuslav Balbín v Bohemiadocta (UčenéČechy)
a Jiří Konstanc ve svémluvnici; přetiskli si jej čeští
exulanti (1757), byl mezi
prvními spisyr'ydávanými u nás v době obrozenské(17B2)' kdyžse uvolnila pou.
ta tiskové censury zajosefínskétolerance, a znovu byl vydáván mnohokrát
později; byt a je taképřekládán do cizíchjazyků(ještězažívotaKomenského
do holandštiny,ale ten překlad neq,šel,nýbržažjiný, novodobý; do polštiny,
ruštiny,francouzštiny,angličtiny,španěl.
němčiny,maďarštiny,lužickésrbštin'v,
štiny,norštiny,slovenštiny; připravuje se překlad do gruzínštiny a čínštiny).
Je stále dílem živým
Ve většiněsvých útěšnýchspisů,předevšímv Truchlivém a Labyrintu, přistupuje Komenský k zvolenémutématu,jako by sám teprve řešeníproblému
hledal a postupně k němu se dopracováva|, jako by mu řešenípří početíspisu
nebylo ještěznámo, a podle toho volí takéliterární formu vhodnou pro takový postup (hádka, spor, poué a hledání, pochybnosti anebo aspoň otázky).
Jiné metody použil ve filosoficko-theologickémpojednání Centrumsecuritatis
(Střed bezpečnosti),Pro něž se podle jeho druhého vydání (v Amsterodamě
roku 1663) ustálil českýdoplňující název Hlubina bezpečnosti.Také v tomto
spíse,složenémasi roku 1625 a po prvé vydaném v Lešně 1633 s věnováním
hraběti Rafaelu Leszczyriskému,který se ujal českýchvyhnanců a podporoval
je, chtěl Komenský podle vlastníchslov (V titulu) podat ,,světlévymalování..,
totiž přesvědčivěa názorné dokázat,,,jak v samémjediném bohu a pokorném
sejemu navšecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného
života bezpečnost,pokoj a blahoslavenstvízá|eží,,.Východiskem úvah je při.
rovnání světa ke stromu' jehož kořenem je bůh, a zejrnénak vířícímu kolu,
jehož pevným středem ajístotouje bůh, obvodem svět a paprsky v kolu tvorové. Čím více se tedy člověk vzdaluje od tohoto středu, .tím více se ocítá
ve víru zmatků a útrap. Centrum doplňuje ještě krátký alegorický projev
Renuntiatiomundi, tojest Vjlllostsuětu,plný citového napětí a obrazného vzrušení,kterým se autor nápodobou r,"y'hostného
listu zříká světa (přirovnávaného k ďáblovu hostinci).
Roku 1628' kdy odešelKomenský do r,yhnanství,uzavřelo se ýznamné
období v jeho žívotěa díle. Existenčnía životninutnosti a okolnosti ho nutily,
aby se vyrovnával s novým prostředím a pracoval pro ně, a tím se začína|y
vytvářet mezi ním a cizinou nové vztahy a závazky, takže se jeho literární
práce zaměřovala stále více předevšímk aktuálním potřebám a zájmttm cizího
prostředí a jeho společnosti,k jeho novému domovu a působištinežli k jeho
starévlasti. I když na ni nikdy nezapominal, přece se mu cizina za téch tÍiačtyřicet let, která v ní strávil, stala bezděčně druhou vlastí a proti těm málo
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létům,která mohl ve vlasti věnovat literární činnosti,byla to takélétanesPor.
ně plodnější.Teprve pod tlakem noých kulturních potřeb, vynucených cizím
prostředím, musel ve sr,ých literárních projevech lystřídat dosavadní mateřštinu za |atinu, tehdy stále ještě mezinárodní jazyk universit, vědy a vzdě.
lanstva.
První léta spisovatelské činnosti Komenského v cizině neliší se ještě podstatně od před.
chozího období jeho činnosti arráIeží vlastně více méně k němu. Sbližují je s ním ještě zájmy
a plány na obnovu kulturního a politického žívota ve vlasti. Vznikají ještě vesměs za před.
pokladů a nadějí, že doba vyhnanstvíje přechodná a nepotrvá dlouho, Že se změní politická
situace a zase bude obnovena samostatnost českéhostátu (Polnice, }Íaggaerrs, Ráj církve,
česká Didaktika). První léta pobytu Komenského v Lešně byla r'ryplněna pracemi proškolu.
K povinnostem školsk.fm, stále náročnějším,zejména když mu byl svěřen úřad rektoragymna.
sia, přistoupily také nové povinnosti a hodnosti církevní: kolem roku 163l stal se Komenský
korueniorem a roku 1632 byl zvolen biskupem a zároveň písařem jednoý bratrské, to jejejím ta.
jemníkem. Učitelskéhozaměstnání qjímal se Komenský hlavně proto, aby zabezpečílsoběa rodině obžilrr. Ale postupně prohluboval svůj zájem o školu, kteý si přinášel už z domova, kde se
pokr:sil uplatnit své první reformď náměry sfuďiem nové odborné literatury i vlastní učitelskou praxí, směřující k reformě dosavadního vyučovacího způsobu i školskéorganisace. Škol.
ské učebnice a příručkn zptacované podle těchto noých didaktických metod a zásad, i teoretické tozptavy věnované těmto problémůmrázemproslavilyjméno Komenskóho azjeďnaly
mu světovou proslulost. Nerrienšípozornost světovéveřejnosti, a to nejen vědeckých odborníků,
nýbrž i politických a hospodářských činitelů, vzbudily také Komenského úvahy a plány vše.
vědné (pansofické). Narazily ovšem také na odpor, byly kritisovány jak představiteli nowých
pokrokových směrů, např. francouzským racionalistickýtn filosofem René Descartem (1596 až
1650)' tak konservativci a zpátečniky' takže se Komenský musel ze sých pansofických názorů
hájit a odpovídat dokonce před synodou své církve (roku 1639).
Velmi živý ohlas nalezl Komenský v Anglii. Tamní přátelé Komenského, k nimž náleželo také několik vlivných členů parlamentu' získaných pro jeho vědecké snahy Johnem
Drrrym (Durie' 1596-1680), který tehdypůsobiljakopuritánskýkazatelanglickékupecké
osady
v Elbl4gu (Elbinky)' a Samuelem Hartlibem (Ť 1662)' kupeckým podnikatelem německého
původu, zalfiatýrn plány na reformu společnosti, pozvali Komenského prostřednictvím Hart.
libovým do Anglie, aby svými vševědnými pracemi pomohl anglické buržoasii uskutečnit
její politické a kulturní plány. o tomto úkolu a zárněru ďověděl sevšak Komenský až po při.
stánívAnglii2|.záÍí 164l. Popočátečníchtozpacíchclalsedopráceovšeobecnémnávrhu
pansofické soustavy a vědecké organisace. Zďat těchto vědeckých prací ohrozily politické
události rozvířené irským povstáním a spějícírychle k občanskéválce, která vzplanula v srpnu
1642. Komenský, žijícív Anglii v ústraní, nechápal však smysl a cíl těchto událostí; ostatně
občanskou váLku nezažL| poněvadž opouštěl Anglii 21. června 1642.
Měl na vybranou mezi Švédskem,kam jej pozval největší zbtojaÍ tehdejšíEvropy Ludvík
(Louis) de Geer (1587-1652)' a rnezí Francií, kam ho zva| sárn vlivný politik a nepřítel
Habsburků kardinál Richelieu (1585-1642), rovněž pomýšlejícína zal.oženipansofické školy.
Z důvodů politických dal Komenský přednost Švédsku,neboése domníval, že Švédskohájí ne.
zištně zájmy celého protestantského světa, a že proto svou vojenskou převahou a zdatností
zaručí lepší osud také českým exulantům. A stejně si idealisoval Luďvíka de Geera, žejenom
z iďeá|nícl', nezištných pohnutek podporuje vědy, pomáhá náboženským vyhnancům a buduje
pro své dělníky kostely, nemocnice, školy a jiná kultrrrní zaiízen1. Cestou do Švédskazastavil
se v Nizozemí, kde se setkal s filosofem René Descartem a disputoval s ním o svých názotech,
anižjeden druhého přesvědčil o správnosti svého stanoviska. Pojednání s kancléřem Axelem
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Axelem

oxenstjernou (1583-1654) přestěhoval se v listopadu |642 zLešna do Elbl4gu (jihov'ýchodně
od Gdaňska), tehdy pod správou švédskou,a setrval tar;r až do srpna 1648.
Většinou se zaměstnával podle podmínek kancléřových úpravou učebnic pro švédské
školy. Tato práce ho však valně netěšila, neboťjej odváděla od milejích prací pansofických.
Proti své vůli se také zapletl do náboženských polemik a sporů. Pobyt v Elblagu přerušil
několika cestami' zejrrrénado Švédska( 1646) ke kancléři oxerstjernovi a ke královně Kristině,
u nichž se také přimlouva|, aby zamiroých jednáni nezapomněli na českouotázku a ujali se
českéemigrace. Kdý byl roku 1648 zvolen za prvního biskupa českévěwejednoý bratrské,
přestěhoval se opět do Lešna. Tam ho stihly těžkérány osudu: hned po příchodu umřela
mu manželka Dorota a24.iíjla byl podepsán vestfrílský mír, kterýrn byl zpečetěnosud samostatného českéhostátu i českéemigrace. Péčeo rodinu sivyžád'a|a' aby se Komenský znovu
oženil. Roku 1649 uzavřel sňatek sJanou Gajrrsovou.
Podle usnesení synody z roku 1650, na nížse rozhodlo, že sijeďnota bratrská í naďá|e za.
chová svou samostatnou existenci a nesplyne s jinými církvemi, měl Komensk.ý navštívit členy
jednoty, kteří se lrystěhovali do Uher. Zároveň tam Komenského zva| také sedmihradský
kníže Zikmund Rákóczi a jeho matka Zuzana Loránďy, aby přispěl k obncvě a zlepšení
uherského školství.Po krátké visitačnícestě po bratrských sborech na Slovensku (z jara 1650)
a po předběžném jednání s kněžnou wátil se Komenský ještě do Lešna, aby tam zabezpečil
svou rodinu. Teprve na podzim roku 1650 odcestoval do Blatného Potoku (Sárospatak).
Toto město bylo jedním z hospodářsky ýnosných statků rodiny Rákócziů, kteří si tam vybu.
dovali svéoblíbenéletní sídlo a zároveň se starali takéojeho kulturní povznesení, zejména péčí
o tamějši kalvínskou školu. od pobytu v Uhráchsliboval si Komenský také politický zisk, totiž
vytvoření protihabsburského bloku, kteý by zvrátil příkoří vesďáIského míru. Avšak všecky
naděje se velmi brzy zhroutily: pedagogické reformy se nedařily v prostřeď pro ně ještě ne.
vyztá|ém a politické plány a naděje zhatila předčasná smrt novomanželů' které oddával sám
Komenský' Zikmunda Rákócziho aJindřišky Falcké, dcery bývalého českéhokrále Fridricha
Falckého. Proto se v červnu 1654 vrátil opět do Lešna.
Tento třetí pobyt v Lešně byl poslední a tragický. Komensk'ý se věnoval hlavně sým
pracím o pansofii a všenápravě, připravoval pro tiskPoklaďjazyka českéhoajiné spisy. Znovu
ožily ijeho naděje politické, když se rozpoutala vá|karnezi Švédskema Polskem roku 1655.
Avšak 29. dubna 1656 bylo Lešno přepadeno polským vojskem, kteréje vydrancovalo avypálilo. Komenskému shořel dům a zejména bohatá knihovna a hojné práce rukopisné, některé
z nich ďla celoživotní, která už nebylo možno nahradit (Pokladjazyka českého,sbírka kázání,
některé spisy pansofické atd.). Poněvadž se Polsko nyní stalo zemí katolickou, hledal Komenský
útočištěve Slezsku a v Braniborsku. Ve Frankfurtě nad odrou bylo mu doručeno pozvání
Vavřince (Laurentius) de Geera (1614-1666)' syna Ludvíkova, aby se uchýlil do Amsteroda.
mu. Komenský ochotně tuto nabídku přijal: vracel se rád do zemé, která jej okouzlíIa už za
studentských let a v jejímž úsilí spatřoval vrchol tehdejšího společenského žívota a pokroku.
V Amsterodamě, požívaje veřejné i soukromé úcty a podpory, mohl se už nerušeně věnovat
své práci, zejména soubornému vydání svých latinských prací didaktických, které mu získa|y
světovou proslulost, pořádání a úpravě spisů vševědných a všenápravných a pracím pro jed.
notu bratrskou (roku 1661 obnovil zde bratrskou tiskárnu). Pracoval až do posledních chvil
svého života. Jeho úmrtím zftatila českájednota svého posledního biskupa. Komenský zemřel
v Amsterodamu 15. listopadu 1670 a byl pohřben 22. listopadu v Naardenu v kostelíku náIeží'.
cím valonské církevní obci.Jeho hrob zůstal tarn až do roku lB70 zapomenut a kostelík později
sloužil téžsvětsbým účelům.V letech 1935 až 1937 upravila naše republikabyva|ý valorský
kostelík na důstojné mausoleum, i když zůstaly jakési pochybnosti o tom, zdali hrob a tělesné
pozůstatky nalezené při průzkumu hrobů roku 1929 jsou vskutku hrobem a ostatky Komen.
ského.
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Léta, která Komenský prožil ve vyhnanství, byla vyplněna přímo obrovipřesunovalodooblastívědeckých,
touliterárníprací,alejejítěžištěsepostupně
předevšímdo oblasti theo1ogícké, jak to přinášelojeho kněžsképovolání.
V tradicích svécírkve a v souladu s jejími aktuálními potřebami upínal ovšem
Komenský svůj hlavní zájem více k nábožensképraxi a tím k otázkám života
nežli k teoretickémuhloubání. I bibli, která je Komenskémujakoreformační.
mu theologovi základem víry i vědy, věnoval jenom pozornost praktickou,
hlavně pořízením výborů (Manualďk,Janua sive Introductoríum, Novi Tes.
tamenti epitome).
Z usnesenístaršíchi synody postaral se Komenský o r,rydáníŘddu cirkeuního
(t632) a ujal se jeho překladu do latiny (vyt. 1633). Nové lrydání tohoto latinského íáduzroku 1660vsouboru svých spisůDebono unitatis et ordinis. . .
ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam paraenesis (o vzácném statku jednoty
k anglikánské)opatřil Komenský stručnýmhis.
a řádu . . . poselstvícírkvečeské
bratrskéodjejího vzniku ažpo bělohorskou
vývojijednoty
o
torickým poučením
katastrofu s tesklivou perspektivou do budoucna, EcclesiaeSlauonicae. . . breuis
historiola(Stručná historie slovanskécírkve). Stručná historie, vydatně čerpa.
jící z historických prací polských přátel jednoty, theologů a historikůJana
x,asického (1534-1600) a ondřeje Wqgierského (Adrianus Regenvolscius,
.
1600- 1649),ukazuje, žeKomenský nebyl historikem v pravém smyslu slova,
že í historické otázky a dějinný vývoj lidskéspolečnostia jejích institucí viděl
a řešiljenom z hlediska theologickéhonebo filosofického.Podobného zaméÍeni
jsou i některéjiné spisy Komenského, které lze zaÍadit mezí ptáce dějepi.
secké, např. příležitostnýspis Lesnaeexcidiun (Zkáza Lešna _ 1656)' v němž
nastínil původ rodu Leszczyriských i vznik a r,ývoj města a vylíčiljeho zká.
zu. Tento spis měl být hlavně obranou bratří před útoky, že by|i příčinou
zkázy města, a měl také získatpomoc pro postížené.
T.asického práce ojednotě bratrské tak zawja|a Komenského, že roku 1649 vydal z ní
osmou knihu, pojednávající o mravech a řádech českých bratří, a to jednak v původním latinském znění (znovu ještě 1660), jednak ve vlastním překladě s názvem K navrácení se na
první opuštěnou lásku jednoty bratrské rozptýIeným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem božím učiněné napomenutí.

Nejproslulejšía nejcennějšíknihou bratrskéhopobělohorskéhodějepisectví,
s kterou je také spjato jméno Komenského, je památná Historia o těžkjlchProti(1655, 1663). Komenský má přímý podíljenom na uspořáuenstuíchcí'rkaečeské
dání vydání latinskéhoz roku 1647 (SynopsishístoricapersecutionisecclesiaeBohemicae _ Úhrnný historický přehled pronásledování českécírkve) a 1648
(Historia persecutionumecclesiaeBohemicae _ Historie o pronáSledováníčeské
církve), a to na utřídění, ýběru, doplnění a formálním zpracování pramenného materiálu, kteý se sými spolupracovníky shromáždilvětšinoukněz Adam
Hartman, bývalý kazatel v pražskéBetlémskékapli. Kniha sice nezmírnila
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osud českéemigrace, neměla vliv na podmínky vestÍiílského
míru, jak doufali
její vydavatelé,ale přece měla neobyčejnýúspěch:byla přeloženado němčiny,
anglíčtiny a francouzštiny a Adam Hartman připravil překlad český, který
pak z jeho pozůstalostivydal Komenský. Jeho obě vydání, í pozdějšív Žítavě
(l756) a v dolnoslezskémHiřberku (nyníJelenia Góra v polskémPodkrkonoší
_ IB4+)' stala se nejen obžalobou habsbursképolitíky a zvůle v našich zerních,
nýbtž také posilou těm' kteří muse[ až do tolerančního patentu skrývat své
pravépřesvědčení,
a pomáhala i v polítických a ideologických zápasech našeho
národa v l9. století.
Předevšímčlenůmjednoťy bratrské rozptýleným v cizině, ale zároveň i tajným souvěrcům pozůstalým doma určil Komenský některé spisy útěšného
obsahu, v nichž vyjádřít svou víru ve vítězstvíspravedlností. Je to především
povzbudivý pathetický leták Polnicemilostiuého
létapro ndrodčeskj.Komenslý jej
napsal, když za válečnýchúspěchůšvédských
vojsk a zejménaza vpádu saského
vojska do Čechroku 163l okřály naděje české
emigrace v brzký zvrat dosavadního stavu av návrat do vlasti. Spísekznáme zatímjenom z holandskéhopřekladu (vyt. 1632)' kteý pořídil překladatel Labyrintu, exulant Jan Gajus.
Konkrétnějí se otázkamí obnovy kulturního, církevního a politického žívota
v českých zemích po předpokládané porážce Habsburků zabýva| Komenský ve spise Haggaeus rediuiuus,to jest Křuťanskj,ch urchností,kněži Póně a ušeho
(1632; pro zvrat politické situace a jínépřekážky
lidu . . . napotnenutt
lobožného
nelyšel však tiskem). SoučasnýpoIitický stav připomněl Komenskému starozákonního proroka Aggea, ktery horlil, aby Židé vracející se z babylónského
zajetí do vlasti uspořádali předevšímpoměry církevní a poodložili sobecké
zájmy osobní.Podobně i Komenský jakoby v iloze a ústyožiléhoprorokaAggea
nabádá svésouvěrce, jakýmí zásadamt měli by se řídit při obnově českécírkve
a českého
státu. Spis Haggaeus je však také krítikou ťeudálníhořádu, předevšímvad česképředbělohorské evangelickéspolečnostii nešvarů,jaké se vy.
skytly v exílu a znovu se objevily při přechodném návratu do vlasti. V radách
doporučujeurovnání rozporů mezi českýmíevangelickými církvemia důtklivě
napomíná světskou vrchnost aknéze, aby si uvědomili svépovinnosti; zejména vyzýNá světskévrchnosti, aby zlidštily svůj poměr k poddaným.
Naděje českýchvyhnanců střídavě pohasínaly a zase se rozhořívaly podle
toho, jak během třicetíletéválky kolísalo válečnéštěstía měnily se vztahy
váIčícíchstran, avšakposlední naděje českéemigrace zmaři| kompromisní mír
vestfálský, podepsaný 24. Ííjna 1648 ''' osnabri.icku. Po jeho ratifikaci (v lednu
1650)napsal Komenský v LešněnevelkýspisekKšaft umírající matky Jednoty bratrské a dal jej ještětéhozroku vytisknout. Kšaft ná'|eží
k vrcholným
dílům našístaršíliteratury. Je to vlastně pastýřský list, kteým Komenský jako
jediný biskup českéjednotyutěšujea posiluje svoucírkevodsouzenoukzániku.
Vyjádřil to účinnou alegorickou formou závéti. Našel pro ni literární oporu

425

v starožidovskýchpožehnáních,pojatých také do bible, jimiž se některéýznamné osobností loučily před smrtí s národem nebo s rodinou, a zejména
v oblíbeném starožidovskémapokryfu Poručenstvídvanácti patriarchů, synů
Jakuboých. V Kšaftu se loučíjednota bratrská, zosobněná a představená
jako umírajícímatka, se sv'ými syny, dcerami a dědici a odkazuje jim svůj
duchovní majetek. Jsou to nejen rady, napomenutí a pÍíkazy k životu podle
zásad aídeálů českéreformace, nýbtž takévýstrahy a výtky, kritika nedostatků
a vad, zejrnénatěch, které bránily sjednocení mezi křesťanskými církvemi a
míru mezi národy. Proto nešetříKomenský ani vlastní církev, když hodnotí
její historický ýznam, Je přesvědčen,že už dohrála svou dějinnou úlohu, ale
přijímá to vyrovnaně jako zákon, kteý se vždycky a všude projevuje, že
totiž zánik jednévěci doprovází zároveřl. zrod něčehonového, že zánik staých
společenskýchřádů je předpokladem dalšíhopokroku. Yyznívá tedy Kšaft
optimisticky, zejrnénavesvých závěrečnýchkapitolách (19 a 20), kde Komen.
ský vybočujejaksí z rámce stanovenéosnovy a obrací seještěv silnémcitovém
vzrušeník svému',národu českémua moravskému,vlasti milé..,aby ji rovněž
podělilústy matkyJednoty nejcennějšímiodkazy z jejíhojmění jako jejího nejpřednějšího dědice a aby svému národu prorokoval slavnou budoucnost a
politickou samostatnostproslavenými slovy: ,,Věřím i já bohu, že po přejití
vichřic hněvu (hříchy nďimi na hlavy našeuvedeného)vláda věcí tvých k tobě
Se zase navrátí, ó lide český!..
odkazy určenénárodu vesměsnabádají k uchování hodnot českéhusitské
reformace,za jejížpokračovatelkusejednota bratrská pokládala' Tyto odkazy
doplňuje pak závěrečnévelebné požehnání,sestavenéz biblických myšlenek,
ýrazi a citátů a vyznívajícív prorockou visi nepřemožitelnosti a nesmrtelnosti českéhonároda jako božíhovyvolence, předurčenéhok velkým činům,
optimistickou vírou tedy, že trvalé hodnoty národní kultury nemohou zničit
ani přechodné nezdary a pohromy v životě veřejném. Kšaft posiloval proto
v dobách svého vzniku, byl exulanty opisován a znovu vytištěn (1757) a ne.
přestal ani později národ povzbuzovat, zejménaza prvéa druhésvětovéválky.
Vestfálský mír byl pro Komenského krutým otřesem a Komenský se s ním
musel po sepsání Kšaftu vyrovnat ještě v zoufale vyčítavémtřetín dílu Truchliuého(lryt.1651) a znovu vlastně takév pozdějšímresignujícímuž spískuSrnutnj,
h1noucímustddu, ostatníjil
hněuembo/ímpastjlře k rozplašenému,
hlas 1aplašeného
(1660)' který je snad čtvrtým dílem Truchli.
se žehnající
rad2ddnímse ušechněmi
vého.zTaké Smutný hlas je pastýřský list, ale na rozdíl od Kšaftu, který mluvil
jménem celéjednoty bratrské,je osobnímprojevemjejího posledníhobiskupa,
kteý se chce před svou smrtí i před tušenýmskonemjednoty rozloučits jejími
pozůstalýmičleny,aje méněoptimistický; poznamenaly ho osudovérány, které
_

' sp.a""ost této domněnky může bez pochybností potvrdit nebo vyvrátitjenom šťastný
nález původních vydání Smutného hlasu nebo čtírtéhodílu Truchlivého, dosuď nezvěstných.
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v desítiletíuplynulém od napsání Kšaftu postihly jednotu: úmrtí ve vlastních řadách a hlavně úmrtíosob, k nimžjednota bratrská upínala svépolitické
naděje (Zikmund Rákóczi a švédskýkrál Karel X. Gustav), vypálení města
Lešna i politické a vojenskénezdary knížeteJiřího II' Rákócziho,bratraZikmundova, v letech 1657 až 1660. Smutný hlas vznikl z pocitu naprostéodlou.
čeností,osamocení, opuštění, Zmaru a nicoty. Vrcholí tragickým gestem, jak
opuštěnýbiskup a stařec Komenský, ,,poslednína ten časvrátný . . . po sobě
dvéíezavírá,, a jak spolu s ním umírá i jeho církev,jednota bratrská, a je kladena do hrobu, ,,aby z hrobu svéhovyjíti nemohla... Tento stesk nenávratného
odchodu, třebas je vysloven statečněa mtlžné,bez s|z, nedovede rozjasnit ani
závérečnáútěcha avira' žejednota bude zasejednou vjiné podobě vzkříšena.
Nejvlastnějšíúkolsvéhokněžskéhoúřadu viděl Komenský předevšímv kazatelství. Svákázánísi pečlivěshromažďoval;ale takétato jeho životnípráce,
na které si velmi zakládal a kterou hodlal odkázat svému synu Danielovi
(1646_1696), byla zničenapři požáru Lešnaroku 1656.Avšak i to, co Senám
z jeho kazatelské činnosti dochovalo, dokazuje, že Komenský ná|ežeLk našim
předním duchovním řečníkům.Kázávalpředevším česky,německy a latinsky
jen přítežítostně.Jako kazatelje novotář, neboťse neváže kazatelským zvykem,
nýbrž si volí za témakázání biblické texty nové, neotřelé a origináIní, dosud
nezpracované,leckdy dokonce hledané, paradoxní (jako např. v Ktizaníudnočjinéhoůíbelstuízroku1649). Pro Komenského
a jakéhokoli
němého
níma o a1míttíní
je kromě toho typická zá|iba ve výkladu biblických dějů ve smyslu přeneseném a sklon k rczjímání.Jako se u něho v rozvrhu a v jasné osnově uplatňuje
prvek racionťůní,přísnélogické myšlení, tak zase do zpracov ání |átky a do j ejího přednesu proniká silná citovost. V tradicích svécírkve a takéve snahách
někteých soudobých náboženských hnutí tíhnoucích k pietismua nejčastěji
dává přednost poučenímorálnímu. Vyhýbá sevšakvšemu,co by kázání nějak
strhávalo z oblasti duchovní do všedníhoživota, a proto se snažímluvit literární Íečí,a|e lž jiného, nového stylu, nežli ji vypěstovala Kralická bible
a humanístická literatura.
Na většině dochovaných kázání Komenského, vyjma snad Kázaní pohřební
nad PaulemFabriciern(1649)' vidíme, že užjsou upravena pro tisk a pro četbu.
Jedinou většísbírkusých kázání vydal Komenský teprve 1663v Amsterodamě
na naléhánísouvěrců,aby jim zanechal nějakou postilu. Tak vznikl tematicky
uzavŤený a komposičně propracovaný soubor duchovních řečí, které prosloananebe
smrti,u7kříšení
vil Komenský v Lešně roku 1 636, Kóaaní XXI o tajemstuích
3 Pietismus je označenípro náboženskéhnutí, které se rozvilo v století
počátku
!7. p
více důraz
století lB. hlavně mezi něméckÝmi evangelíky. Proti ortodoxním naukám kladlo "q
rn žívotni praxi a náboženskoú etiku v1řěrající z vnitřního vztahu jedince k bohu, Kristu,
nežli na přěsná dogmatav rámci určité církevní organisace. Proto se hlásí u pietistů silný
náboženslý individiralismus a vzrušená citovost, která často q1risťujeve visionářství a mysticismus.
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I
li

astlupeníKrista, spasitelesuěta. Myšl'enkově se tato kázání přimykají k staršímtt
spísu (vydanému 163l, znovu 1663) Historia o umučení,
smrti,pohřbu i uzkříšení
Krista,
která
1íčí
poslední
Pdna našeho
období
života
Kristova.
Ježíše
Často musel Komenský kázat také jako příležitostný řečník, zejménana shromáždě.
ních bratrsbých kněží (synodách) a o rozličných slavnostních nebo vážných událostech. Za.
chovalo se nám několik projevů toho druhu, vesměs lž z doby vyhnanství. Několikrát připadl
Komenskému také úkol, aby vystoupil jako řečník pohřební: tak se rozloučil s exulantkou
Esterou Sádovskou (1630)' s Rafaelem Leszczyňským (1636)' s Ludvíkem de Geerem (l653) i se
sv.ými kněžskými spolupracovníky Pavlem Fabriciem (1649) a Václavem Locharem (1656) .
ohlas válečných zmatkťr, nejistot a úzkostí,jaké prožívali češtíryhnanci,za|éhá do útěšných
kázániBoj s bohem modlitbami (1655) a Enoch (1656).

Péčeo náboženskouvýchovu souvěrců,Čechůi Němců, jak těch, kteří se
museli vystěhovat' tak těch, kteří zůstalidoma, přiměla Komenského k tomu'
aby pro ně pořídil příručky náboženské výuky a aby aspoň takto nahradil nedostatek duchovních' organisovanésprár,y a vlastních škol. K tomu
účelujednak vydal vhodné spisy starší(Katechismus pro m|ádežčeskor'r
1661,
Confessio aneb Počet z viry 1662, doprovozený vroucím ,,Dalším napomenutím rozptýleným ostatkůmjednoty bratrské..),jednak skládal pomůcky no.
vé (Die uralte christlichecatholischeReligion - Prastaré obecně křeséanskénábo.
ženství,1661). Jakukáza|a čtenářskáobliba, nejvícetěmto náboženskyvzdělavatelným potřebám vyhovoval spis Praxis pietatis, To jut o cuičení
se a p0b0ž.
nlsti praaé.Tato ,,knížkamilostná.. okouzlovala čtenářesvou vroucnostíi svým
podmanivým slohem. Sdílela ostatně popularitu svéhooríginálu, The Praxis
of Piety, kteý napsal anglický puritán, kalvínský theolog Lewis Bayly (1565až
1631). Podle jednéjejí úpravy v jazyce německém připravil Komenský úpravu svou a vydal ji tiskem asi 1630. Jako druhý dí|, vydávaný s prvou částí
společně, připojil Komenský, opět podle německé úpravy, překlad jiného
příbuzného spisku anglickéhobohoslovce.}osephaHalla (I574 -1656).
Ve službáchcírkve rozvíjelKomenský V exilu takéčinnost básnickou.
Kdežto českýmičasoměrnýmiverši sledoval předevšímcíleumělecké,běžným
náboženským potřebám jednoty bratrskéchtěl sloužit veršemnavazujícímna
tradici veršesylabickéhoa r1imovaného,Iidu blízkého.Proto nejvlastnějšíbásnický zájem soustřeďovalna duchovní píseň,která byla v jednotěved|ekázání
podstatnou částíbohoslužby.Výsledným dílem Komenskéhona poli duchovní
písně je jeho Kanciondl. To jest Kniha žalmůa písníduchouních,
ktery vydal 1659
v Amsterodamě. Tomuto kancionálu však předcházelo mnoho přípravných
prací,kterémůžemesledovat už od hymnograficképrvotíny Komenskéhov čes.
kérnjazyce, překladu tří německých reformačních písní, přídaných k Presu
božímu (1624). Další písně Komenského vznikaly však až v cizím prostředí,
kde se muselr,yrovnat s duchovní písníněmeckou a polskou. Ostatně jednota
bratrská se už dávno postarala o své polské a německé souvěrce lydáním
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zpěvníkův jejich mateřštině a s německým bratrským kancionálem seznámil
se Komenský důkladně zejménaza svéhopůsobeníve Fulneku. Vevyhnanství
v německémprostředí bylpak upozorněn i na ostatníbohatou tvorbu hymno.
grafickou, která se právě v německébarokní literatuře silně rozvíjela.Sám byl
např. v přátelskýchstycíchsbásníkemMartinem opitzem (1597_1636), v je.
hož novotářském díle nového uměleckého projevu barokního nemalý podíl
připadal právě duchovní písni.
Z tohoto seznámenís německou duchovní písnívzešlotakéněkolik překla.
dů, otištěnýchhlavně v Noujchpísníchněkterjlch( l 63 1). V tomto malémsouboru,
který byl určen souvěrcůmjako posila v současnýchzkouškách a strastech,
přihlásil se už Komenský také svými původními pracemi. Z nich především
zaujme skupina zpěvů exulantských' Motivy exulantské majívýznamný podíl
takév příležitostnépísni {ehndni . . . kněze Jana Cryrilla,kterou Komenský uctil
smrt tohoto ýznamného bisktrpajednoty azároveřt svéhotchána a kterou dal
k jeho pohřbu (1632).
r,rytisknout
V třicátých letech 17. stoletízačitalriuž čeští
vyhnanci pociéovatnedosta.
tek kancíonálů,a proto se pomýšlelo na nové r,ydání zpěvníku. Tohoto ne.
snadnéhoúkolu se ujal Komenský a věnoval se mu s pronikavou kritičností,
která ho povyšujena skutečného
dědice a pokračovateleJana Blahoslava. Ko.
menský, který se tehdy ještě nevzdalvíry na návrat do vlasti, přemýšlel o re.
organisaci církevního i literárního a osvětového života jednoty bratrské.
Z téchto :úvahzachovaly se nám také rukopisné poznámky Annotata(1633'
|640 a 1645) o obnově českéhokancionálu. Vedle břitké kritiky posledního
vydání bratrskéhozpěvníkuz roku 1615a 161Bnejvětšípozornostvěnujevnich
estetickémuzhodnocenístarýchpísnía návrhům, jak duchovní píseňumělecky
a básnicky zdokonalít.
Podle r,ytčenýchzásad upravoval pak Komenský písně a skládal, vlastně
většinoujenompřekládal, písněnové.V čtyřicátýchletech uspořádal už z těch.
nd'božné,
to výtvorů rukopisný soubor o 75 písních, označený jako Písněněkteré
kteý měl být podkladem pro nový zpěvník. Avšakjeho konečnéredakci mohl
se Komenský věnovat teprve v době, když se natrvalo usadil v Amsterodamě.
Amsterodamský Kancionól z roku 1659 je dovršením dvousetletého vývoje
bratrskéduchovní písněa zároveň.shrnuje skoro všechnuhymnografickou tvor.
bu Komenského,asi l35 písní,kterélze buď zcela nesporně, nebo aspoň pravděpodobně pokládat za jeho dí|a,a to za jeho vlastní původnípráce, biblické
parafráze nebo překlady. Kancionálu předeslal Komenský předmluvu, v níž
uvažoval o podstatě písnía o příčinách a podmínkách jejich esteticképůsobi.
vosti a zrníníIse také o rýmových a metrických zásadách, jakými se řídil
při skládání písnínoi,ých i při úpravě starych.
Silněji nežli v dřívějšíchbratrských kancionálech jsou v Kancionálu Komenskéhozastoupeny překlady hlavně německých skladatelů,zejména Mar-
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tina Luthera a reformačníchbásníků.Vydatně těžil takéz polských zpěvníků,
kterému poskytly nejen vhodnépředlohy k překladům, nýbrži pomoc při přek|ádání písníněmeckých, polsky už zptacovaných. Ve svých původních skladbách Komenský s oblibou paraťrázoval vhodné biblické texty povahy lyrické,
reflexivní nebo didaktické. Tyto biblické parafuáze jsou tematickým obohace.
ním dosavadní duchovní písně,stejnějako písně určenérozličným povoláním
a životním situacím (např. těhotnéženě, školákům,k vinobraní apod.). Ale
i stará tématanaplnil Komenský novým duchem, zejménav skladbách, v nichž
vztah mezi člověkema bohem je r1,jádřen jako milostný vztah mezi mužem
a ženou.Rovněž skupina písnío posledních věcech člověka nemá svým poje.
tím a vyjádřením obdoby v staršíbratrské hymnografii. Jak v představové
oblasti, tak v básnické řeči a ve formě těchto skladeb hlásí se projevy nové
zbožnosti a nového básnického nazírání aslohu barokního. Značnol pozor.
nost věnoval Komenský metríckéstránce písní podle principu hudební časo.
míry (aby se kvantita hudební shodovala s vlastní i polohovou kvantitou
slabik).
Komenský pamatoval také na německé souvěrce a lrydal pro ně roku 166l německý
kancionál Kirchen., Haus. und Hertzens-Musiea (Kostelní, domovní a srdečnímusika), který je
však jenom obnovou vžitého staršího typu bratrského německého kancionálu (posledního
z roku 1639).

Mnoho časui duševníhor,ypětízabra|y Komenskémunáboženské spory, kteréjej doprovázely od prvých dob vyhnanství až do skonu. Užbrzy po
příchodu do Lešna musel Komenský bránit české
vyhnance německým a čes.
_
kým spiskem (Kurtzer Bericht aonder Pestilentz 1631i /próaa kratičkáo mornim
- 1632), poněvadž byli nespravedlivě napadeni a kritisováni, když za
nakažení
moru lrytýkali lešenskémuobyvatelstvujeho nelidskéchování k lidem zachvá.
ceným moTem. Komenského obrana je kritikou takového chování z hlediska
theologickéhoi zdravotnického.
Vyhnanství však přinášelo napětí a spory i v saméemigrací, zejména mezi
jednotlivými církvemi. Největšíhonepřítele měli bratří v českýchluteránech,
zejména v jejich duchovním představiteli, knězi mistru Sauunr,u Mlnrr.
NIovI z Dnažova (1593_1639).
Na jeho prvé dravé útoky proti jednotě bratrské (Pět a třidceti. . . důvodů _ 1635)
odpověděl Komenský apologií Na spi'sproti jednotě bratrskéod M. Samuela Martinia sepsaý , . .
ohldšeni(1636). Na novou podrážděnou polemiku Martiniovu odpovídal pak JeN FnlÍN (ko.
lem 1600-1662) rozvážnýrn Rozebráním (1637) a jménem celé jednory Komenský obranou
Cestapokojc (1637)' vjejíchž úvahách araďách hlásí se už budoucí irénik, snažícíse spory
řešit smírně a nenásilně.
Dalších polemických spisů Komerského je celá řada. Německy a latinsky polemisoval
se sociniány (zejména s Danielem Zwickerem), stoupenci učení,které hlásal Farrsto Sozzini
ze Sieny (1539-1604)' odpůrce běžnékřeséanské
nauky o sv' Trojici a popěrač božswíKris-
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tova. obdobné dogmatické otázky řešil také v polemickém spise namířeném proti Pavlu Felgenhauerovi, kteý zase popíral lidskou přirozenost Kristovu. Jift vážné polemiky měl
s pražským kapucínemValeriánem Magnim. Utkal se i s filosofií Descartovou, když doprovodil
doslovem polemiclrý spis svého přítele Petra Serraria namířený proti filosofii Descartově.
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Nejtrpčípolemíka čekalaKomenského na samémsklonku života,a to s re.
formovaným theologemSamuelem Maresiem (des Marets, 1599_1673). Ma.
resius dotkl se Komenského v jedné tištěnéškolnídisputaci proti chíliasmu.
Tato kritika zavda|a pak Komenskému podnět k neprozřetelnéodpovědi
De zelo sinescientiaet charitate,admonitiofraterna (o horlivosti bez vědění a lásky,
bratrské napomenutí - 1669); na ni se Maresius obořil nešetrnou a ne.
spravedlivou replikou Antirrheticus (Vyvrácení námitek), v nížvylíčilKomenskéhojako podvodníka a politického dobrodrulla a zhanobil jeho osobní čest
i celéživotnídílo, zejménajeho snahy všenápravnéa írénické.Komenský se
chystal odpovědět spisem ContínuatioAdmonitionisfraternae (Pokračování Bra.
trskéhonapomenutí _ 1669 až 1670)' ale odpověď zůstalaroztištěnaa docho.
vala se nám kuse, hlavně zajímavéa cenné autobiografické vzpomínky z let
od odchodu do vyhnanství až po rok 1658, zprávy, kteréměly doložit čestnost
a nezištnostKomenského života, myšleníi jednání. Je to dílo sice stařecké,
ale ještě plné životnosti a citovosti i slohovépohotovosti.
Útěchou v těžkýchdobách byly však Komenskému také projevy prorocké
(revelace). Komenský je horlivě sledoval, shromažďoval a překládal,'"rydával
a šířil tiskem a hájil Proti útokům namířeným proti jejich pravosti. I v této
víře a pověře byl synem svédoby a nebyl osamocen. Zatemíovaly ovšemKomenskémui přemnohým jiným stoupencůmtěchto prorockých projevů správný postřeh pro vývoj vědecký i politický.
Zejrnéna tři osoby zasáh|y hluboce sými prorockými projevy do života a smýšlení Komenského:ještě před odchodem do vyhnanství Kryštof Kotter a KristinaPoniatowská, o nichž
by|a již řeč výše,v exilu pak zejména neblaze Mikuláš Drabík ( 1586_167l), I(omenského druh
ze stuďí. Tento strážnický rodák a bratrský kněz se rystěhoval po Bíléhoře na Slovensko, kde se
živil obchodem; roku 167l byl v Bratislavě jako velezrádce popraven' ačkoliv svá proroctví
odvolal a přestoupil ke katolictví. Komenský mu slepě věřil, chránil jej a podporoval a stal se
horlil".im šiřitelem a vykladačem jeho proroctví. Přeložilje do latiny a vydal spolu s proroctví.
mi Kotterov'.foni a Poniatowské v knihách Lux in tenebris (Světlo v temnotách _ 1657) a
v nové úpravě jako Lw e tenebris(Světto z temnot- l 665 a s dodatky vlastně až 1667), osvětloval
jejichvznikvespíseHistoria reuelati'onum
(Historie zjevení _ 1659)' propagoval je ve své kores.
pondenci, prostřednictvím svých přátel a pomocníků i tiskem, snaže se pro ně získat zejmérra
osobnosti vlivné politicky, např. francouzského krále Ludvíka XIV., a takéje vášnivě obha.
joval proti odpůrcům.
Se spory o Drabíka, které rozleptávalyjednotu bratrskou, souvisí takéchiliasticky laděný
spisek Boj Michala a anjelůjelu s Drakem a aýel1 jela (1663). Výklad 12. kapitoly Apokalypsy
(vítězný boj archanděla Michala s r$avfn drakem) je úvodem k napomenutí a wýzvě k vě.
řícím, aby udatně bojovali proti Draku-Antikristu a jeho pomocníkům, totiž protireformaci
řízené papežstvím, a ke dvěma modlitbám, z nic}:žprvá byla určena pro wýslech Drabíkův
v Púchově.
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Ani ve sých nejprudšíchpolemikách nepouštělKomenský z mysli snahu
získávatprotivníka napomínáníma láskou. Bylo to v souhlasu s jeho snahami
iréníckými, totiž snahami po dosaženísmírnéhořešeníprotichůdných náboženských, politických i společenskýchzájmů, se snahami, které jsou ostatně
nerozlučně spojeny také s jeho úsilíma dílem pansofickým a všenápravným.
Tak vlastně mezi Komenského práce irénické ná|eži také některé spisy polemické (např.
Cesta pokoje a polemiky s Valeriánem Magnim). Komenskýneváhal zasáhnout ani do konkrétďch sporů' aby nepřátelské strany smířil, jako např. v pojednání Independentiaaeternarum
conÍusionum
origo (Nezávis1ost, původ ustavičných zmatků - 1650 a 166l), v kterém chce usmí.
řit rozpory v anglikánské církvi vyvolané radikální sektou independentů, anebo v jiném napo.
menutí anglikánské církvi, kterým doprovodil soubor swých spisů De bono unitatis et ordinis,
věnovaný anglickému králi Karlu II.

Vedle námětů a návrhů konkrétnícha uskutečnitelnýchr,yskytnou se však
v těchto míroých úvahách velmi často fantastické myšlenky, prorocké vise
a utopickésny a Komenský v nich r,ystupujejako prorok a hlasatel božívůle,
která se neohlížína lidské možnosti. Tak jsou pojaty např. prorocké ýzvy
LetztePosauntiberDeutschlandt
(Poslednípolnice nad Německem - 1663, 1664),
obracejícíse k německým knížatům,aby napravili veřejnépoměry v Německu,
kteréjsou sice krítisovány ostře, a|e bez spolehlivéznalosti skutečnéhostavu,
azejména Angeluspacis (Anděl míru - 1667).Tento spis byl určenjako posel.
ství na konferenci v Bredě, především r,ryslancůmAnglie a Nizozemí, kteří
měli jednat o podmínkách míru mezi těmito oběma námořními a koloniálními
mocnostmi, a pak ''všem křeséanůmpo Bvropě a na to i ke všem národům
po celém světě, aby se zastavili, válčit přestali a učinili místo knížeti míru,
Krístu, kteý chce již národům hlásat mír... Komenský, který v tomto spise
vystupuje jako anděI míru, dokonce Se osobně do Bredy se svým poselstvím
vypravil; jeho návrhy a rady byly však jenom krásnými vidinami snílka a
humanisty, které nemohly mít praktický ýznam.
Míroými úvahami a hledáním léku proti válkám i proti vnitřním osob.
ním pochybnostem, blouděním a zmatkům obíral se Komenský takév pojednání nazvaném obrazné narážkou na ýrok Kristův k ,,pečlivéMartě.. (Lu.
káš 10' 42) Unun necessariurn
(Jednohoje potřebí - 1668).Je to jakási žívotni
zpověď a zárovei závět. V rozličných variacích vracejí se a zaznivají do tohoto
stařeckého účtování a zpytování života vlastního a lidského vůbec motivy
mladistvého Labyrintu a Centra: na sobě samém i na lidech uvědomuje si
Komenský, že jeho život byl neustálémarné pachtění a touženi'po věcech,
které nyní hodnotí jako omyly a,,labyrinty,,, at to byly snahy didaktické,
pansofické,irénickéi obíráníse proroctvími, takžeprávem o sobě lryznává, že
byl ,,po svůj celý život mužem touhy..1přecevšak véÍí,že
tyto snahy nebudou
pro lidstvo zcelabez užitku.Vtomto stařeckémrozjímáníje sice mnoho kvietismu a resignace, a|e zárovei také usilování, které ne|ze označit za pesimis.
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mus, jestližeKomerrský věŤíah|ásá, že ce|élidstvo je ,'jedním pokolením,
jednou krví,jednou rodinou, jedním domem.., a touží,takřka už nad hrobem,
po naIezenípevného základu pro lidskéjednání, po synthese a soustředění,
alezároveí zjednodušenílidského konání a lidských zÍízení,k nimž náieží
takévěda, politika a všechnyprojerry a instituce celélidskékultury.
Angelus pacis není jediným spisem, v kterém se Komenský zabýval konkrétnípolitickou otázkou a který Ize zaÍadit mezi politické projevy. Komenský
se nikdy neuzavíta|přímé účasti na politickém dění; už některéjeho
mladistvé práce jsou plné politických myšlenek(zejménaRetuňk, Haggaeus,
ohlášení a Cesta pokoje). Zv|áštéhorlivou politickou činnostlyvíjel všakv pr.
vém desítiletípo míru vestfálském.Veliké naděje skládal do knížeteZikmunda
Rákócziho, jemuž určílvýzvu 'Sarmlsecretus
NtlthanisadDauidem(Tajnářeč Natha.
1651),tiskem ovšempro soukromou povahu tohoto projevu
nova k Davidovi
jesuitů,a to nejen zbraněmi, nýbrž
ner,rydanou.ZničeníHabsburků, papežství,
i prostředky osvětovými,hlavně pomocívševědnýchškola institucí,jsouhlavním
tónem tétovýzvy. Z pobytuv Uhrách lrytěžil pak Komenský ještě myšlenkově
národa
hutnou a formálně vyváženouúvahu o štěstínároda, Gentisfelicitas(Štěstí
_ 1654,tištěna1659),kterou sevlastně s Uhrami rozloučil.Věnoval ji sedmíhradskémuknížetiJířímuII. Rákóczimu (1621_1660)' k němužse rovněžupínaly
naděje české
emígrace.Rozpravu zahajuje podivuhodná definice národa: ,,Národ je veIiký početlidí, pocházejícíchz téhožkmene, kteří bydlí na témžmístě
domě, jejž nazývajívlastí),mluví týrnžjazykem,
na zemi (jakoby ve společném
lásky, svornostia snahy o obecnédobro...
ajsou tak spojeni týmižznaky společné
V tomto výměru se hlásí Komenský systematik,filosof a pedagog, zároveň i bě.
ženecbezvlasti,jenž právě proto si význarr' národa uvědomuje tak charakteristickými znaky. Hlásí se už takéčlověk nové doby, která lrytvářela nové ekonomické vztahy mezi lidmi a takénovépojetí národa. Svou definicitozvádí a doosmnácti částíneboli stupňůnárodního štěstí.
plňuje pak Komenský r,rytčením
Druhou politickou nadějí české
emigrace bylšvédskýkrál KarelX. Gustav
(1622-1660)' když vtrhl roku 1655 do Polska. Komenský tehdy napsal agitační spisek Paneg2ricusCarolo Gustauo (Pochvalná řeč na Karla Gustava _
1655), kteý vzbudil značnou pozornost. Vítal v něm Karla Gustava jako
osvoboditele, který rná zavést v Polsku spravedlivějšířád, zrušit výsady
magnátů a katolicismu, udělit všemstavůmsvobodu a stejná práva, zejména
měšťanstvua vykořiséovanýmsedlákům.Tak se chvalořečna krále mění vlasttolerance.
ně v hlasatelku ideálů humanity, sociálníspravedlnostia náboženské
K mírovémuuspořádání světa měla podle Komenského příspět také vý.
chova lidí; proto tolik úsilísoustředil na práce didaktické a pansofické,
kteými se proslavil v celémtehdejšímsvětě a pro kteréi dnes bývá jeho vý.
znam neprávem nlžován jenom na pedagoga.
literatury r.
28-Dějiny české
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Zájem o problémy výchovné probudil se v Komenském už za jeho studijních dob. Zejménav Herborně zaujaIy jej vychovatelskéteorie, reformní návrhy
a p|ány, jaké tehdy hlásal německý luterský pedagog Wolfgang Ratke-Rati.
chius (I57l-1635)' o jehož práce nepřestalse Komenský zajimat ani později.
Hned z prvého učitelskéhostyku se školou vznikl spisek, dnes nezvěstný,
Grammaticae
facilioris praecepta(Pravídla snadnějšímluvnice), vytištěný v Praze
l 616' kteý měl mládeži i učitelůmusnadnit vyučovánílatině. Ale pak se zájem
í literární činnostKomenského obracely jiným srrrěrem.Až zase v posledních
dobách svéhopobytu ve vlasti,když se ukrýval uJiříkaSádovskéhozeSloupna
v BíléTřemešné,znovu obrátil svou pozornost k vychovatelství,pomáhaje bratrskémuknězi Janu Stadiovi při výchově synůpana Sádor.ského.Tehdy jej zejménazaujal spis německéhopedagoga a gramatika Eliase Bodina ( 1600- 1650)
Bericht von der natur. und vernunftmessigenDidactica oder Lelrrkunst (Zprá.
va o přirozeně a rozumně uspořádané didaktíce neboli umění vyučovat _
1621). Četbou a excerpcítohoto spisu začalavznikat jakási česká obměna
tétodídaktiky. Postupně všakstudiem dalšíodbornéliteraturya dostal Komenský podnět k vlastním úvahám a řešenímotázek pedagogických a k literárním pracím, kterého proslavily po celémsvětě. Byly to původně českypsané
úvahy, návrhy a p|ány, jak prostřednictvím promyšlenévýchovné metody
v dobře zorganisovaných školách pozvednout úroveň vzdě|áni a tím přispět
k novému rozvoji obnoveného českéhostátu a k zajištěníjeho budoucnosti.
Pro Komenského je přiznačné,že koncipova| zase plán díla rozměrného,
jakési pedagogické encyklopedie nebo základního souboru, kteny' měl vedle
všeobecnězaměřeného oddílu teoretického obsahovat také praktické r,ypracováni v oddíIu speciálním, totiž učebnice pro jednotlivé stupně škol a praktické příručky a návody (informatoria) pro vychovatele.
Tento veIkolepě pojatý soubor, věnovaný předmluvou českémunárodu,
chtěl Komenský nazvat ,,Paradisus ecclesiae renascentis - Ráj cirkve znovu
se rozzelenávajicí,, anebo ,,Paradisus Bohemiae - Ráj český...S předmluvou Ráje souvisíještěprogramová staťNaurženikrótkéo obnouení
školu krdloustuí
českétn
(snad z roku 1632), projev zajímavý svými pokrokovými náměty aplány, jak zorganisovat lepšíškolstvína demokratických zásadách. Ráj zůstal sice nepublikovaným torsem' ale leccos z tohoto plánu Komenský uskutečnil
v někteých dílech.Nejv'ýznamnější
z nich je teoretickýspis Didactica, to
jest Umění umělého vyučování, dohotovenýpo tříletépřípravnépráci
četbou spisů Jorre:vNe Valnlrrrne
Anonnen i přibráním filosofických prací
" Z.W"a
španělskéhohumanisty Julwe Lursp Vrvnsn (1492_|540) , italského dominikána Tomues.l
Celtperolr-rr (1568-1639), jeho německého vykladače ToslÁsn Aoemrno (1590-1643)
a Angličana FneNcrsn Be.coNe, lorda z Vnnur.a.lru (156l_1626), hlasatele novédoby. Bacon
Verulamský přísně rozlišoval oblast filosofie (vědy) a theologie a zároveň jim vykazoval rozsah
jejich kompetence; pokusil se taképodle noých hledisek vybudovaných na indu}tivní metodě
o kritiku tehdejšíhovědního systému a o jeho přebudování. (Srovnej také poznámku 9 na
str. 443.)

434

roku 1632. Ko:
mládež, aby si
skémui posmrt
se očekávaná z
v rukopise. Ko:
zásaďy a návrh
spis přepracovž
roku 1638, ale
(Sebranéspisy
nila sice světovr
váni, ale teprve
važnějšímdílen
evropských jaz
jako živý zdroj
Komenskéh
ale liší se přízn
skrze nové a pÍ
matičností,sna
vědecké metod
názory I(omenl
žitky scholastik
covat. Komensl
znal z vlastní š
a ne utopii, jak,
Do ohniska
sta| žák, nikoli
vzdě|ání. Komt
jí připisuje moc
mické vztahy m

Výchor,'u, kte:
stupňů po šestilet
(,,školamateiská..
být všude jednotn.
jedinou školu pro .
zorganisovanou po
Nevylučuje z výchl
má trvat do dvaná
vyrčuje jenom jaz1
jsou ještě,,školylat
let. Nejnadanějí ž
jsou v lrlavním měs
o škole, hlavr
(morálce) a v zbo
,9,+

jehostudijnávrhy
Ratke-Ratiani později.
nezvěstný,
v Praze

paksezájem
v posledních
ze Sloupna

braTehdyjejze(1600-1650)

(Zprá-

_
vyučor'at

obměna
Komen-

a k literárpsané
česky
i metody
a tímpřispět
budoucnosti.
rozměrného,
měl veclle

\rypra-

škola praknárodu,
cirkveznovu
' S předmlua krdloustuí
šk,ol
námětya plá.
Ráj zůstalsiuskutečnil
D i d a c t i c a ,t o
přípravnépráci
filosofickýchprací
únikánaToumse

uo (1590-1643)
doby.Bacon
nové

rwkazoval rozsah
ináuktivní metodě
poznámku 9 na
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roku 1632. Komenský chtěljím poskytnout návod a poučení,
mládež, aby si osvojila zák|ady všeho,čeho potřebuje člověkk životu pozemskémui posmrtnému. Spis byl určenčeskémunárodu, ale nevyšel,poněvadž
se očekávaná zména politické situace nedostavila, a až do roku |B49 uváz|
v rukopise. Komenský se však k tomuto dílu vracel. Uvědomoval si, že jeho
zásady a návrlry mají platnost všeobecnov' a Z tohoto širšíhohlediska začal
spis přepracovávat ve znění latinském.S touto úpravou byl v podstatě hotov
roku i63B, ale r,ydal ji tiskem až roku 1657 ve svých opera didactica omnia
(Sebranéspisy vychovatelské).Tato Didacticamagna(Velká didaktika) upozornila sice světovou veřejnost na Komenskéhojako reformátora školníhovyučování, a|e teprve l9. stoletípoznalo její význam. Dnes je nejznámějšíma nejzádílem Komenskéhove světovéliteratuře; je přeloženatéměřdo všech
važnějším
evropských jazyků i do japonštiny a zárovei horlivě studována a oceňována
jako žiý zdroj podnětů i pro moderníhočlověka,předevšímovšempedagoga.
Komenského Didaktika byla prvním spisem toho druhu v našíliteratuře,
ale lišíse příznivě i od podobných prací cizich. Nepřináší sice myšlenky veskrze nové a původní,vyniká však nad jiné soudobépráce pedagogickésystematičností,snahou r,rybudovatz pedagogiky vědeckou Soustavu a s pomocí
vědecké metody najít pravid|a a zákony vychovatelsképráce. Pedagogické
názory I(omenskéhobyly přímo revoluční,neboéútočilynejen na školsképřežitky scholastiky, nýbrž i na feudální řád, i když s ním přímo nehodlaly skoncovat. Komenský přitomvycházizempirie, z rozbortt prostředí, kterév'ýborně
znal z r'lastní školskézkušenosti,a proto píšedílo zakotvenév žívotnípraxi
a ne utopii, jakou kreslívalv některých sých pracích pansofických.
Do ohniska badatelskéhozájmu Komenského Se v Didaktice správně dostal žák, nikoli učitel. Cílem výchovy je dosáhnout uceleného všeobecného
vzďéIání,Komenský všakvliv výchovy poněkud optimisticky přeceňuje, neboé
jí připisuje moc změnit celou lidskou společnostbez nutnosti změnit ekonomickévztahy mezi lidmi.
Výcho'"rr, která se Komenskému začíná hned od narození, navrhuje rozdělit do čtyř
stupňů po šesti letech. o prl'ní výchovu do šesti let se mají starat rodiče' zejrr.éna matka
(',škola mateřská..), potom přejímají výchovu školy. organisace škol i plán vyrrčováú rnaji
být všudejednotné a pro všechny závazné; Komenský odmítá stavovskéýsady a navrhuje
jedinou školu pro všechny c{ěti bez rozdílu ti.ídního původu, majetkoých poměrů i pohlaví'
zorganisovanou podle systému vyučování kolektivního ve třídách s žáky věkově r,ryrovnanými.
Nevylučuje z výchovy ani děti tělesně a duševně vadné. Povinná školní docttázka pro všechny
má trvat do dvanácti let a mají ji obstarávat ,,školy obecní praeceptorské..(národní), kde se
r,ryučujejenom jazykern mateřským a které mají být zíizeny v každéobci. Ve většíchměstech
jsou ještě ,,školy latinské.. (gymnasia), na ktených se dále vzdělávají schopní žáci do osmnácti
let. Nejnadanější žáci dowšují pak své odborné vzdě|áni na akademiích (universitách), které
jsou v hlavním městě každézemě, azáv&ečným'í cestami po světě.
o škole, hlavnim prostředku, jak se vzdělávat v moudrosti (vědomostech), v ctnostech
(morálce) a v zbožnosti, má Komenský lasoké mínění: pokládá školy za ,,ďlny lidskosti..
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rozvití
a chce z nich odstranit všechno, co z nich dotud dělalo mučírny a bránilo úspčšnému
talentů. Proto hledá metodu, která by ušetřila čas při učenía osvojování vědomostí. Vzorem
lidského jednání se má stát příroda, a I(omenský si z ní podle své syn.kretické (srovnávací)
metody volí rozličné analogie a přirovnání, básnicky sice velmi působivé, ale vědecky ne
vždy přesné, jak postřehli a vytýkali už něktcří jeho současníci. Správně však Komenský vyvodil, že vyučovací způsob musí být přirozený, lrevyuměIkovaný a nerrásilný. Musí se př!
tom pěstovat jak výchova rozumová (schopnost myslit), tak smyslová. Vyrčování má se
především opírat o znalost věcí získanou vlastní zkušenostíanebo opřenou aspoň o názotné
vyučor'ací pomůcky, má stavět na základních poznatcích a teprve od nich se má postupovat
dále od snadného k nesnadnému, od nižšíhok vyššímu,od známého k neznámému. Proto
základni vzdělání na školách národních musí se poskytovatjenom vjazyce mateřském, který
má být také východiskem při učení cizím jazykům, kde učeníslovům a věcem má být sou.
běžné. Proti soudobé školnípraxi zdůrazňuje Komenský také vzdělání v předmětech reálných
a doporučuje rozšířit tradiční osnovu o předměty nové, prospěšnérozvoji měšéanstva,zejména
o přírodní vědy (Komenský je nazýruá fysikou), zeměpis a dějepis. Při ýchově se nemá zapomínat ani na výcvik v pracích manuálních.
Komenský si uvědomoval, že školy musí být hospodářsky zzbezpečeny a _ v době, kdy
péčeo školy nebyIa ještě pokládána za povinnost státu _ hledal k hospodářskému zabezpe.
čeď obnoveného českéhoškolství rozličrréjiné cesty, např. důchody ze zabaveného majetku
jesuitského a klášterního, příspěvky wchností, prostředky získanéobecními sbírkami aj. Zaýchovu mládeže a za školstvívůbec činí odpovědnými hlavně šlechtu a duchovenstvo, kteým
má být také svěřen dozor nad všemi školami.

Ze speciá|ních návodů a příruček,které Komenský zamýšlel napsat pro vy.
chovatele,vypracovaljenom Informatorium školy mateřské (asi kolem
roku I630), spis určenýpředevšímmatkám a chůvám. Je to dílo ojedinělév teh.
dejšíčeské
i světovéliteratuře, ačkoliv není zce|abez cizích podnětů. Komenský v něm sice staví na základech' jaké dětskévýchově položila jednota bratrská, ale domýšlí a rozvádi tyto náměty a zásady a překonává je pojetím
vlastním. Vypracoval tak soustavu dětské výchovy pro dobu předškolní, ba
už pro dobu matčina těhotenství.Velkou úlohu přisoudil Komenský při vy.
chově dětí také umění, zejména slovesnému a hudbě' projevům lidor,ým i
umělým, neboťjako spisovatel, básník i hudebník uvědomoval si zušlechéující
sílu umění na lids]<ouduši.Také v Informatoriu je Komenský hlasatelem rov.
nosti všechlidí už zde na světě' a proto uznává jenom jediný výchovný systém,
závazný pro všechny rodiny a děti, a nepřipouštíani v rodinné ýchově rozdíly podle třídní př.íslušnosti.
Informatorium je psáno s velkou úctou k matkám a zejména s velikou
úctou k dětem, s hlubokou psychologickou znalostí dětskéduše a zároveň se
smyslem pro slovesnévyjádření. Při četběInformatoria cítíme'žeje nepsal suchý vědec, nýbrž citlivý člověk, sám otec rodiny a zánovei básník, kteý dovedl svévýklady a poučky proteplit obrazy šéastného
rodinného života i roz.
pomínkami navlastní dětství na slováckém venkově s jeho lidovou slovesností,
hrami a písněmi. Proto si i dnes zachovalo Informatorium půvab a životnost
přes to, že se nyní,po třech stoletích,nelze řídit všemijeho radami a pokyny.
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Bylo proto na škodu naší literatuře i pedagogice, že tento spis nevyšel
v původnímčeskémzptacováníve svédobě, nýbrž až roku 1B5B,a že se proto
nemohl stát, jak Komenský toužil,jakousi rukovětí českýchrodičů.Zato Komenský připravil a vydal překlad německý (1633, 1634' 1636) a latinský,
který vyšelv jeho Sebraných spisechvychovatelských (opera didactica omnia)
1657/58.Ještě za života Komenského vyšel překlad polský, anglický a švéd.
ský, v 19. a 20. století další překlady do jiných evropských jazyki, zejména
do němčiny a ruštiny, poněvadž i dnes vychovatelství čerpá z Informatoria
podněty pro svou práci s dětmi.
U čeb ni c e plánované pro jednotlivétřídy druhého a třetíhostupně,tj. pro
školunárodní a latinskou, nestačilKomenský vypracovat. Pro děti předškolního
věku, kteréještě neumějí číst,zamýšlel sestavit nějakou obrázkovou knížku,
která by jim pomáhala poznávat svět a připravovala je postupně pro školní
výchovu. Nad pouhé plány a náčrty nevyrostly ani učebnice pro šest tříd
školy národní, o nichž Komenský pracoval v letech 1629 až 163|.
Nedochoval se ani slabikář, který sestavil Komenský pro polské národní školy (16al).
Pro učeníliterním začátktlm bylo určeno, a to rodičům, qychovatelům i žákům, stručnépojednáú Artifcii legendiet scribenditirociniutn (Počátkovéčtenía psaní), pocházejíci z doby Komenského pobytu v Uhrách (1654). Dochovalo se jenom rukopisně a v latinském zněď, podle
něhož se mělo překládat do mateřských jazyků.

Dále pokročily Komenskéhopráce na učebnicíchpro školu latinskou. Tyto
učebniceqlnutil si nedostatek takových pomůcek a jejich na|éhavápotřeba,
když byl Komenský nucen učit na školev Lešně' skládat učebnicepro Švédy
v Elbl4gu a budovat školu v Blatném Potoku (Sárospatak). Některé z ních
opět nedozrály k hotovému tvaru sclropnémuotištěnía zůstaly nejspíšvíce
méněsoukromými pomůckami Komenského a jeho pomocníků.
Takové učebnice vzniklé za působeni na lešerxkéškole a pro ni rrrčenézachovaly se v ru.
kopisném sborníku leningradském z Geometri'a,Cosmcgraphiaecompenditlm(Příručka kosmografie),
Historia prophana siae politica (Historie světská neboli politická) a nejpropracovanějši Prima
philosophia (První fiIosofie), úvod do metafysikyjako všeobecnénauky ojsoucnu.
Z přednášek, jimiž Komenský na lešenskémgymnasiu (1630-1632) uváděl své žáky
do přírodníclr věd, vznikla učebnice Plzysicaead lumendiainumreformatazs1nopsis(Přehled ýsiky
opravené podle světla božího),lrytištěná |633, a v nové úpravě 1663. s pedagogickylrn rozmys.
lem, který se projevil v jasném upořádání a podání látky i v srozumitelnosti výkladů' při.
způsobených i sr,ým slovním vyjádřením chápavosti žáků, poučuje Komenský přehledně
o přírodě, ojejím r'zniku, podstatě, složení,o vlastncstech přírody živéi rležívéa o záklaďec}a
přírodovědy, zvané tehdy fysika. Výklady jsou však podávány z hlediska theologa, který se
snaží smířit poznání vědecké s názoty bible, jejíž primitivní názory na přírodu klade nad poznatky ziskané bádáním a objevy v moderních přírodních vědách (např. Koperníkem, Ga.
lileim).

V letech svéhopůsobenína lešenském
gymnasiu zaméstnávalse Komenský
nejintensivněji filologií a v ní closáhl nejtrvalejšíchúspěchůi světové slár,ry.
Soustředil se hlavně na problém vyučování cizim jazyk.&m a z nich především
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latině, poněvadž bez ní nebylo tehdy ještěmožno dosáhnout wššíhovzdělání.
obšírnálatinská mluvnice Grammaticalatina (163|) nevzbudila zv|áštnizájem,
zato však netušenéhoohlasu dosáhla a v celémsvětě rázem svéhoautora pro.
slavila učebniceJanua linguarum reserata (Dveře jazyki otevřené),
Vytištěnáv Lešně l631. Když Komenský přemýšlelo tom' jak reformovat zastaraléa těžkopádnéučenílatíně,dostala se mu mezi jinými učebnicemido rukou také tak zvaná hibernská (tj. španělská)Janua linguarum (vydaná po
prvé 1611).Nalatinskýclr větách sestavenýchtak, aby se v nich základní slova neopakova|a, a doprovázených souběžným překladem do španělštiny,
chtěla naučitlatinskému jazyku Španěly anebo obráceně latiníky španělštině.
Byly to však častověty uměle vykonstruované,slohově šroubovaÁé,s výrazy
hledanými, nejednou přímo nesmyslnéa směšnéa nadto Íazenék sobě bez
logické souvislosti. Komenský si uvědomova|, že prospěšnájazyková učebnice
nesmí učit jenom slovům a gramatickým pravidlům, nýbrž také věcem, že
musí poučit žáka takéo reálném světě. Právě z tohoto hlediska promyslil Komenský ýběr slov (kolem 7300) a sestavil z nich l000 vět. Tyto věty seskupil
do tematicky uzavÍenýchkapitol (l00lekcí), jejichž sled byl promyšlen, aby
kniha přehledně poučovala o vzníku světa, o přírodě neživéa živé,zejména
o člověku, o jeho těle i duševním životě, o lidských zaméstnánícha vůbec
pracích i o projevech života společenského
a kulturního,jako je škola,umění,
morálka a náboženství.Tak Komenský příblížilučenílatině soudobémuživotu.
Původní Janua obsahovala sice jenorn text latinský, ale Komenský si představova|, že
ur'edeni do ní zprostředkuje učitelžákůmvjazyce mateřském.Proto byl pořízen překlad polský
a sám Komenský zpracoval znění české,které r,ydal roku 1633 s názvem Daéřejaz1ků oďeuřené,
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Janua byla vydávána, upravována i rozmanitě měněna také bez vědomí a souhlasu Komenského. Zpravíd|abývala pozdějijejí vydání ďvojjazyčná, otiskovala vedle textu latinského
znění v jazyce mateÍském, anebo polyglotní (mnohojazyčná), s překladem latinského textu
do několika moderních žiých jazykťl. Už v době Komenského byla takto upravena do všech
hlavních evropských řečía takédo některýchjazyků asijských. Bylavydávánaještětrapočátku
19. století,dokud nepřestalo privilegium latinyjako jazyka vyrrčovacího,takžedosáhla téměř.
250 vyc{ání.Byla dokonce jedinou knihou Komenského, kterou si u nás po BíIéhoře vydali
i pražštíjesuité, poněvadž museli uznat její pokrokovost a přednosti př.cd jinými učebnicemi
latiny a chápali sejí jako vhodné pomůcky pro svéškoly.Pro světovou proslulostjejího autora
neodvážili se přitom zamlčetjelro jméno, i když šlo o,,kacíře...
Janua byla však knihou pro začátečnikvponěkud obtížnou, a proto vypracoval Komenský
učebnici novou, rozsahem asi desetinu půr'odníJanuy, a vydal ji už roku 1633 s názvem
Januae linguarum reserataeVestíbulum (Předsíň otel'řených dr,eří jazyků) a rovněž ji později
podle své jazykové filosofie a systematiky přepracovával. Byla to učellnice stcjně úspěšná
jako Janua.
Aby žákům a učitelům usrradnil práci s Januou a s Vestibulem' připravil Komenský ještě
několikjiných pomůcek' jednak pokyny a rady pro učitele a žáky' jakým způsobem postupc.
vat př.i 1.ytrčovánípodle těchto učebnic,jednak seznamy slov, mluvnice a slovníky. Zejrnéna
nrnoho pozornosti a přemýšlení věnoval Komenský svým starším osvědčeným učebnicím
latiny (Janua, Vestibulum), když působil na gymnasiu v Blatném Potoku. Přímý stý se
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školní praxí i plán vybudovat vševědnou školu pobízelyjej tehdy k tomu, aby své staršíučebnice revidoval, upravoval, přepracovával i skládal nové, jako napí. Atrium (Síň _ 1652),
určenépro stylistický výcvik na textuJanuy.

Dovr.šením
Januy je proslulý orbis Sensualium pictus (Světv obrazech), původně Zase učebnice latiny, ale pak vzor učebnice cizích jazyktl
vůbec.V Orbisu ponechal Komenský osvědčenýzpůsobdvojjazyčnéhotextu,
v původnímvydání z roku i65B latinský a německý5,ale podle zásaďy názorného vyučování připojil ještě k záh|aví každékapitoly obrázek, ilustraci probíranéhotématu.orbis je vlastně zkrácená a zjednodušená Janua, tedy zase
přehledná encyklopedie vědění o světě. Aby l(omenský usnadnil žákům poučenío věcech, které z vlastní zkušenostiještě neznali' opatřil všechny věci,
předměty a osoby na obrázku a jejich slovní označenív příslušnémtextu
latinskémi v jeho německémpřekladu stejnoučíslicí.
Úspěch orbisu bylob.
rovský, ještě většínežliJanuy a Vestibula; kniha dosáhla nespočetnýchvy.
dání, úprav, doplňků a přepracování ajako školníučebnicepÍežilave školách
i Januu.
Myšlenkou ilustrované učebnice latiny se zabýva| Komenský už za svého pobytu v Anglii
a zejména v Uhrách, kďy dal dokonce vytisknout zkušební arch takové učebnice, nazvané
Vestibuli et Januae linguarumlucidari,utn(Předsíně a Dveří jazyků lucidarium, tj. osvětlení, jasné
znázotrrění _ 1653).

S látkou Januy vyrovnal se Komenský ještě také formou dramatickou,
totiž l'atinskými školními hrami. V souhlase se svým humanistickým
vzděláním i s humanistickými tradicemi pokládal latinské drama, kteréve ško.
le předváděLi žáci, za vhoďný prostředek jak k naučenílatinské řeči a k pohotovosti ve vyjadřovárrí, tak k osvojeníspolečenského
vystupování a k výchově
charakteru, a proto za svéhopůsobenív Lešně složílpro tamní gymnasium
dvě dramata neboli podle tehdejšíterminologie komedie: vtipnou a živou hru
o antickém filosofovi Diogenovi Kynikovi ze Sinopy6, nazvarLo! Diogenes
C1lnicusrediuiuus(Diogenes Kynik opět na živu - poprvé hrána 1640, vyt.
1658)' a méně úspěšnoua dramaticky nevýtaznou a nehybnou biblickorr hru
patríarcha(Praotec Abraham - I64L, vyt. 166I/62).
Abrahamus
Když za svéhopůsobenív Blatném Potoku nataziI na tvrdohlavý odpor
kalvínskýchkonservativců,kteří odmítali školníhryjak s náměty antickými, tak
biblickými, prosadil aspoň tolik, žese hrála zdramatisovaná učebnálátka upra5 Autorem německéhotextu je barokní básník Siegmund von Birken (1626-1681), rodák z Chebska'
6 ŽiI así v letech 400-323 př. n. l. Náležel k nejvýraznějším představitelům asketické
filosofie kynické, která pohrdala pozemskými statky, hlásala náiratk přírodě a soustřeďovala
se na otázky etické.Je jednou z nejpopulárnějšíchpostav mezi řeckými filosoý, ačkoliv nebyl
literárně čiáný. Bylý víak zaznam-€ nány některé jého výroky, zejrnénav živoíópise sepsanéin
Diogenem LaértsÉýin(žil kolem poloviíy 3. stolďtí n. l.;, a Íoloíala o něm spoiustaanekdot.
Diogenes se stal částo.předmětem líteráíniho zpracováíi, o jehož tradici (zéjménaDiogena
I.aertskéhoa Apophthegmata, tj. okřídlená slova, Erasma Rotterdamského) se opírá také
KomenskÝ.
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vená podle Januy' a to s nečekanýmúspěchem.Yzor mu poskytl rektor lešenské
školySebastíanMacer, kteý upravíl jako školníhru prvních šedesátkapitol Januy (1650/51).Ale Komenský svým souborem her, kteý nazval Scholaludus
(Školana j evišti- 1654), vytvořil dílo pedago gicky závažnější
i umělecky hodnotnější.Rámec hry, lypůjčenýu Macera, je pseudohístorický:král Ptolomaeus
chce s pomocí svých rádců, filosofůa učencůPlatona, Eratosthena,Apollonia
Rhodského a Plinia staršíhozreformovat dosavadní zdlouhavou a neúspěšnou
cestu ke vzděIání.Proto se rozhodne znovu přezkoumat všechensvět, aby se takto ověřila podstata všechvěcí,jejichvztahy avzájemné rozďíIy,a aby se zároveřt
zjístilo, zdalri to také správně vystihují jejich názvy. o tom většinou krále
informují obeslanízástupci a představiteléjednotlivých vědních oborů, umění
a řemesel. LátkuJanuy rozdělil si Komenský do osmi her, které také zachovávají logický sledJanuy. }Jry z díla Schola ludus nelze ovšemposuzovat jako
projevy dramatické, nýbň pedagogické,přesto však některým ýjevům, zejména z prostředí školního anebo kde se líčícharaktery a mravy rozmaÍilce,
lakomce, chlubila a mluvky, nelze upřít r,ýstižnosta skutečnědramatické po.
jeti i zpracování podle požadavkůtehdcjšídivadelní teorie a praxe.
Svůjpraktický reformnízájemo pedagogiku a didaktiku doprovázel Komenský teoretickým zájmem o jazykovou r,ýuku.Tak napsal - když školyv městě
Vratislavi zaved|y jako učebnícelatiny Vestibulum a Januu - pojednání De
sermonislatini studio. . . didactica dissertatio(Didaktická rozptava o studiu latinského jazyka _ t63B), které se obyčejně cituje jako ,,Rozprava k Vratislavským... Komenský se v ní rryrovnal s kritikami sých učebnic i se sv.ými
vlastními zkušenostmia vypracoval návody, jak by se mělo s jeho učebnicemi
pracovat.
Nejzávažnějšíteoretickou prací filologickou a po Didaktíce vůbec Komennouissima
skéhonejýznamnějším dílem didaktíckýmje spis Linguarummethodus
(Nejdokonalejšímetoda jazyků), na němž pracoval v Blbl4gu v letech 1644
až 1647 a kteý vydal v Lešně roku 1649. Kromě metodologických úvah
o vyučovánílatině podle Vestíbula,Januy a Atria a kromě praktických návo.
dů, jak si při tom počínat,obsahuje tato práce důležitépostřehy týkajícíse
r,yučovánícizim jazykům vůbec. Latinu sice staví nejvýšjako jazyk, který
nejv1'spělejší
formou splňuje požadavkyj azykamezinárodního, ale nepodceňuje
pÍitom jazyky národní, z nichž chválí zejména češtinu,poněvadž prý je po la.
tině i řečtině nejschopnějšík vyjadřování. Latina má však také pomoci při
pěstovánínárodrríchjazyki, aproto Komenský přikládá veliký význarn správné metodě, podle níž se má latině učit. Kritikou dosavadních metod i své
vycházet
vlastní dospívá,jak se domnívá, k metodě poslední, nejdokonalejší..
při učenísoučasněz pochopení věcí a slov, jejich pojmenování. Své hlavní
dídaktickézásady shrnul v desátékapitole do 187 pouček.Poněvadžje vyvodil
rozborem pojmu ďidaktiky jako teorie správného vyučování,bývá tato část
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světovou veřejnost. S pořádáním a tiskem svých sebraných spisů započal Komenský už koncem roku 1656 a počátkem roku! 1658 vyšly s datem 1657
jako opera didacticaomnia (Sebranéspisy vychovatelské).Byl to podnik obrov.
ský i svým rozsahem (téměř 1200 stran folior,ych). Komenskému se na toto
významné r,ydání, kteréje prvním souborným r,ydáním spísůčeskéhoautora
vůbec, dostalo podpory od městskérady amsterodamské,ale vypomohl také
Vavřinec de Geer. Komenský utřídil svépráce do čtyř dílů, a to podle čtyř
hlavních období svého života, z nichž každé tvoří do jisté míry i ucelenou
pracovní oblast, zejménav pracích r,rychovatelských.
V prvním díle otiskl své
práce zlet 1627 až 1642, tedy zobdobí svéhoprvého lešenského
pobytu, pře.
devšímlatinskou Didaktiku a latinský překlad Informatoria školy mateřské,
Januu a Vestibulum. Druhá částobsahuje práce z období elbl4žského(|642 až
1650), zejménaLinguarum methodus novissima, a do třetího dílu shrnulsvé
práce potocké(1650- 1654)kromě díla orbis pictus. Čtvrtýdíl přinášípráce,
které Komenský sepsalv Amsterodamě; vznikaly zřejmě během tisku Sebra.
ných spisů, když se Komenský při přípravě a revisi svých staršíchprací pro
tisk znovu zamýšlelnad vychovatelskými problémy, uvažoval o svých starších
názorech, srovnával je a měřil svými novými zkušenostmia svým nynějšímsta.
noviskem a bránilje proti neoprávněným výtkám, pomluvám a neporozumění.
Zpytováni vlastního žívota a zi.rove:ňnebojácné kritice vlastních snah
a prací jsou věnovány úvodní rozpravy Vita gyrus (Život vírem) a Ventila.
brum sapientiae (Věječka moudrosti). V statích E scholasticis labyrinthis
exitus (Východisko ze školskýchlabyrintů), Latium redivivum (VzkříšenéLatium), Typograplraeum vivum (Živá tiskárrra)a Paradisus juventuti Christianae reducendus (Jak m|ádeži křesťanskénavtátit ráj) zamýšlíse pak Komen.
ský znovu nad tím, která vyučovacímetoda by byla nejvhodnějšípro výchovu
m|áďeže,aby si ve školách spolehlivě osvojila věci pro život podstatné.Závé.
rečná rozprava Traditio lampadis (odevzdání pochodně) je jakousi závětí,
v které si Komenský vybírá nástupce svých pedagogických a didaktických
snah a vyzýváje, aby v těchto snahách neustávali. Tyto amsterodamskérozpravy jsou namnoze koncipovány esejistickyse sklonem k r,ryjadřováníobtaznému a zhuštěnou formou. Soustřeďují se na zák|adní problémy, nezabíhají
do detailů, ale vynikají přitom velkorysostíi smělostíplánů a navrhovaných
řešeníi svými ýhledy. Nelze ovšem zarn|čet,že vedle myšlenek svěžícha
pokrokových se vyskytnou v těchto statíchtakézbytky scholastickéhomyšlerrí
a rozumování, vedle visí a utopíístrhujících'svýmrozletem, odvahou a silou
téměř básnickou také náměty a představy nedomyšlené,svědčícíuž o Sta.
řecké ochablosti a podir'ínství.
Amsterodamské rozpÍavy' vIastně většina prací v Sebraných spisech
jsou lwbuclovány podle myšleneka plánů vševědných. Myšlence
otíštěných,
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vševědy neboli pansofie podřizoval Komenský většinu sých prací, zejrr'éna
ovšem naukových, které vznikaly od tíicátých let 17. století. První zárodky
ideje pansofickéspadají už do roku 1628 a pansofická koncepce se hlásí už
v českéDidaktíce, a to v její snaze vyučit podle jednotně r,ybudované vědy
a zároveřt podle jednotného ýchovného systémuvšechnylidi všemu, ,,cožku
potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života píínáIeží,,,aby se tím do.
sáhlo všeobecné
harmonie. Komenský nechápe pansofii jenjako nějakou encyklopedii, která by souhrnně a přehledně seznamovala Se stavem tehdejšího
vědění,jak takovépoučenínabíze|yhojnésoudobépráce8 ajakou konec konců mělo být i jeho vlastní Theatrum-Amphitheatrum anebo později plánovaná Janua rerum reserata (Dveře věcí otevřené). Komenského pansofie
usiluje zárovei o dosaženímoudrosti, je filosofií, která se pak stává podkladem jeho pedagogiky. U Komenskéhose arci idea pansofie nezrodila hned
hotova, nýbrž se postupně vyhraňovala jednak vlivem četby, zejménarencsančních myslitelůg,jednak vlastním přemýšlenímo těchto clzích názorech
a vlastními zkušenostmi. Tak uzrávala v Komenském postupně pansofie
jako soustava,o které byl přesvědčen,žeje schopna převychovat celé lidstvo
a připravit mu nejideálnějšížir'otní podmínky. od pansofie, která zajisti
spclečnou výchovu všeho lidstva pocle týchž názor.Ů' a zásad, slibor'al si
I(omenský jako konečnýcíl také sjednocenílidstva ve vědění' .,'evíře a snad
téžv jazyce. A poněvadž právév rozporech mezi věrami a jazyky viděl hlavní
příčínyválek, doufal, že pansofie odstraní války a přispěje k věčnémumíru
mezi národy.
o předpokladech, jak takovou pansofii vybudovat, co by měla obsahovat
a jakou metodou by se mělo podle ní vychovávat, uvažova|Komenský v řadě
přípravných náčrtůa versí (asi z let 163+-1637), s kterými se svěřil především
svému příteli Samuelu Hartlibovi a které nyní označujeme soubcrně jako
pansophica
Praecognita
(Předpoklady vševědy).Přesnějšíprogram vševědynastírril
v pojednání, které rovněž zas|a|Hartlibovi a které Hartlib, nadšený tímto
8 Např. německého gdaňského reformovaného filosofa Bentolouoe
KacxtonlreNNa
(1571-1609)'Jorrervre' HotxnIcgl Ar,srnoa (l588-1638), kteni učil Komenského na herbornské akademii, anebo roztockého profesora Pnrn.r L,tunnI\TBER,GÁ(l5B5-1639).
8 Zapůsobili na něho především tito: německý myslitel Mrxur-Áš z Kus:r _ Nrcor,eus
Cus.l,ruš (t40l_1464), piůkopník filosofie, která se ópírá o přírodní zákony poznávané stttdiem přírody;.španělský humarrista a pedagogJuer Lurs Vrvns (1492_1540)' který svý.mi
pracemi vycházejícími z empirického zkouňání přírody podlamor'al systémustrnulého sclroiastického.formalismu; italský fiIosof Fnexctsco.Pernirius-Pern:rzzt.(1529-|597),
který se
přil.IáněI k novoplatonismu a za základ všeho světa, jsoucna, pokládal nebeské prasvětlo;
italský dominikán Tolrlreso Cl.lrpexor,u
(1568-1639), pronásledovaný pro své názory
i jednání církevníinkvisicí, který proslul zeiměna jako fiIosofusilujícío reformu vědy na podkladěpoznánireá|népřírodyajato
sociológ,.ytřár.3i.í smělé uřopické konstrukcé budbucí
komuňistické společnósti; ňeměct<yfiIosof Ťosres Áoelrr (l596-1650), který se zasloužil
o vydání spisů Campanellových i o výklad jeho filosofické soustavy; anglický myslitel
I{gaaonr z Cgnnaunrr (asi 1582 nebo 1583-1648;, který se pokouŠelvyrovnat a snrířit
poznání rozumové s náboženským.
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plánem, dal roku |637 bez vědomí l(omenskéhovytisknout pod názvem Conatuum Comenianlrum
praeludia (Předzvěsti snah Komenského) a znovu 1639 už
se souhlasem autorovým j ako Pansophiaeprodromus(Předchůdce vševědy). Hart.
lib kromě toho seznámíl s tímto spísem anglíckou veřejnost také překladem
do angličtiny (16a2). Názory Komenského vzbudily širokou pozórnost, ale
vy'skytly se také hlasy nesouhlasu i odporu. Zejména filosof René Descartes
oprávněně kritisoval Komenského,ževe svévševěděpodrobuje vědu theologii.
Komenský byl dokonce obviněn před staršími jednoty bratrské z bludů a musel se proti
těmto nařčením bránit jak před wchností světskou, tak církevní. Nejen se ospravedlnil,
nýbrž dosáhl ještě souhlasu, aby vševědu dokončil' Svou obranu také sepsal a vydal tiskem
(1639) s názvern Conatuum pansophicorumditucidatio (objasnění snah vševědných). K obraně
svých vševědných snah a zejrr.énak novému nárysu plánu vševědy znovu se Komenský vrátil
sptsern Pansophiaediat1posis(Plán všer'ědy_ 1643).

Komenský si vševědou kladl úkol, který byl nad síly jednotlivce. Proto
většina jeho prací vševědných uváz|a buď v nábězích, v rozvrzích, plánech a
nárysech, anebo velmi těžcepro tisk uzráva|a.
Tak se nám např' dochoval z roku 1643 rukopis metaýsiky Janua rerwn reserata(Dveře věcí
otevřené), v ďž se zkoumají principy lidského poznán| ate úplně vyšla tiskem až nová verse,
lryďaloá 168l z pozůstalosti s názvern Janua rerum, hoc estSapientia prima (Dveře věcí, to jest
První moudrost). o metafysické předpokladyJanuy rerum se opírá také spis Sapientiaeprimat
usus, Triertium catholicumappellandus(Využití první moudrosti, jemuž patÍi lázev Trojumění
všeobecné),plánovaný už v roce 1650, ale dokončený až roku 1670 avydaný teprve posmrtně
l681. Je to poučení,jak by se mělo v sculadu s metafysikou v1pěstovat lidské m$lení, mluve.
ní a konání tak, aby mczi nimi byl naprostý souhlas a harmonické tarovnání. Některé vševěd.
né práce, hlavně excerpta a pomocná ďla s nastřádaným materiálem, zničil požár v Lešně'

Mezi posledními pracemi' které Komenský na sklonku svéhoživota připravil ještěpro tisk, byl takéstaršívševědnýnávrh Via lucis(Cesta světla), vydaný 1668, ale r,ypracovanýuž v době jeho pobytu v Anglii (1641-16+2).
K programu vševědy,jak ji Komenský nastínil ve svých dřívějšíchpracích,
připojil zde některédalšípodrobnosti a zejménauvažoval o reformní síle vševědy na lidskou společnost,o jejím významrr všenápravném.Podle Kornenskéhoje svět škola boží moudrosti, ale lidskou vinou zaledbaná a nepořád.
ná. Lék proti těmto zmatkům a tmám hledá pak v souhlasese svými chiliastickými a mystickými sklony v světle moudrosti, kteréby právě před blížícímse
příchodem konce světa osvítilo všecky lidi, a doporučuje čtvero prostředků
vedoucích k tomuto cíli: l) obecnéknihy, které by byly všem srozumitelné'
2) obecnéškoly,kteréby byly všempřístupné,3) obecný sbor učenýchmužů,
4) obecný jazyk. Pod obecným (universátním) sborem navrhuje Komenský
jednotně řízenou organisaci vědecképráce na celémsvětě,a tojakousi ústřední akademií (sbor světla), která by pečovalao reformu vzdé|áni a o rrápravu
lidské společnosti.Pro uskutečněnítéto myšlenky zdá se Komenskému nejvhodnějšínějaký společnýsvětovýjazyk, který by měl nahradit tehdejšílatinu,
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nedostačujícíuž pro všecky oblasti lidského myšlení,i béžnéživé jazyk1,.
Komenský snío nějakémjazyku umělém.od pravévševědyslibuje si pak nový
zlatý věk na zem\, sbratření všechnárodů a věčnýmír.
zača|Komenský svévševědnéplány, spo.
Ještě zevrubněji a systematičtějí
jené už nyní natrvalo s myšlenkami všenápravnými, propracovávat a rozvád ě t v d í l e ,k t e r ép o m ý š l enl a z v a tD e r e r u m h u m a n a r u m e m e n d a t i o n e
consultatio catholica (Všeobecnáporada o nápravě věcílidských).Začal
na něm pracovat v Elbl4gu roku 1644, ale nikdy je nedokončil,ačkolivněkoli.
krát ohlašoval a sliboval jeho vydání a dokonce některéjeho části začal
tisknout, doufaje, že dílo dokončíběhem tisku. Tímto dílem, které pokládal
za svůjúkol životnía s kteým se někdy ochotně svěřoval přátelťrm,ale jindy
je zase tajnůstkářskyskrýval, zabýva| sc až do posledních chvil svého života
a ještě na smrtelnémloži zavazova| pod pohrůžkoubožímsoudem svéhosyna
Daniela a svéhopomocníka Kristiána Vladislava Nigrina, aby ,,concepty nashromážděnépřehlídli, do pořádku uvedli, a pokud možné,na světlo rrydali...
Všeobecná porada je dílo, kterése vyrovná velkým utopiím a filosofickým
koncepcím, jaké v tédobě lrytvořilí zejménaanglický myslitel Francis Bacon,
lord z Verulamu (Nova Atlantís - Nová Atlantis, Magna instauratio scien.
tiarum - Velké obnovení věd, Novum organon - Nové organon), a Ital
Tommaso Campanella (Civitas solis - Slunečnístát). Brzdou se však Komenskému stává neustáIý zřete| k bibli. Bible zasahuje do jeho myšlenítak silně
a neústrojně,že mu zkresluje reá|ný pohled na svět i jeho smyslovézkušenosti,
a tím ho odvádí od pravdy a zbavuje jeho tvrzení a důkazy reálné průkazností.Životnosti ubírá dílu také důsledná snaha všeckoutřídit podle předem
pojatéhoschématu,kterése stává že|eznýmkrunýřem.
Látku rozvrhl Komenský do sedmi částí: 1. Panegersia (obecné probuzení všech' Všebuzení), 2. Panaugia (obecná cesta světla, Všeozáření), 3. Pansophia (všeobecná moudrost,
Vševěda), 4-. Pampaedia (obecnévzdělání myslí, Vševýchova), 5. Panglottia (obecný jazyk,
Všemluva),6. Panorthosia (obecná náprava' Všenáprava),7. Pannuthesia(obecnépovzbuzování, Všenapomínání). Brzy po příchodu do Amsterodarnw začal Komerrský s podporou
Vavřince de Geera tisknout, zatím jako soukromý tisk pro vybrané odborníkn svou Všeobecnou poradu, a to v téžeúpravě jako své sebrané spisy opera didactica omnia, dodané
do tisku o něco později. Stačil však vytisknout jenom to, co si přilrášel s sebou už opsáno
na čisto pro tisk, totiž úvodní předmluvu, adresovanou ,,Světlům Evropy, mužům učeným,
zbožnýrn, vynikajícím.., a první dvě knihy (Panegersii a Panaugii), které vyšly ještě 168l
v menším osmerkovém vydání. Tisk Pansophie uvázl už na samém počátku. Panorthosia
a Pannuthesia dospěly dále, chybějí jim jen závěry. Všecky tyto roztištěné práce a rovněž ty,
s jejichž tiskem nebylo možno započít (Pampaedia, Panglottia), jsou však dochovány v rukopisech, připravovaných zřejmě pro tisk, i když jim chybí konečná redakce. Možná, že tyto
opisy připravili Daniel Komenský, Kristián V. Nigrin a Pavel lrartman, kterého si Nigrin
přibral na pomoc. Ale ani těmto pořadatelům Všeobecné porady se nepodařilo zredigovat
dílo do konečného stadia a lrydat je tiskem. Více nežii nějaké nesnáze finanční zrnát'al. je
zejména obrovský neuspořádaný materiál vševědné pozůstalosti, do jehož pravého smyslu
bylo možno nezasl'ěceným jenom těžko proniknout, a odrazova|a je i nepříznivá kritika, jakou
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vzbudily otištěnéwkázky (zejrnéna u Samuela Maresia). Roku 1680 vydal Nigrin pod názvem
Spicilegium didacticum (Klasobraní didaktické) jenom ýňatky z Pansophie, obsahující
teoretické zásaďy didaktické. Panegersie dočkala se ještě roku 1702 nového vydání v Halle,
středisku pietismu, jehož hlasatel August Hermann Francke (Í663-1727) byl nadšeným čtenářem Komenského a stoupencem jeho myšlenek. Tam se nakonec dostala celá vševědná pozůstaIost Komenského a tam ji také teprve roku 1935 objevil Dmytrij Čyževskij.Roku 1957 přešla
do majetku našeho národa.lo

Ve Všeobecnéporadě vracejí Se v podstatě všechnymyšlenky,kteréo pan.
sofii vyjádřil Komenský ve svých ostatníchspisech, poněvadž Všeobecná porada je výsledkem celéhoživotníhosnažeuíKomenského,synthesoujeho zkušeností,přemýšlenía celého života. NejzávažnějšíčástíVšeobecnéporady je
vedle Pampaedie Panorthosia, která byla snad hotova už roku 1655 a z niž
Komenský vytiskl více nežli třetinu. Panorthosia obsahuje nejen obšírné
teo.
retické ťrvahy,jak zreformovat a upravit lidskou společnost,nýbrž taképraktické návrhy, jak si Komenský tuto nápravu představuje. Komenský zase vycházíze svéchiliastickévíry, že před koncem světa, který prý se blíží,nastane
všeobecnánáprava věcí. Ačkoliv tato náprava bude dílem Kristovým, přece
je Komenský přesvědčen,že vyžaduje také lidské spolupráce; proto pý je
třeba vybudovat zcela novou filosofii, theologíi a politiku, a to na zákonech
všeobecnosti,jednoduchosti a dobrovolnosti. Komenský si vůbec představuje
svět řízený podle přesného řádu, v němž by bylo odstraněno každénásilí,
ale také nahodilost, a v němž by zavLádla všeobecnáharmonie. Zárukou všeobecnésvětovéreformace stane se pak světový sněm neboli ekumenický koncil,
na němž se shromáždíz celéhosvěta vynikajícífilosofové,theologovéa politíkové,aby se poradili' jak odstranit rozpory mezi národy, jazyky, církvemi
a státy, a uzavÍeli trvalý mír, ktery by lidstvo sjednotil a připravil půdu tisí.
ciletéříši Kristově.
jeho kore spondence'
též
K literárnímudílu a odkazu Komenskéhoná|eži
rozptýIená nyní po knihovnách a archivech skoro celého světa a stále ještě
zcela neobjevená a neprozkoumaná. I tím, co se z ní zacltova|o, ná|ežík nej.
korespondencím našístaršíliteratury a svým
bohatším a nejvšestrannějším
významem zaujímá v nich místopřední.
Většina dopisůKomenskéhose týká jeho činnostiveřejné,církevníazejména literární, prací vědeckých. Komenský své korespondenci, a to i sdělením
zcela všedním,věnoval velikou péči: nepsal zpravidla nic bez předchozího
promyšlenía konceptu, odeslanédopisy opisoval nebo dával svým pomocníkům opisovat do kopiářů, í když většinusvékorespondencenepokIádal za|iterárni di|a jako někteří humanisté a nemínílji lrydávat tiskem. Takto propracoManda.
vány jsou i dopisy čistě soukromé,jako např. krásný do?is manželce
leně (z 18. února 1622), kteým po ní v době odloučenosti za prvého proná.
10

Je uložena v Universitní knihovně v Praze.
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sledování touži|a kterým zároveřt jako na rozloučenoudoprovázel připojený
o dokonalostikřesťanské.
traktát Přem1,lšloudní
Je to list citově tak vroucí a obsahově i formálně tak ucelený, že jej Komenský neváhal otisknout při vydání
Přemyšlováníjako úvod a dedikaci zárovei.Je to opravdoý skvost korespondence manželské.
Jiným proslulým listem, ktery však svéproslulosti nabyl až v době nové,
kdy byl teprve z archívniho prachu publikován (tB55)' je iatinský politický
z lL. Ííjna1648, poslední zouťa|ýpokus vyburco.
list kancléřiAxelu oxenstjernoui
vat v sobeckých státnícíchsvědomí, aby si uvědomíli, že jejejich mravní povínnostízastat se při sjednávánímirových smluv takézdeptanéhočeskéhoná.
roda ajeho vyhnanců.
tiskaři Petru
Pro dějiny literární stal se důležitým dopis amsterodamskému
Montanoui (Peter van den Berge), nakladatelí spísůKomenského, datovaný
10. prosince 1661. Je jedním z má|a, které Komenský ještě za svého života
otiskl, a to ve společnémsouboru svých spisůFaber fortunae, Diogenes,Abrahamus a Regulae vítae (1662). Nu na|éháníMontanor'o vylíčil Komenský
v tomto dopise svou líterární činncsta|iterární dráhu od prvotin až po rok
1661, tedy přehled své činnosti téměř půlstoleté.Není to však pouhý ýčet
prací, rýbrž cennézprávy o jejich zrodu a pohledy do dílny autorovy. Je to
u nás první pokus o kritický přehled vlastní literární tvorby a práce, psaný dokonce z vyššího
hlediska tvůrčíhoprocesu' a ne pouhá bibliografie, jsou to jpkésistručnéliterární vzpomínky a memoáry. Litujeme proto, žese nám kromě
korespondencenedochovalyještětakéKomenskéhodeníky, kterési pečlivě
psal a poclle nichž nám v polemice s Maresiem, Continuatio Admonitionis
fraternae (1669-1670)' aspoň v hutné a poutavé zkratce vylíčil některé své
životnípříběhy a zkušenosti.
Běžný obraz Komenského se ustálil předevšímjako obraz pedagoga.
Nejvýšese stále hodnotí jeho zásluhy o celésvětovéškolství,takže se mu clopřídomku,,učítelnárodů...Naproti tomu jako theolog a filosof
stalo čestného
býval zatím Komenský většinou podceňován. Nelze or'šem popírat, že už
ve svédobě leckde zastával'názory zastara|é,avšakposl edníbáďáni ukazuje, žese
Komenskému theologu a filosofovi křivdilo, že nebyl ani zde zpátečníkem a
žei zďe směřovalk pokrokovějšímu
poznání.Jako theologodkláníseKomenský
od ortodoxního dogmatismu, a proto také.dospír'ák náboženskésmířlivosti,
k toleranci, která je předzvěstípříštíhoosvícenství,aneváhá dokonce uvažovat
o vytvoření novéhouniversálního náboženství,v němž by se všechnadosavadní rozplynu|a a zároveřt splynula. obdobou toho je i snaha vyrovnat jednotlivé filosofickésměry a smířit je navzájem. Tato snaha je podstatným rysem
Komenského filosofie, kterou poslední výsledky bádáni hodnotí jako origi-
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ná|ni a významnou představítelku racionalismu 17. stoletía jeho Všeobecnou
poradu řadí k nejsmělejšímfilosofickým koncepcím a konstrukcím své doby.
Pro světoý význam Komenskéhojako spisovatelefilosofického,theologickéhoa pedagogickéhonesmímevšak zapomínat na Komenskéhojako spisovatele, v jehož díle vyvrcholil celý vývoj našístaršílíteratury. I(omenský vyrostl
z českéhokulturního prostředí a jemu sloužil í svými projevy latinskými.
I v nich vycházel z jeho dosavadníchideorýh a literárních tradic a myslel na
i na jeho budoucnost, až opět nabude
českýnárod, na jeho potřeby současné
politické svobody a bude moci svobodně rozhodovat o svémosudu. Chtěl předevšímprospět svémunárodu a pro něj taképředevšímwořil.
Literární dílo Komenského náleži sice z většíčásti vědě než písemnictví
krásnému, ale u Komenského nejsou neprodyšnéhranice mezi stylem prací
vědeckých a beletristických. Komenského citovost a pathos, zaljetí pro věc
a myšlenku, kterou sleduje, ztvárňuje i řeč jeho vědeckých spisů v projery
umělecké,slohově vytříbené,nejednou přímo básnické.Komenský tu většinou
užíváprostředkťrrétorických,kteými clrce svéčtenářepřesvědčita získat.
Komenský zasáh| tvůrčímzpůsobemdo oblasti jazykové,a to stejněve spisech latinských jako českých.Nepřidržoval se př.ísněklasickélatiny, jak se k ní
vracel humanismus, nýbržvytvářel si vlastní,osobitou řeč.Proto mu takénejen
někteří školometští
a dogmatičtístrážcihumanístickélatiny, ale i její purističtí
obránci vytýkali prohřešky a návrat k latíně středověké. Nechápali, že Ko.
menský usiloval nové věci a myšlenky r,ryjadřovatnovými prostředky a že se
jako duch tvůrčínebál jít cestamísamostatnými a brát pro svéspisy stavivo
odevšad, pokud r,ryhovovalojeho zárněrům. A podobně tomu bylo i s řečí
jeho spisůčeských'která se rovněž odchýlíla od mlur,y a stylu staršíhobratr.
ského písemnictvíi od písemnictví charakterísovanéhozejména literárním
kruhem Veleslavínovým a která má všecky znaky a vlastnosti zralého projevu barokního slovesnéhoumění. Komenský uvědoměle přemýšlel o slohové
stránce svých českýchprací, jako vůbec dbal slohovékázně, lznávaje i v literárním projevu nutnost harmonie a řádu. IJvědomoval si ovšem rozdílnost
různých slohů a jejich nutnost a snažil se jich ve svých pracích také využít.
Na literaturu, která vznikala doma a směla vycházet jenom pod přísným
dohledem jesuitské censury' mohl ovšem Komenský působit oklikou a hlavně ještě v prvních generacíchpo Bíléhoře. Pro Komenskéhovyhnance a ,,kacíře.. je arci důkazem jeho mravní výše, ale také vědecké a spísovatelské
vyspělosti, že i přes hranice upoutal právě inteligenci, která musela sloužit
novému řádu: Václava Jana Rosu pobídl především k přetisku Katona a
k napodobení časoměrnéhobásnictví,jesuity Matěje Yáclava ŠteyeraaJiřího
Konstance k pracím mluvnickým i k vydání Januy. Vlasteneckéhojesuitu
Bohuslava Balbína zalja|a dokonce četbaspisůKomenského tak silně, žeho ve
spise Bohemia docta nejen nezařadil mezi autorykacířské,nýbržýslovně jeho
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kacířství popřel a jeho spísy, zejména Labyrint, q'chválil a doporučil číst,
poněvadž vynikají krásnou řečí,uhlazeným slohem i hloubkou myšlenek a
To je ovšemstanovisko v pobělohorskékatolickéinteligenci,
vzácnou učeností.
zejména kněžské,celkem vzácné a možnév jejích prvních generacích po BíIé
hoře, neodcizených ještějesuitskou výchovou všemu, co nebylo katolické, a
chápajících a uznávajících proto velikost a ýznam těch, s nimiž se ve víře
rozcházeli. Většinou však,hlavně po úplnémvítězstvíprotireformace v našich
zemích, smýšlelastejně příkřejako fanatický Antonín Koníáš (169i-1760)'
kterémujsou kacířskévšechnyspisy Komenského. Proto je také,pokud sejich
dopídil, ve svémKlíči zatratil.
Pokrokové snahy a myšlenky Komenského však zvitézily. I když nnohé
z nich jsou už překonány, přece nás stále spisy Komenského poutají svým spísovatelskýmuměním a úsilím,kterémůžebýt vzorem í dnešku.
V našíkultuře tvoří Komenský jakÝsi protějšekHusa. Jestliže se Hus stal
rrašemunárodu symbolem revolučníodvahy a vzdoru proti autoritě, která
upírá jedínci i národu právo na vlastní názot a přesvědčenía vnucuje mu násilně názor svůj,stal se nám Komenský zase symbolem nezdolnéviry a naděje,
žesi národ svéspravedlivénároky vydobude i přes přechodnépohrorny aztráty a že ani jedince, ani rrárod nepokoří a nezlomí hrubé násilí, zrazujícíideály
ookroku.
Rozsálrlou literaturu o Komenském se pokusil shrnout (do roku 19ll) Čeněk Zíbrt
aJosef Volf v Bibliografii českéhístorie v, l9l2, č. 17324-30638 (v nejširšímslova smyslu
a bez výběru); další komeniologickou literaturu sledovala Bibliografie českéhistorie (zaléta
l9l5-194l),
vydávaná pri ČČH (hiavní redaktořiJosef Kazimour a StanislavaJonášováHájková); dále ji zaznamenal Josef KIik, Bibliografie vědecké práce o českéminulosti za
Dějiny literatury českéI,
posledních čtyřicet let, 1935, č. 339 a 3405; srov. iJanJakubec'
1929, str. B3l-B39, 851-856 a 866-87l. Komeniologické práce uvádějí i hodnotí: Jiří
Václav KIíma, Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o Janu Amosu Komenském,
ČČH 26, 1920; Stalrislav Souček, Nový Komenský, Naše věda 12, l93l, str. 159-176;
JosefBrambora v časopisePedagogika 5, 1955 a 6, 1956; Antonín Škarka, o nowe spojrzenie
na KomeIiskiego, sborník Scsja naukowa w Lesznie, 1957 (přehled českékomeniologie
za uplynulé čtvrtstoletí).Bohatou komeniologickou literaturu maďarskou sestavil József
Bakos, A magyar Kgmensky-irodalom, Budapest |952,2. část l957.
Zák|adni prací o životě a díle Komenského zůstávástaršípráceJana Kvačaly,
Johann Amos Comerrius' Sein Leben und seine Schriften, lB92, a novějšímonografie Jana
Yác|ava Nováka, dokončerráJosefem Hendrichem, Jan Amos l(omenský. Jeho život a spisy,
l932 (v jednotlivosteclr sice poněkuď zastata|á' ale zatím nepřekonaná); z novějšíchprací
poučuje o životě a díle Komenského obsáhlejší monografie Anny Heybergerové, Jean Amos
Comeuius (Komenský) - Sa vie et son oeuvre d'éducateur, Paris l92B; přehledný spisek
Jiřího Václava Klímy, Věčně živý Komenský, l94l; kompilativní spis Rudolfa Stránského,
Komenský ve svédobě a budoucnosti, 1948; popularisujícípráce Emanuela Čapka,Jan Amos
Komenský. Stručný životopis, |957, a Jana Amose Komenského výchovný odkaz, 1957.
:}9-Dějiuy čcskéliteratury I.
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V souvislosti s dějinami celéjednoty bratrské sledují a hodnotí Komenského Joseph Theodor
Múller, Geschichte der Bohmischen Brůder 3' 193l, a Rudolf Říčan, DějinyJednoty bratrskéo
1957. z marxistického hlediska pokoušejí se Komenského hodnotit Jaromír Kopecký, Jan
Patočka aJiří Kyrášek v monografiiJan Amos Komenský. Nástin života a díla, 1957, aJiřina
Popelová v knizeJana Amose Komenského cesta k všenápravě, l95B; marxisticky jsou zaměřeny také dvě práce cizích badatelů přeložené do češtiny,ale trpí mnohýrni nedostatky (hlavně
neznalostí českých prací komeniologických) : Archip Alexejevič Krasnovskij, Jan Amos
Komensk'ý, 1955; Robert Alt, Pokrokov"ý charakter Komenského pedagogiky, 1955. Působ.
nosti Komenského v Polsku věnoval tr-ukasz Kurdybacha monografii Dzialalnošó Jana Amosa
Komerískiego w Polsce, Warszawa 1957; týž, Rola Komeískiego w Europie XVII. wiekun
Rozprawy dziejów ošwiaty l' l95B; týž, Z dzíejów pedagogiki ariaískiej, Warszawa l95B.
Komenského činnosti v Anglii věnoval monografii Robert Fitzgibbon Young, Comenius in
England, oxford 1932. _ Do soudobých problémů hospodářských, politických i kulturních
uvádí populární spisekJosefa PolišenskéhoKomenský a jeho doba' l957. Speciálními otázkami, které však mají vztah také k našim dějinám v době Komenského, zabiruá se ýž autor
ve statích a spisech: Anglie a Bílá hora, 1949; Komenský a jeho doba,Historickýsborník 1,
1953; Politika nizozemské buržoasie a česképovstání 1618-1620' Historický sborník 2'
l954; Česká otázka, habsburská politika a anglická revoluce l7. století,Historiclý sborník 5,
1957; Nizozemská politika a Bílá hora, 1958.
Ze soupisů vlastního díla Komenského nutno uvéstzejména Bibliografii českéhistorie V,
1912, č. 17324-23266 (pořadatelé Čeněk Zíbrt a Josef Volf), dále bibliografii' kterou připojil Jiří Václav Klíma k své českéúpravě spisu Jana Kvačaly Jan Amos Komenský, l920n
a Soupis prací Komenského od Josefa Hendricha, připojený k monografii Jana Yácl'ava
Nováka Jan Amos Komenský, 1932. o novou bibliografii se pokusil Josef Brambora, Knižní
dílo Jana Amose Komenského, 1954 a znovu 1957, a|e ztroskotal, jak ukazují kritické připomínky a doplňky Rudolfa Říčana, Nad bibliografickou studií o knižním díieJ. A. I(omenského,
Knihovník 2, |957, a Archiv Komenského 18, 1959, bez nictrž nelze Bramborovy knihy
spolehlivě užívat. Důležitý soupis Komenského prací dochovaných ru.kopisně (autografů
i opisů) zpracovala Mirjam Bohatcová, Jan Amos Komenský. Soupis rukopisů' 1957. Jiná
bil'liografie, Soupis děl J. A. Komenského v československýchknihovnách, archivech a musejích (zpracovaný komisí za redakce Emmy Urbánkové), 1959, zaznamenává všechna knižní
vydání děl Komenského od původních tisků až do roku 1957, která jsou na našem uzemí.
Souborné vydání díla Komenského dosud nemáme. Všechny dosavadní pokusy o to
ztroskotaly. Nejdále dospělo brněnské vydání Veškerých spisů Jana Amosa Komenského
(redigovali je JarrKvačala, Jan Václav Novák, Stanislav Souček aJosef Hendrich), z něhož
vyšlo 9 svazků, 1910-1938. Nové souborné vydání o 43 svazcích chystá ČSAV. - Dílčí
soubory vydali: LudvíkBohumilKašpar, Sebraná díla kazatelská, |B93 (v I. clílu obsaženo
Umění kazatelské, v II. dílu Historia o umučení a smrti JežíšeKrista, Kázaní XXI, Kázaní
vánoční,o vyrnítání němého ďábelství, Matuzalém a Enoch); Antonín Škarka,J. A. Komenský, Duchovní písně, 1952 (úplný soubor prací hymnografických). Mimo to vydala ČSAV
Komenského opera didactica omnia, l957 (faksimile amsterodamskéhovydání z roku 1657
kjeho 300. výročí).
prací neobsáhly dosud Komenského ďlo v celém jeho rozAni edice jednotlivých
saillru.Z nich vyšly ve znění originálu v poslední době (v závotce rok vydání a vydavatel):
DaIšínapomenutí z Confessio 1662 (Theologická příloha Křeséanskérevue 23' 1956, Rudolf
Říčan)1 De rerum humanarum emendatione consultatio (první vydání celého souboru je
připraveno pro tisk a vyjde v ČSAV za redakceJaromíra Červenky a Vlasty Tať.ány Miškovské, s předmluvouJana Patočky)1Haggaeus redivivus (l92l' Bohuslav Souček; s názvem
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obnor.a církvc, 1952, Bohtrslav Sorrčeks předmluvouJ. L. Hromádky); Historie o těžkých
protivenstvích církve české(1922' F. M. Bartoš; 1952 znovu s úvodem Miloslava Kaňáka);
Hlubina bezpečnosti (1920, Jan Václav Novák a Stanislav Souček)1rnformatorium školy
mateřské (1947'Josef Hendrich; 1952, František R. Tichý); Janua linguarum reserata (1959,
Jaromír Červenka; synoptické vydání pěti textů latinsk.ých a Dveří 1633) ; Kšaft umírající
matky Jednoty bratrské (1927' Stanislav Souček; l92B' Jiří Václav Klíma; 1930, Rudolf
Schams; 1946, Ferdinand Hrejsa); Labyrintsvěta (1940 a l95B, Vladimír Šmilauer; l94l,
podlevydání z roku 1631,Josef Brambora s doslovemJ. B. Čapka; l95B, Antonín Škarka;
dosud nejlepšívydání textu z roku 1663 s podrobným komentařem a sezevrubnou studií);
Listové do nebe (1902 a 1925' Jan Kvačala; 1930,Jiří Václav Klíma); Jana Amose Komenského mapa Moravy z r. |627 (l95B' faksimile s textem, Karel Kuchař; nutno však přihlédnout ke kritice Františka Crkovského v Slezském sborrríku 56, 1958, str. 56Bn.)1 Moudrost
starýclr Čechů (190l, Jan Václav Novák; 1954, František Svejkovský, s reprodukcí mapy
I\4oravyz roku 1627); Nedobytedlný hrad (l917' 1940, Bohuslav Souček); orbis pictus (194l,
František oberpfalzer, v textové úpravě Josefa Chmely z roku lB33); orbis sensualium
pictus (1929, kriticky Hertvík Jarník; 1942' Antonín Dolenský) ; orbis sensualium pictus
quadrilinguis (tj.latinsko-německo.maďarsko-český;1959, faksimile vydání, které l685 vytiskl
v tr-evočiSamuel Breuer; doslovy napsali lludovít Bakoš pro l'ydání slovenské aJiřina Popelová
pro vydání české); o sirobě (s názvem osiřelým, 1940, Bohuslav Souček); Písně některé
nábožné(l936' Eduard Kvasnička; úplnébibliofilské vydání rukopisnéhosborníku Národního
rnusea IV E lB); Praxis pietatis (1922, František Zdychynec); Pres Boží (l9l8, 1939, 1945'
Rohuslav Souček); Přemyšlování o dokonalosti křeséanské(l918, 1941, Bohuslav Souček);
Retuňk proti Antikristu (s názvem o papežství, 1924, Bohuslav Souček); Smutný hlas zaplašenéhohněvem božímpastýře (1916; Bohuslav Součekve spise Truchlivý, znovu 1920 a 1946
s doslovem Arna Nováka); Triertium catholicum (1920, faksimiIe vydání z roku 168l, Jiří
Václav Klíma); Truchlivý I-IV
(1916, Bohuslav Souček).
V překladu vyšly v novější době zejménatyto práce Komenského (v závorce rok
vydání a překladatel): Anlěl míru (1926, bibliofilské vydání Josefa Hendricha s překlady
do češtiny, angličtiny, francouzštiny a němčiny; l93B pouze český překlad Hendrichův) ;
Cesta světla (1920,Josef Šmaha); Didaktika analytická (1946, Helena Busirrská, úvod Bohu.
mila Ryby; pod názvem Analytická didaktika 1947, Emanuel Čapek); Didaktika velká
(l905' Augustin Krejčí, poupravilJan Václav Novák; l930, l94B týž překlad v revisi, s úvodem a poznámkamiJosefaHendricha); VeI'kádidaktika (1954, Miloslav okál, překlad do slovenŠriny);
DiogenesKynikznovunaživu (1920,JosefHendrich) ;Jednoho jestpotřebí (1920,
Ludvíkovský);
Krátké dějiny církve slovanské (lB93, Jaroslav Bidlo; pod názvem
Jarosiav
stručná historie církve slovanské l94l, JosefHendrich);
Počátkové čtení a psaní (1946,
Josef Hendrich); Polnicemilostivóho léta (nový český překlad pořídil a vydal 1945 Pavel
josef Chráska); PoselstvíJednoty o vzácnérnstatku jednoty (l940,Josef Hendrich, F. M. Bartoš); Prastaré obecně křesťanskénáboženství (1951, Rudolf Říčan); Škola na jevišti (1947,
Josef Hendrich, jen 4. a 5. hra) ;Tajná řeč Nathanova (1937, Josef Hendrich); Vír života
(Křeséanskárevue 21, l954,Vlasta Taéána Miškovská) ;Vlastní životopis (l924,JosefHendrich,'
překlad části spisu Continuatio Admonitiorris fraternae) ; Všenáprava (Panorthosia, 1950,
.}osefHendrich); Vševýchova (Pampaedia, 1948,Josef Hendricb); Závět J. A. Komenského
z r. 1668 (1942' Bohuslav Souček).
Korespondenci
Komenského sebrali a lrydali Adolf Patera, Jana Amose Komenského
Korrespondence, lB92, aJan Kvačala, Korrespondence Jana Amose Komenského, I 1898, II
1902.JakododatkykesvéediciotisklAdolfPateraDopisyJ.A.KomenskéhokDrabíkovi,
ČČM
73, lB99, k tomu vydal Korrespondenci a listiny Mikuláše Drabíka z|ett627-|67t,
ČČ,l.{77,
l903, a 79' 1905.Dalšídopisový materiál uveřejnil Jan Kvačala v knize Analecta Comeniana.
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Jurjev l909, a George Hcnry Turrrbull ve svých pracích uvedených c!álc' Drcbně.jšínálezy
uveřejnil František Hru,b,í',Koresponclence Karla st. z Žetotína s J. A. Komenským, Archiv
Komenského 13, 1932, a Bohumil Ryba, K latinské korcspondenci J. A. Komenského,
r.F 73, 1949.
S dítem Komenskélro scznamují také výbory z jeho spisů, z nichž nověji vyšly tyto:
Komenský ve svčtlesvých spisů,vydalJosef Hendrich, 1941; Didaktické spisy (v novočeské
národů,
úpravě Františka R. Tichého), 1951 a 1954; Praeceptor gentium-Vychovatel
1955, rrspořádaliJosefBrambora aJan Patočka (obsahuje latinskéoriginály i překlady spisů:
De cultura ingenicrum oratio, přeiožil Jan Patočka, Typographaeum vivum, Traditio iam.
padis, přeložil Metodčj Klučka, a Ventiiabritun sapientiae v překladu Frarrtiška Heřmarrské.
lho); Gentium salutis reparator .- Posel míru a blaha nárcdů, 1956 (zde otištěnyspisy Ange.
lus pacis a Gentis felicitas v originále a v překladu Josefa Hendricha a Metoděje Klučky s do.
- Pansofický vychovatel, 1956
.slovem
Jana Patočky) l Scholarum reformator pansophicus
(obsahuje spisy E scholasticis labyrinthis exitrx, Latium redivivum a Paradisus iuventuti
Ohristianae reducenclus v origináIe i s překladem a doslovem Jana Patočky) ; J. A. Comenirrs
scholarum novi orclinis formator - J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání škol, 1957,
uspořádali a přetožiliJaromír Kopecký a N{etoděj Klučka (otiskuje originály i překlady spisů
potockých De vocatione in Hungariam brevis narratiuncula, Illustris Patakinae scholae idea,
De eleganti elegantiarum studio oratiuncula, Fortius redivivus, Fraecepta morum, Leges
scholae beneordinatae' Laborum scholasticorum Patakini obitorum coronis) ; Vybrané spisy
I-III, Bratislava 1954 a 1956-57 (zďe ve slovenskémpřekladu Vel'ká didaktika, přeložená
Miloslavcm okálem; Analytická didaktika, Informatorium škcly materskej, Pansophiae pro.
dromus, De cultura ingeniorum. Schola panscphica, Fortir:s redivivus, Methodi verae encomia' De utilitatc acclrratae reruťl nomenclaturae, Praecepta morum' Leges scholae bene
ordinatae a E scholasticis labyrinthis cxitus s úvodemJrrraje Čečetky;vybrarré části z Historie
o těžkých protivenstvích, z Labyrintu a z Panorthosie, Faber fortunae, Gentis felicitas,
Angelus pacis, úvod napsal Pcter Vajcik) 1 r'ý-bor,kteny'k oslavám Komenského i957 vydalo
UNESCO a kterývyšel i95B takév čcskémpřekladu a úpravě s názvem Jan Amos Komenský 1592-l670, může čterráře českézajímat jenom pro úvodní studii, l:terou napsalJean
Piaget (přeložila ji Vlasta Tatána N{iškovská)1 z osmisvazkových Vybraných spisťr Jana
Arnose Komenskélro vyšel 1. svazek l95B (správně 1959) za redakce a s ťrvodnístudiíJana
Patočky (otiskuj e spisy Navržení krátkci, přckiad Velké didaktiky, Inforrrratorium školy mateřské a Dvéře jazyků 1633; cdice pi.ipravili Dagmar Čapková.Votrubová, Stanislava Vidma.
nor'á-RůžičkováaJaromír Červenka) ;2.svazek, který přinese práce potccllé a amstcrcdam.
.ské,je připraven pro tisk za tedakce.Jaromíra Kopcckóho a Jiřího Kyráška; Apoštol mírrr
J. A.Komenský' 1919, uspořádali Radovarr Krátký a Váciav Stejs}lal, s doslovem Josefa
Polišenského.- Výbor z korespondcnce uspořádal Josef FIenrlrich, Listy státníkům a přá.
telům, 1939, a l]ohumil Ryba, Sto listůJ. r\. I(omenskélro, 1942 (vyšlo 1945).
o v ý z n a m n ě j š í c h k o m e n i o l o g i c k ý c h n á I e z e c h p o u č u j íz e j r n é n at y t o p r á c e : J á n
Čaplovič,ýzácné Comeniana evanjclickcj cirkevnej knižnice, sborník Z bratislavskýchknižníc, 1950 (o konvolutu obsahujícím zejména původní tisky rrěkterých kázání KomenskéIro
i neznámé drobnějšípráce); George Henry Turnbull, Samuel FIart1ib. A Sketch of lris Life
,and his Relations toJ. A. Comenius, London |9201'týž,Hartlib' Duryand Ccmenius. Gleanings from Hartlib's Papcrs, London L947; týž, Johann lv{ochinger's opinion of the Didactica Magna of Comenius, VKČSN 1950; týž,Jana Amosa Komenského Dva spisy vševědné,..,
I Praecognita, II Janua rerum ( 16'43), 195l ; tÝž,Ll Incomplete orbis Pictus of Comenius,
printed in 1653, Archiv Komenského 16, 1957 (autor v těclito svých spiscích a statích zpťacovával i vydával komeniologické ná|ezy z objeveného archivu Hartlibova)' Z dalšíchprací:
Stanislav Souček, Komenský jako theoretik kazatelského umělí, 193B (rozbor nalezených
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)' Z dalšíchprací:
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rukopisů Zptávy a naučení o kazatelství) ; týž v uvedeném člárúu Nový. Komenský, Našc
věda 12, l93l' pocÍávázprávu o svém rrálezu unikátních komenian z rukopisného sborníku
leningradského; z literárních historiků r'ěnoval tomuto sborníku pozornost Antonín Škarka' Komenského rozprava o poezi českéz leningradského sborniku, Slezský sborník 53,
1955 (rozprava je tam vydána); týž, Nov.ý komeniologický nález: Kázani pohřební nad P.
!.abriciem z t, 1649, VKČSN l93B; o nejvýznamnějším z komeniologických objevů, pansofickém díle De rerum humanarum emendatione consuitatio catholica (nalezeném v Halle
roku 1935) informoval Dmytrij Čýevskij v několika statích: Foliové vrydání vševědného díla
Komenského' Archiv Komcnského |4' |937; Analecta Comeniana, časopisKyrios, |937 aL
l93B; Komeniana knihovny sirotčince v řIalle, ČMM 63/64, 1939 až 1940; Nová Komeniana }rallská, SaS 6, 1940; I{allské rukopisy děl J. A. Komenského, Archiv l(omenského 15, t940, a Několik drobných komenian, SaS 8, 1942.
Z ostatní literatury
o Kom,enskémuvádíme jen výběr nejzávažnějšíchprací, soustře.
děných na otázky literárněhistorické: F. M. Bartoš, Kolem Komenského Historie persekucí,
Archiv Komenského |4,1937; týž,Prvá českákniha mladého I(omenského, tantéž 15' 1940;
týž, Nor^ý,falešný a přece pravý Korncnský, ČČM 69, t950; J. B. Čapek,Jest Komenský
osobnost barokní?, Naše doba 52'|946;týž,K žalrnovépoesii reforrnačních humanistů, Archiv
Komenského |4' Lg37; ýž, Komenského význam básnický a literárr,ě zákonodárný (v soulog
ZáÍení ducha a slova, 1948) ; Jaromír Červenka, Nejstarší Komenského Dveře jazyků, Archiv
Komenského 17, l95B; Dnytrij Čyževskij,Comenius' Labyrínth of the World: Its Themes
and ll.lrcir Sources, Harvard Slavic Studies l, l953; ýž,Das,,Labyrinth
der Welt und das
Faradies des řIerzerrs.. desJ. A. Comenius, Wiener SlavistischesJahrbuch 5, 1956, přesvědčivě ukazující, že Komenského sloh je barokní;Julius Heidenreich, K slovní výstavbě mladých děl Komenského, Český časopisfilologický 2, l943-L944; Josef Hendrich, ,,Rytmy..
u Blahoslava a Komenského' Slovesná věda 3, 1949_1950; týž' Comeniana, VKČSN 1950;
Heinrich Kunstmann, Die sichtbare Welt Comenii, Die Welt der Slaven 2, 1957;' T,ukasz
Kurdybacha, Insccnizacja Januy Komerískiego, Archiv Komenského |6, |957; Jaroslav
Ludvíkovský, Komenského Praecognita Pansophica, Archiv Komenského 16, 1957; Jarr
Václav Novák, Labyrint světa a ráj srdceJ. A. Kornenského a jeho vzory'' ČČM 69, 1892; ýž,
Pqměr Jana Amose Komenského k humanismu, Sborník fiiologický 5, 1915; ýž, České
překlady t. zr'. Catonových dvojverší,LF 42, 1915; Albert Ptažák, Příprava ke Komenského
Listům do nebe, Slavia lB, 1947; Rudolf Říc.an, Komenského ,,Retuňk proti Antikristu..,
Theologia evangelica 3' 1950;týž, Komenského Boj Michala s drakem, tamtéž4, |95|,
a LF 3 (7B)' 1955; Stanislav Souček, Komenského,,Labyrint.. u nás a v cizině, Archiv
Í(omenského 7' 1924; týž' I)va česképraménky,,Labyrintu.., L!. 5|^ 1924; týž, Komenský
a česképísemnictvíjebo doby, Ročenka lvlasarykovy urriversity (Inaugurace rcktorů 1930 až
193|);ýž, KomenskýabibleKralická (sborníkBibleačeskýnárod, 1935); týž'Dvaliterární
soupisy v,,Labyrintu světa..J' A. Komenského (sborník N{élangesP. \I. Haškor,ec, 1936);
František Svejkor'ský.'K otázce liclor'osti v ctíleJ. A. Komenského, Česká literatura 2, |954;
Antonín Škarka,J. A. Komenský v souvislosteclr českénárodní literatury, Česká literatura
6' 1958; František Tichý'J. A. Konrenského spisek o andělích, LF 2 (77), 1954; George
Henry Turnbull, The Pansophiae Diatyposis of Comenius and its Continuation, Archiv
I(omenského l6' i957; ýž, Plarrs of Conrenius for his Stay in England, Archiv Komenského
17, 1958; Jan Uhcr, Komenského Praxis pietatis, ČMN'{ 55, 1931; Vlastimil Uher, J. A. Komenského Listové rlo nebe, Slezský sborník 53, 1955. Studie zaměřené literárněhistoricky
doprovázejí rovněž některé edice spisů Komenského, uvedené dříve; z nichviz hlavně studii
Antonína Škarky Kometrský jako hymnc;graf a jeho místo v dějinách českéduchovní písně
(při uvedené ediciJ..'\. Komenský, Duclrovní písně, 1952).
Z prací všímajících
si předevšímotázck pcdagogických
a filosofických jsou pro
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literární historii nejzávažnějšízejména tyto :Josef Hendrich, Příspěvky ke studiu Komerského,
Sborník filosofické fakulry university Komenského v Bratislavě 5, |927; ýž' Světový Írspěch
J. A. Komenského, Věda aživot l1' 1945; Anna Císařová-Kolářová, DíloJ. A. Komenského
v SSSR, Pedagogika 3' 1953; Bohumil Ryba, o Komenského rreznánrémspisku ,,Kořenové
jazyka českého..,LF 73' |949; týž' Komenského pokrokový latinský pravopis a návrlr rra
jeho transkripci,LF 73,1949; Karel Svoboda, Komenského názory na řeč, ČČr t, l^942aŽ
l943; František Kutnar, Pojem národa v Komenského Gentis felicitas, Sborník \'ysoké školv
pedagogické v olomouci, oddíl historie' l954; Jaroslav Ludvíkovský, Komenského Meta.
fysika z leningradského rukopisu, LF 3 (7B), 1955;Jan Patočka, Cusanus a Komenský,
Pedagogika 4, |954; ýž,Bacon Verulamský a Komenského Didaktika, Pedagogika 6, i956:
týž, Náčrt l(omenského díla ve světle nových objevů, Pedagogika 6' 1956; týž, Filosofické
záklaďy Komenského pedagogiky, Pedagogika 7 , 1957 ; Klaus Schaller, PAN - (Jňtersuchurr.
gen zur Comenius - Terminologie, Haag 1958.
Příspěvky k poznání života a díla Komenského přinášejí odborlré komeniologické
a Archiv pro bádání o životě
časopisy: Monatshefte der Comenius-Gesellschaft l892_l9l9
a spisechJ. A. Komenského (svpzky 1-l5 vyšly v letech 1910-1940' obnoven svazkem 16
s názvem Archiv pro bádání o žil'otě a díle J. A. Komerrského - Acta Comeniana, 1957);
dalšípříspěvky přinesl sborníkJan Amos Komenský. Soubor statío žir'otěa díle učitele národů,
kteý uspořádalJiří Václav Klíma, L942 a L947.
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