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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá útěšným obdobím Jana Amose Komenského, zvláště pak 

historickým obdobím, ve kterém Komenský žil. Práce se zaměřuje na sled událostí, 

které Komenského nasměrovaly k útěšné tvorbě. První kapitola pojednává o dějinném 

a osobním východisku Komenského útěšné tvorby.  Druhá kapitola mé práce uvádí 

přehled útěšných spisů Komenského a klade důraz na impulz k sepsání těchto spisů. 

Třetí kapitola se věnuje útěše jako takové a podrobněji popisuje dva vybrané útěšné 

spisy. Jde o spis Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, který má převážně 

společenský charakter, a o spis O sirobě, který je výrazně náboženský. Práce 

představuje Komenského především jako kněze a člověka silně věřícího v Jednotu 

bratrskou. 
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The bachelor’s thesis reflects on an early period, known as the ‘consolation period’ of John 

Amos Comenius. It focuses on the time in which Comenius lived and the sequence of events 

which led him to shift the focus of his work to consolation works. The first chapter describes the 

historical and personal motivation for Comenius’ consolation work. The second chapter presents 

an overview of the consolation works with an emphasis on the impulses which led Comenius to 

create these works. The third chapter describes consolation as such and offers an in depth 

analysis of two of Comenius’ consolation works: The bequest of a dying mother, the Unity of 

Brethern, which mainly addresses social issues and poverty and About poor people, which has a 

predominantly a religious character as it shows Comenius as a priest who is fully dedicated to 

the Unity of the Brethren. 
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Úvod 

Proč jsem si vybral toto téma a co mne k osobě a dílu J. A. Komenského přivedlo? 

O rozsahu díla Komenského a o jeho životě jsem se prakticky dozvěděl až na vysoké 

škole. Moje první „osobní“ setkání s Komenským bylo u jeho hrobu při návštěvě 

nizozemského Naardenu. Tam bylo pro mne zcela nepochopitelné, že člověk, který byl 

a je světově proslulý, leží ve společném hrobě. 

„Slavný Jan Amos Comenius zemřel v Amsterdamu a byl převezen do Naardenu a tam 

pochován." Pouhou jednu větu věnovaly úmrtí Jana Amose noviny jménem De 

Hollande Mercurius neboli Holandský Merkur. Opustil tento svět v amsterdamském 

domě na Prinsengrachtu a v tomto městě měl být i pochován. Jenomže ve zdejších 

kostelích bylo hrobové místo příliš drahé, a tak vypomohl kazatel ve městě Naardenu 

Jean Louis Grouwels. Byl to Komenského přítel, kromě toho spřízněný s mecenášskou 

rodinou de Geerů, která Jana Amose podporovala. Velmi bohatou rodinou. …. Rodina 

de Geerů určitě měla na to, aby zaplatila slušný pohřeb a slušný hrob svému 

chráněnci, o kterém i stručná zprávička v Holandském Merkurovi říká, že byl "slavný" 

(...) Namísto toho byl pověřen vzdálený příbuzný, aby zařídil pohřeb v Naardenu. V 

Naardenu bylo totiž možné pohřbít Komenského v kostele valonské  církve, nikoliv na 

hřbitově. Tudíž levněji“.
1
 

Dále mne zaujal pořad vysílaný Českým rozhlasem stanicí Leonardo: Vstupte s paní 

profesorkou Čapkovou ze dne 28. 11. 2007. Každému se při vyslovení jména Jana 

Amose Komenského vybaví „učitel národů“. V mnoha městech najdeme ulici 

Komenského, která vede zpravidla ke škole. I mnoho škol po celé zemi nese název 

škola Jana Amose Komenského. Zároveň existuje cena pro nejoblíbenějšího učitele 

„Zlatý Ámos“. Portrét Komenského se dostal i na naší dvousetkorunovou bankovku. 

Je symbolické, že na zadní straně jsou dvě dotýkající se ruce, ruka dospělého a dítěte. 

Dá se říci, že vyjadřují důležitost výchovy dítěte od útlého mládí.  

Pedagogické spisy v mnoha případech zastínily to, že Komenský byl duchovní a 

kazatel. Byl knězem Jednoty bratrské a dokonce v roce 1648 byl zvolen biskupem 

Jednoty. Byl to poslední biskup Jednoty bratrské. 

Cílem je analýza útěšné tvorby Komenského a dějinně – historického kontextu jeho 

                                                
1
Toulky českou minulostí 458. schůzka [online]. [cit. 2016-14-04]. Dostupné z: 

www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/110567 
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doby. Dále chci představit Komenského v jiné poloze než pedagogické, jak bývá v 

neteologických kruzích obvyklé. Komenský byl především biskup Jednoty bratrské, 

věřící křesťan a teologie je východiskem jeho myšlení a tvorby, životních kroků vůbec. 

Byl výrazně ovlivněn křesťanstvím, historickými událostmi doby, ve které žil,              

a osobními tragédiemi. Členství v Jednotě bratrské, ovlivnilo celý jeho život. 

Myšlenka lepšího uspořádání světa a nápravy společnosti se promítá ve všech jeho 

dílech. Za základ všeho vědění považoval přírodu vnímanou smysly, lidskou mysl        

a Písmo. 

V této práci chci Komenského ukázat i jako člověka pochybujícího o boží 

spravedlnosti. Dále chci ukázat, jak se Komenský vyrovnával s nepřízní osudu i 

formou útěšných spisů. K útěšným spisům se Komenský uchyluje v momentě skrývání 

a následně po nuceném opuštění vlasti, kdy se nemůže věnovat kazatelské činnosti. 

Prostřednictvím těchto spisů prakticky pokračuje v duchovní činnosti pro své věrné. 

Tyto spisy jsou pokusem o vysvětlení událostí pro samotného Komenského a zároveň 

pro ostatní trpící. Pro svou práci jsem si vybral (tyto) dva útěšné spisy: Kšaft umírající 

matky Jednoty bratské 
2
 a O sirobě 

3
. Tyto spisy představují reprezentanty dvou skupin 

útěšných spisů Komenského. Kšaft představuje spis politický, náboženský a národní. 

Spis O Sirobě je převážně opřený o písmo. V první kapitole popisuji historické 

události, které Komenského nasměrovaly k životním rozhodnutím a tím i ke struktuře 

jeho tvorby. V druhé kapitole uvádím přehled útěšných spisů Komenského. A ve třetí 

kapitole popisuji dva vybrané spisy. 

Při zpracování práce jsem vycházel z různých materiálů (viz seznam literatury 

v závěru práce). Při analýze útěšných spisů Komenského a impulzů pro jejich sepsání 

jsem čerpal převážně z děl těchto badatelů: Čapková Dagmar, Floss Pavel, Kumpera 

Jan, Novák Jan Václav, Polišenský Josef, Skutil Jan, Vorel Pavel. 

Útěšnou tvorbou Komenského se badatelsky zabývali jak literární vědci, tak i 

komeniologové. 
4
   

Víra provázela Komenského celý život. A je s podivem, že veškeré tragédie, jak 

společenské tak i osobní ho v jeho víře nezlomily. 

                                                
2
KOMENSKÝ, Jan Amos a ŠKARKA, Antonín, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos 

Comenii opera omnia. 1. Vyd. 1. Praha: Academia, 1969, 414 s. 
3
KOMENSKÝ, Jan Amos a ŠKARKA, Antonín, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos 

Comenii opera omnia. 1. Vyd. 1. Praha: Academia, 1969, 414 s. 
4Např SKUTIL, Jan. České období Jana Amose Komenského: literárněhistorický rozbor stěžejních děl z 

let 1613-1632. Brno: Moravské zemské muzeum, 1996. 95 – 146 S., 222 s. 
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1. Dějinné a osobní východisko Komenského útěšné tvorby 

1.1.  Historické období narození Komenského 

Nejprve bych chtěl nastínit politickou situaci v zemích Koruny české na konci          

16. století, respektive před narozením Jana Komenského. V této době byla většina 

obyvatel nekatolického vyznání. Katolíků byla maximálně 1/7 obyvatelstva. Řím se 

snažil už od 15. století (od dobhusitství) obnovit svůj vliv v českých zemích. Politiku 

rekatolizace začal provádět papežský nuncius na dvoře Rudolfa II. Giovanni Francesko 

Bonhomini, který na dvoře Rudolfa II. pobýval jeden rok. Hlavním cílem papežského 

nuncia byla rekatolizace zemí Koruny české a konverze nekatolíků ke katolické víře. 

Nuncius považoval za jediné řešení, aby nekatolíci, kteří se nepodrobili, byli 

vypovězeni ze země. K realizaci jeho programu došlo prakticky až za vlády 

Ferdinanda II. Zdejší šlechta katolického vyznání získala už za života Komenského v 

Čechách a na Moravě v zemských úřadech velkou převahu. Ve Slezsku a obou 

Lužicích byla jiná situace než v hlavních zemí Koruny české. Bylo tam minimum 

šlechty katolického vyznání (ve Slezsku autonomní knížectví). Luterská byla převážně 

lužická šlechta. Nástup katolické šlechty se projevil hlavně v obsazování nejvyšších 

zemských úřadů, kdy hlavním kritériem byla příslušnost ke katolické církvi a nikoliv 

zásluhy. Do nejvyšších úřednických míst se tak dostali mladí šlechtici bez zkušeností, 

ale správného přesvědčení, čímž se výrazně oslabovala nekatolická stavovská opozice. 

Rekatolizace se neomezovala jen na obsazování úřednických míst, ale projevovala se i 

v konkrétních útocích proti výrazným představitelům jiného vyznání. Do této skupiny 

patří i zinscenovaný politický proces proti Karlu staršímu ze Žerotína. Karel starší ze 

Žerotína byl člen Jednoty bratrské, vlastnil rozsáhlý majetek a byl zároveň poručníkem 

majetků nezletilých pánů z Lipé. Důvodem obžaloby byla údajná urážka císařského 

majestátu. K urážce mělo dojít uvězněním italského šlechtice Jana Křtitele Pierri
5
 (Jan 

Baptista Pierri)
6
, kterého nechal Karel starší ze Žerotína uvěznit za násilí na 

poddaných. Tento italský šlechtic byl ve službách Rudolfa II., byl vybaven císařských 

ochranným listem, a tak jeho uvěznění bylo chápáno jako urážka císaře. Zmíněný 

proces se táhl dva roky. Karel starší z Žerotína byl nakonec zbaven poručnictví nad 

majetkem nezletilých pánů z Lipé. Snad i protože se Karel starší ze Žerotína se sám 

                                                
5
Podle VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 410 S. 639 s. 

6
Podle KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína: don Quijote v labyrintu světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 

2008. 209 S. 365 s  
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obhajoval, proces se protahoval a soudci nebyli ochotni vynést osvobozující rozsudek. 

Spor nebyl nikdy rozsudkem ukončen
7
. Prakticky byl „ukončen“ sporem mezi bratry 

císařem Rudolfem II. a uherským králem Matyášem Habsburským. Paradoxně tento 

spor zvýšil popularitu Karla staršího ze Žerotína, který se stal nejvyšším úředníkem na 

Moravě – moravským zemským hejtmanem.  

Na zemském sněmu v roce 1603 Václav Budovec z Budova upozornil na porušování 

náboženských svobod v Čechách, jež měly být zaručeny ústně přislíbenou Českou 

konfesí Maxmiliánem II. z roku 1575. 

Cesta k Rudolfovu majestátu  

Velkou roli v této době hrála finanční situace císaře Rudolfa II. Panovnická pokladna 

byla zadlužena, vázl výběr daní, a proto Rudolf II. přistoupil ke konfiskaci majetků a 

pozemků. Tato konfiskace se týkala převážně bohatých nekatolíků. Císařští vojáci „při 

výběru daní“ uplatňovali značné násilí a často se odehrávaly formou loupeže. Proti 

těmto akcím se zformoval odpor v Uhrách. Do čela povstání se postavil Štěpán 

Bočkaj, jehož majetek byl ohrožen (1604). Bočkaj byl podporován samotnou 

Osmanskou říše. Bočkajovi vojáci se chovali podobně jako císařské vojsko -  loupili, 

plenili, vraždili, obsadili habsburskou část Uher a jednotky pronikly až na jižní 

Moravu (vypálili např. Strážnici). Toto povstání trvalo až do roku 1606. Tehdy se 

výrazně prosadil bratr Rudolfa II. Matyáš, který svým diplomatickým jednáním zajistil 

ukončení konfliktu. Dne 23. června 1606 byl uzavřen mír. Bočkaj se vzdal nároků na 

uherskou korunu a Habsburkové uznali jeho doživotní vládu v Sedmihradsku. Dlouho 

si však své vlády neužil, v prosinci 1606 Bočkaj zemřel. Matyáš sjednal i mírovou 

smlouvu s tureckým sultánem za pravidelný roční poplatek. Císař Rudolf II. ale 

nechtěl dohody potvrdit. Matyášova politická pozice byla diplomatickými jednáními 

posílena a chtěl nahradit císaře Rudolfa II.  Ten byl nakonec nucen Libeňským mírem 

(1608) postoupit vládu Moravy, Rakous a Uher svému bratrovi Matyášovi. 

V Čechách se mezitím výrazně posílil vliv stavů. Výraznými osobnostmi stavovské 

obce byli především Petr Vok z Rožmberka (konvertoval k Jednotě bratrské), Václav 

Budovec z Budova (zástupce Jednoty bratrské) a Joachym Onřej Šlik z Pasounu 

(zástupce Luteránů). 

V lednu 1609 byla ze zasedání zemského sněmu zaslána císaři žádost o vydání zákona 

o náboženské svobodě. Která však nevedla k žádoucímu cíli. V květnu téhož roku 

                                                
7
Podle KNOZ, Tomáš. Karel starší ze Žerotína: don Quijote v labyrintu světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 

2008. 211 S., 365 s. 
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proběhla na Pražském hradě manifestace protestantské ozbrojené šlechty, jejíž 

požadavky císař se za podpory katolického křídla snažil zamítnout, a rozhodnutí tak 

oddaloval. 

V červnu 1609 vzniklo stavovské direktorium – opoziční vláda složená ze třiceti 

zástupců (pánů, rytířů a královských měst), které Direktorium ve jménu zemských 

svobod svolalo zemskou hotovost. Císař pod tímto nátlakem 9. července 1609 vydává 

listinu, jež se do dnešního povědomí dostala pod názvem - Rudolfův majestát. Tato 

listina vlastně oficiálně potvrzuje českou konfesi. Majestátem je potvrzena svoboda 

vyznání, a to jak pro šlechtu, tak i pro poddané. 

Rudolfův majestát náboženských svobod stanovil hlavní principy vztahů mezi 

jednotlivými náboženstvími. Přesnější interpretaci jednotlivých pasáží Majestátu 

obsahovalo tzv. Porovnání.  

„Právě některé pasáže tohoto textu, týkajícího se náboženských poměrů na komorních 

a církevních panstvích, se později staly předmětem sporů a v konečných důsledcích i 

záminkou k fyzickému útoku na místodržící roku 1618.“ 
8
 

„Ani Rudolfův majestát neobsahoval právo na úplnou náboženskou svobodu, neboť  

výslovně zrovnoprávňoval katolíky  pouze s těmi křesťany, kteří se vírou ztotožňují s 

Českou konfesí (…sjednocení stavové podobojí...kteří se  k dotčené konfesi české … 

přiznali a přiznávají...) Touto formulací byla legalizována dvě hlavní nekatolická 

náboženství, jejichž politici a teologové formulovali text České konfese tj. Čeští 

novoutrakvisté, ovlivnění luteránskou reformací (...). ., a kalvinizovanou Jednotou 

bratskou), ale jiné evropské  konfese  touto listinou de facto povoleny nebyly.“ 
9
 

Rudolfův majestát byl konstruován pro české poměry. 

„ V listině náboženských svobod vydané císařem Rudolfem II. dne 20. srpna 1609 pro 

Slezsko (jsou zrovnoprávněni jen luteráni a katolíci. Tento model se od českého 

podstatně lišil. Nebral v potaz konfesi kalvínskou). 

Platnost majestátu z roku 1609 byla vložením krátkého textu fakticky časově omezena 

…, až do dokonalého obecného porovnání o náboženství v Svaté říši.“
10

  

Česká politická opozice si byla vědoma, že Rudolf II. Majestát vydal pouze pod 

nátlakem, a bude proto nutné důsledně trvat na jeho uplatňování.  

Domácími politiky katolického vyznání, byl odmítán. Proto také mohl ambiciózní 

                                                
8
VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 439 – 440 S., 639 s. 

9
VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 440 S., 639 s. 

10
VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 444. S., 639 s. 
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Leopold Pasovský na základě zvláštního povolení císaře Rudolfa II.  

Najímat žoldnéřské vojsko. Leopold Pasovský (bratranec Rudolfa II.) byl jedním ze 

zakládajících členů katolické Ligy a prakticky se „ souhlasem“ Rudolfa II. vyslal do 

Čech žoldnéřské jednotky. V roce 1611 jeho jednotky vpadly do Čech a obsadili tato 

města: České Budějovice, Český Krumlov, Týn nad Vltavou, Tábor, Beroun, též 

obsadilo také Hradčany a Malou Stranu.   

„Reakce domácí opozice na sebe nenechala dlouho čekat. Proti vojsku, které měl v 

roce 1611 k dispozici Rudolf II., se rychle připravovalo tažení české zemské hotovosti. 

Očekávaný střet mezi císařskou (katolickou) stranou a českou protihabsburskou 

stranou (protestantskou opozicí roku 1611 probíhal razantněji a cílevědoměji než v 

počáteční fázi českého stavovského povstání roku 1620. V roce 1611 však konflikt mezi 

oběma mocenskými stranami ještě nepřerostl v regulérní válečný stav ze dvou 

důvodů.“
11

 

Rudolfova armáda byla bez zahraniční pomoci a zároveň uherský král vyslal na pomoc 

Praze vlastní silné vojsko. K ozbrojenému konfliktu však nedošlo a pasovská armáda 

byla rozpuštěna. 

V roce 1611 Rudolf II. po složitých jednáních a vnitřních sporech v rodině Habsburků 

abdikoval a jeho bratr Matyáš byl zvolen českým králem. V březnu 1618 byla ze 

sjezdu protestantské šlechty králi Matyášovi zaslána stížnost na nedodržování 

Rudolfova majestátu. Důvodem stížnosti bylo zboření kostela v Hrobu u Duchcova a 

uzavření kostela v Broumově. Matyáš sjezd zakázal a zároveň stížnost zamítl. 

V květnu 1618 byl svolán nový sněm a jeho představitelé z oken pražského hradu 

vyhodili tři vysoké císařské úředníky - Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu 

(což byli císařští místodržící) a písaře Fabricia. Tato událost se zapsala do českých 

dějin jako druhá pražská defenestrace. V březnu 1619 Matyáš zemřel a Českým králem 

se stal Ferdinand II. Sněm zemí Koruny české v srpnu 1619 zbavil Ferdinanda II. trůnu 

a zvolil českým králem Fridricha Falckého. Stavovské povstání bylo v roce 1620 

bitvou na Bíle hoře potlačeno, a tím prakticky skončila platnost Rudolfova majestátu.  
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1.2.  Mládí Jana Amose Komenského v historickém kontextu 

Matka Jana Amose Komenského byla Anna Komenská, měšťanka z Uherského Brodu, 

otec Martin Komenský byl právovárečník a majitel dvora na předměstí Uherského 

Brodu. Oba rodiče pocházeli z vesnice Komňa.  

Jan se narodil 28. 3. 1592 na jihovýchodní Moravě. Není jasné, zda v Nivnici, 

Uherském Brodě, nebo Komňi. O místě narození se vedou spory, protože se 

nedochovaly zápisy v matrikách. V té době se příjmení odvozovalo od místa, kde se 

člověk narodil, Jan proto užíval nejprve příjmení Nivnický, ale později začal užívat 

jméno Komenský. O matce není mnoho známo, ale předpokládá se, že se o své děti 

dobře starala, a že Komenského dětství s rodiči bylo radostné. Jan Komenský byl 

vychováván ve škole Jednoty bratrské, která výchově dětí věnovala velkou pozornost a 

matkám vzdávala úctu a vážnost. A tak již od útlého věku byl Jan formován Jednotou 

bratrskou. „V majetné měšťanské rodině, která patřila k jednotě bratrské a žila v 

Uherském Brodě na jihovýchodní Moravě, získal Komenský bratrskou výchovu, jejímž 

typickým znakem byla kázeň a řád. Obojího si Komenský velmi vážil a po celý život 

zdůrazňoval u sebe i u jiných. Pochopitelně působily i ostatní prvky bratrské výchovy. 

Byla to zejména láska k Písmu, k rodné řeči, láska k pravdě a spravedlnosti, 

pracovitosti a odpovědnosti, autokritika a snášenlivost …“
12

 

Během roku 1604 brzy po sobě oba rodiče zemřeli a zanechali čtyři děti: tři sestry, z 

nichž dvě byly již vdané, dvanáctiletého a Jana, který byl nejmladší. Po úmrtí rodičů 

vzala dvanáctiletého chlapce k sobě do Strážnice teta Zuzana – otcovasestra. Tam 

chodil do školy a do bratského sboru. „Zdá-li se nám počátek řádného učení jazykem 

mateřským ve dvanáctém roce pozdním, uvažme, že tehdy do školy chodil, jen kdo cítil 

toho zvláštní potřebu, a ve škole této že Jan Komenský byl spolužákem pozdějšího 

proroka Mikuláše Drabíka, skoro o pět let staršího, syna   vážené rodiny konšelské, 

tedy domácí, jež mohla také příslušníka svého dáti dříve učiti.“
13

 

Rok poté bylo město vypáleno uherským vojskem Štěpána Bočkaje. A tak mladý Jan 

poprvépoznal hrůzy války, které ho posléze pronásledovaly po celý život. 

Po vypálení Strážnice byl Jan dán do školy v Nivnici a pak v patnácti letech do školy  

v Přerově. Tam byla latinská škola pod zvláštní péčí Karla staršího ze Žerotína, kterou 
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vedl biskup Jednoty bratrské Lánecký. V přerovské vyšší škole si Jan osvojil znalost 

latiny. „V pobyt přerovský připadá také pravděpodobně získání jména „Amos“ (vl. 

„Amosus“ = láskyplný), ať se jím naznačuje pouhý překlad hebrejského „Jochanan“, 

nebo ať se ho dostalo Komenskému pro velikou jeho lásku kučení a vědění.“
14

 Biskup 

Lánecký si Jana Komenského oblíbil, poznal jeho nadání. Rád ho míval ve své rodině 

a sliboval mu svou dceru Janinku za manželku. Obec tehdy běžně určovala manželské 

svazky zejména u dorostu kazatelského. K tomuto spojení nakonec nedošlo. Jan Amos 

Komenský byl podle rozhodnutí svého patrona Karla staršího Žerotína a starších obce 

byl v devatenácti letech v roce 1611 vyslán na školu do ciziny do Herbonu v Německu 

na akademii reformované církve řízené v duchu Jednoty. Významnou osobností 

herbonské akademie byl tehdy Johan Heinrich Alsted. Komenský neodešel na studia 

do Prahy, protože nevynikala svými profesory, a též protože (roku 1611) nebyl v Praze 

klid. Do Prahy toho roku vtrhl bojovný biskup pasovský Leopold, který město 

svévolně a drancoval a loupil. Jednota byla požádána, aby ze svých žáků zvolila 

někoho jako doprovod mladého šlechtice Oldřicha z Kunovic, kterého rodiče posílali 

na studia do ciziny. Starší Jednoty bratrské vybrali Komenského, a tak se dostal tento 

mladý muž do Herbonu a Marburgu. Po dvou letech z Herbonu odešel a přesídlil do 

Nizozemí do Amsterodamu, posléze do Haagu. Jednadvacetiletého mladíka do 

Nizozemí vedla především politická pověst tohoto města. 

Roku 1609 české stavy vybojovaly náboženskou svobodu a císař Rudolf II. musel 

vydat sněmu majestát tj. listinu náboženských svobod. Toto vítězství bylo veliké a 

Komenský to musel vnímat už v sedmnácti letech na latinské škole v Přerově. V témže 

roce zvítězili i Nizozemci nad španělskou větví Habsburků v boji za svobody 

náboženské i politické. 
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1.3.  Studium a jmenování duchovním správcem  

Z Amsterodamu vedla cesta Komenského do Heidelberga, kde byl zapsán 20. dubna 

1613 jako Johanes Amos Nivanus Moravus Theologus. V těchto dnech se v 

Heidelbegu konala svatba mladého kurfiřta Fridricha s jedinou dcerou anglického krále 

Jakuba I. Kurfiřt Fridrich byl o 4 roky mladší než Komenský a v roce 1619 se stal 

českým králem. Komenský se s ním se setkal osobně později jako mluvčí českého lidu. 

V Heidelbergu v roce 1614 koupil Komenský originál rukopisu hlavního díla Mikuláše 

Koperníka „O pohybu těles nebeských“, který je dnes uchováván v universitní 

knihovně v Praze vlastnoručním podpisem Komenského a datem, kdy jej zakoupil. 

Tato koupě ho finančně vyčerpala a způsobila, že se na jaře 1614 musel vydat pěšky a 

sám do vlasti, neboť již neměl peníze.  Byl to jistě velký sportovní výkon a Komenský 

na něj vzpomínal ještě ve stáří. Cestou domů se zastavil v Praze, kde sídlil nejpřednější 

senior Jednoty bratrské, Jan Cyrill, který působil v kapli Betlémské. Z Prahy putoval 

do Přerova, kde se stal učitelem na škole pod vedením biskupa Láneckého. Na 

přerovské škole byl Komenský sám nedávno žákem. „Z nářků na školu současnou, jež 

se u Komenského několikrát opakují, lze usoudit, že jako žák věkem starší a následkem 

předčasné osiřelosti duchem dospělejší záhy postřehl, že se zvláště latině neučí tak, 

aby výsledek práce učitelské a moření žákovského byl rychlý a bezpečný. Proto všímal 

si jistě toho, vyskytla-li se kde jaká myšlenka opravná, a jako učitel i sám vyhledával 

prostředky k usnadnění a urychlení dobrých pokroků v latině, jako později opět při 

učitelském působení v Lešně.“
15

 Po návratu mu bylo dvaadvacet let a nemohl se ještě 

stát knězem. V Přerově proto zůstával do roku 1618 jako pomocný kazatel a zároveň 

učitel – správce na bratrské škole. Začíná pracovat na svém velkém českolatinském 

slovníku, připravuje novou mapu Moravy,
16

 píše O starožitnostech Moravy a  

O rodu Žerotínů. (Oba spisy se ztratily). V Přerově se oženil s Magdalenou 

Vizovskou, dcerou Burjana Vizovského, správce žerotínských statků. Komenského 

svatbu dokládá Kniha smluv svatebních, která je uchována v muzeu J. A. Komenského 

v Přerově.  

V roce 1618 byl ustanoven samostatným duchovním správcem ve Fulneku, kde měla 
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Jednota sbor jazyka německého.  Sňatek byl nutný, jelikož jako svobodný by nemohl 

vykonávat funkci samostatného duchovního. Ve Fulneku se Jan Amos Komenský těšil 

velké vážnosti a jeho pověst tam přetrvala 100 let.  

Když po roce 1618 evangelíci měli svobodu vyznání, došlo ve Fulneku k údajnému 

narušení náboženského průvodu katolíků evangelíky. Následovalo jednání před 

katolickým proboštem, kde byl Komenský zneuctěn (políčkován), a jen díky jeho 

výmluvnosti byl odvrácen útok evangelíků na klášter. 

V roce 1619 se v Praze konaly korunovační slavnosti, jimiž byl Fridrich Falcký uveden 

na český královský trůn. Komenský ve Fulneku hned vykonal oslavné kázání o novém 

králi, jehož jako jeden z prvních Čechů poznal již v roce 1613 v Heidelbergu. 

Po vítězství císařského vojska 8. listopadu 1620 na Bílé hoře se ocitll Komenský ve 

Fulneku v nebezpečí a v chvatu i s příbuznými musel utéci. Těhotnou manželku 

Magdalénu s dvouletým synem nemohl vystavit nebezpečí útěku a tak rodinu poslal do 

Přerova. V roce 1622 propukla morová epidemie. 

Komenský se dostal na statky Karla staršího ze Žerotína, kde se skrýval (Klopoty u 

Brandýsa nad Orlicí). O paní Magdaléně a dětech neměl zprávy, byl v úzkostech, ale s 

nadějí napsal „ Přemyšlování o dokonalosti křesťanské“
17

 v roce 1622. Jedná se o 

spis útěšný - jemu i jiným říká, že křesťanská dokonalost spočívá v plnění a snášení 

boží vůle. Píše, že se mu stýská a ví, že i jeho mladá manželka má zármutek. Proto jí 

posílá svou knížku v opise a sám sobě ponechává opis druhý, aby je oba spojovaly 

tytéž myšlenky. Během morové epidemie však k jeho velké bolesti jeho manželka i 

obě děti zemřely. 
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1.4.  Komenský jako kněz Jednoty bratrské a vyhnanec 

Do prosince 1622 měli všichni evangeličtí duchovní opustit zemi. Mnozí, včetně 

Komenského, se skrývali. Komenský nejprve u Žerotína v Brandýse nad Orlicí. V roce 

1622 žil Komenský v blízkosti seniora Jednoty bratrské Jana Cyrilla na statku pana 

Sádovského v Podkrkonoší. 

V té době napsal „Nedobytelný hrad“
18

, Pod Klopoty u Brandýsa nad Orlicí dokončil 

svůj slavný „Labyrint světa a ráj srdce“ 
19

 věnovaný panu Karlovi staršímu ze 

Žerotína, ochránci Jednoty bratrské i jeho samotného. Karel starší ze Žerotína měl ke 

Komenskému velmi blízko a to nejen pro stejnou víru, spojovala je i osobní tragédie 

(smrt manželek a dětí). Karel starší ze Žerotína byl velice vzdělaný, věnoval se 

intenzivně četbě, zabýval se duchovní oblastí, a smyslem lidského bytí. Komenský 

Žerotínovi uspořádal jeho obrovskou knihovnu, ze které se nám dochovaly pouhé 

fragmenty. 

V roce 1624 Komenský uzavřel druhý sňatek a to sice s Dorotou Cyrillovou 

z váženého vzácného rodu (z pohledu Jednoty). Otec Dorotky byl seniorem Jednoty při 

Betlémské kapli v Praze. V této funkci korunoval Fridricha Falckého za českého krále 

v roce 1619, což bylo poprvé i naposledy, kdy Jednota bratrská měla možnost 

korunovat panovníka. 

Po bitvě na Bílé hoře rozhodla Jednota, že duchovní z Čech přejdou do Polska a 

moravští na Slovensko. Rada starších Jednoty, konaná v Doubravici u Dvora Králové, 

nechtěla pustit Komenského přes Moravu, kde mu hrozilo velké nebezpečí. Tehdy se 

Komenský skrýval dokonce i v lesích v Podkrkonoší. 

Pronásledování bratrských kněží sílilo. Roku 1626 císař Ferdinand II. vydává  

„císařské rozkazy“, na základě kterých mají být zatýkáni protestantští kazatelé včetně 

osob, které je chránily. Brandýs nad Orlicí, kde Komenský s manželkou pobýval, 

přestává být bezpečným místem.  Komenský se proto stěhuje s manželkou a jejími 

rodiči do Bílé Třemešné u Dvora Králové. Jde o panství Jiřího Sádovského ze Sloupna, 

kterému byla zkonfiskována většina majetku za účast v stavovském povstání. Do 

Třemešné se Sádovský dostává jen díky vzdálenému příbuznému Albrechtovi z 

Valdštejna, který mu statek Bílá Třemešná daroval. V Třemešné se Komenskému 
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narodila první dcera Dorota Kristina. Tam také začíná pracovat na svých 

pedagogických dílech. 

Dne 10. května 1627 byla vydána nová ústava. 

Obnovené zřízení zemské. 

- Čechy prohlašovala za dědičné Habsburské království 

- katolictví za jediné povolené náboženství 

- silně omezila stavovské pravomoci 

- němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. 

Dne 31. července 1627 byl vydán císařský mandát nekatolickým stavům 

(tj. šlechticům a měšťanům), že se buď mají srovnat s panovníkem ve víře, nebo odejít 

do šesti měsíců ze země. Podobná ústava a mandát byly záhy vydány i pro markrabství 

moravské. Tímto se vlastně stává Komenský vyhnancem. 

Komenský odchází začátkem roku 1628 z Třemešné do Lešna, kde již někteří 

duchovní Jednoty pobývalii. Věrní Jednoty bratrské se při opouštění rodné země 

loučily na tzv. Růžovém paloučku u dnešního města Žacléř.
20

  „Z Čech a Moravy se 

vystěhovalo 300 – 400 šlechticů a několik tisíc měšťanských rodin.  Nelegálně utíkali i 

poddaní, ale jejich počet lze těžko stanovit. … Dobový odhad o odchodu jedné pětiny 

městského obyvatelstva znamená těžkou ránu pro kulturní a ekonomický vývoj země.
21

 

Lešno mělo v té době 12 000 obyvatel (Bylo větší než hlavní město Berlín - sídlo 

braniborského kurfiřta). Obyvatelstvo Lěšna bylo převážně evangelického vyznání. 

Toto město leží jižně od Poznaně nedaleko hranice s Habsburskou říší. Panovnická 

vláda v Polsku byla slabá, zato vliv šlechtických magnátů byl silný. K protestantské 

menšině v Polsku se hlásila jenom šlechta, měšťané a inteligence. 

Náboženská tolerance v Polsku nebyla zaručena dokumentem obdobným „Rudolfovu 

majestátu“, ale byla na libovůli vrchnosti. 

Lešenské panství vlastnil hrabě Rafael V. Leszczynsky, vojvoda bělský, který umožnil 

v Lešně náboženskou svobodu „(…) odchovanec bratrské školy a kalvinistických 

universit v Basileji a Štrasburku. (…) pobýval v mládí v Paříži, Londýně, Florencii i 

Praze a hovořil plynně pěti jazyky. Jeho zásluhou se rozvíjela též lešenská latinská 
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škola  (...).“
22

 

Začátky Komenského v Lešně nebyly nijak jednoduché. S Komenským přišlo do 

Lešna součastně i čtyřicet duchovních, pro které bylo obtížné v Lešně najít obživu. 

V přelidněném městě vzrůstaly životní náklady a v roce 1629 se zdvojnásobila cena 

obilí. Komenský přijal nabídku učit na lešenské škole, ale plat stačil sotva na holou 

existenci. Na zdejším gymnáziu byl Komenský zástupcem rektora a učil. Praxi učitele 

poté využil ve svých pedagogických spisech.  V roce 1631 vychází v Lesně spis Dvéře 

jazyků otevřené 
23

. V stejném období vychází Informatorium školy mateřské 
24

. Píše 

práce, které mají přispět k reformě českého školství. Jde o Navržení krátké o obnově 

škol v království českém 
25

. 

Roku 1632 byl postup protihabsburských jednotek zastaven. Byl zabit švédský král 

Gustav Adolf II. 

V té době v rodině Komenských vychovávali dvě vlastní dcery a ještě se starali o tři 

další děti: Kristinu Poniatowskou a dva chlapce. „V nevšedně nadaném Petrovi našel 

Komenský náhradu za své zemřelé syny a vychoval z něj vzdělaného spolupracovníka, 

jemuž později dal za ženu nejmilejší dceru „Bětušku“. “
26

 

Finanční situace Komenského se zlepšila dědictvím po obdivovatelce Esther Sádovské 

- Vchyňské. 

Komenského schovanka Kristina Poniatowska  se stala v Lešně středem pozornosti 

jelikož měla vize o budoucnosti. Byla vyšetřena i konziliem lékařů, kteří konstatovali 

přirozenou příčinu jejích vizí. „Komenský na podporu pravosti jejích zjevení napsal 

dokonce traktát O starých a nových, pravých a nepravých prorocích zachovaný v 

latinském překladu Lux in tenebris roku 1657. Většina bratří Kristininým 

optimistickým vizím uvěřila, neboť jim poskytovala naději a jistoty, které chladný 

rozum nedával.“ 
27

 Kristininy vize poté pominuly po jejím sňatku. 

                                                
22

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 
1992. 58 S., 372 s. 
23

KOMENSKÝ, Jan Amos a HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis 

Amos Comenii opera omnia. 11. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 554 s. 
24

KOMENSKÝ, Jan Amos a HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis 

Amos Comenii opera omnia. 11. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 554 s. 
25

KOMENSKÝ, Jan Amos a HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis 

Amos Comenii opera omnia. 11. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 554 s. 
26

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 

1992. 60 S., 372 s 
27

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 

1992. 60 S., 372 s. 
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Komenský udržoval kontakt i s Karlem starším ze Žerotína, který po vypovězení 

nekatolické šlechty odešel do Slezska, kde byla nezávislá knížectví. Za jeho pomoci 

byla v roce 1630 přesunuta do Lešna bratrská tiskárna z Moravy, která do roku 1656 

vytiskla 37 Komenského prací. 
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1.5.  Činnost Jana Komenského v cizích zemích 

Díla Jana Amose Komenského v oblasti školství a oblasti sociální byla oceňována        

v celém světě. Byl zván do jednotlivých zemí, aby tam rozvíjel své myšlenky a pomohl 

v dané zemi a to převážně v oblasti školství. 

V Lešně, kde pobýval celkem s přestávkami třikrát, se věnoval učitelství (z finančních 

důvodů), kazatelství a psaní. V letech 1628 -1640 je datován první Komenského pobyt 

v Lešně. Komenský věřil, že jeho odchod do Lešna je pouze dočasný. Věřil, že se do 

vlasti ještě vrátí. V Lešně se Komenský věnoval kazatelské a učitelské činnosti, 

pracoval na svých spisech pedagogických a společensko – politických.  

V letech 1641 - 1642 pobýval v Anglii. O pomoc ho požádali zástupci parlamentní 

opozice, kteří chtěli provést reformu školství a vědy. Z Anglie ale odešel, protože irské 

povstání na počátku revoluce zastínilo původní zájem parlamentu. V Nizozemí roku 

1642 se Komenský osobně setkal s René Descartem. Z Nizozemí odjíždí do Švédska, 

kde pobýval v letech 1642 – 1648 a věnoval se práci na reformě školství. V té době ho 

zvali do Francie a do Ameriky. Ale Jan Amos Komenský jako vlastenec věřil, že díky 

Švédsku dojde k osvobození českého národa,tak  a na tyto nabídky nereflektoval. 

Švédsko si Komenský vybral hlavně proto, že v něm viděl protiváhu habsburských sil. 

To Byl také hlavní důvod, proč nereagoval na nabídku francouzského ministra 

kardinála Richelieua, kterého zaujaly především Komenského díla vševědná. 

Komenskému byla ve Francii nabídnuta podpora v této práci, ale Komenský s díky 

odmítl. Ve Švédsku se seznámil s nizozemsko – švédským velmi bohatým zbrojařem 

Ludvíkem de Geerem, který Komenského obdivoval. Toto seznámení mělo na další 

životní kroky Komenského významný vliv. Komenský se v této době intenzivně 

věnoval pansofii a zpracování učebnic pro švédské školy zanedbával. Začíná pod 

vlivem událostí pracovat na díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Původně 

bydlel ve Stockholmu, ale později se přestěhoval do Elblagu (polské město 

kontrolované Švédy). V té době se rovněž angažuje ve snahách sblížení nekatolíků a 

křesťanů, ale na nátlak Švédů jednání opouští. Ve Švédsku Komenský pracuje hlavně 

na jazykovědných dílech. Uzavření Vestfálského míru v roce 1648,
28

 kterým byla 
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upevněna moc Habsburků, Komenského velmi zklamalo. 

Rovněž navrhovaná školská reforma pro švédské školy nebyla přijata. V srpnu 1648 se 

Jan Amos Komenský vrací i s rodinou do Lešna. 

Jde o druhý pobyt Komenského v Lešně, kde pobýval v roce 1648 – 1650. Má těžce 

nemocnou manželku a čtyři děti, z toho dvě malé.  Manželka po návratu do Lešna 

zemřela. Tento pobyt je poznamenán zklamáním z politické situace a zároveň smrtí 

druhé manželky.  

V Lešně Komenský vydává Kšaft. Útěšné spisy představují pro Komenského způsob 

jak se vyrovnat s vnitřním zoufalstvím. V roce 1648 byl zvolen biskupem Jednoty 

bratrské. V květnu 1649 se Komenský potřetí oženil. Jeho manželkou se stala Jana 

Gajusová (dcera českého exulanta a bývalého týnského faráře).  V té době podniká 

cestu na Slovensko, aby se setkal s bratřími. Při cestování se dostává až do 

Sedmihradska. 

V Sedmihradsku pobýval v letech 1650 – 1654. Usazuje se v Blatném (Šárišském) 

Potoku. Komenského překvapilo složení studentů na potocké univerzitě, kde studovali 

studenti různých národností a příslušníci různých církví. Pracuje na základě nabídky 

knížete Zikmunda Rakocziho na reformě sedmihradského školství a gymnázia             

v Potoku. Komenský doufá ve vytvoření protikatolické koalice za účasti Rakocziho.    

V Potoku vybudoval Komenský tiskárnu, kde byly vydávány maďarské a latinské 

knihy. Zde pracuje na Světu v obrazech. Po smrti knížete Rakocziho se vrací do 

Lešna. „Loučení Komenského s Potokem po čtyřech letech bylo velkolepé. Odjížděl 

vyprovázen zástupy ctitelů, kolegů a žáků, pod ještě čerstvým dojmem úspěšné 

realizace ideje Schola ludus, kterou prosadil přes počáteční výhrady.“
29

 Jde o jeho třetí 

a poslední pobyt v Lešně.  

V Lešně se intenzivně věnuje práci na svých spisech. V roce 1656 vznikl v Polsku 

velký odpor proti nekatolíkům a cizincům (toto období včetně vpádů švédských vojsk 

                                                                                                                                          
28

Vestfálský mír ukončil třicetiletou válku. Šlo o jeden z největších evropských válečných konfliktů. 

Nábožensko - politický zápas zasáhl prakticky celou Evropu. Postupně formou dílčích konfliktů došlo 

k zapojení jednotlivý panovníků, kdy se snažily získat co největší území a vliv (válka česká, falcká, 
dánská, švédská, švédská okupace Prahy a zavraždění Albrechta z Valdštejna, válka  švédsko – 

francouzská). Za oficiální počátek třicetileté války se uvádí rok 1618, kdy došlo k českému stavovskému 
povstání. Došlo k sesazení Ferdinanda II. Habsburského (král český a římský císař) a králem byl zvolen 

Fridrich Falcký. Stavovský stát skončil porážkou na Bílé hoře. Fridrich falcký uprchl do Slezska. Bylo 

popraveno sedmadvacet českých představitelů povstání a jejich majetek byl zkonfiskován. Ferdinand II. 

byl donucen roku 1648 podepsat Vestfálský mír. Nešlo o jednoduchá jednání trvalo celé čtyři roky. 

Povolená víra byla závislá na vyznání panovníka. Válka posílila Francii. 
29

RÁKOS Petr, Genti cuique splendorem addit , In PEŠKOVÁ, Jaroslava. Pocta Univerzity Karlovy J. A. 

Komenskému: [Sborník]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. 321 S., 422 s. 
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popisuje v známém i několikrát zfilmovaném románu Potopa Henryk Sienkiewicz). 

Lešno bylo v roce 1656 zapáleno. Komenský požárem přišel téměř o všechno, Lešno 

hořelo 3 dny.  Jan Amos Komenský a jeho písař kopali úkryt pro spisy, které nemohli 

pro velký objem vzít sebou. Ani tato snaha o zachránění díla nepomohla a Jan Amos 

Komenský byl na dně a zoufalý. „Snad se cítil podobně jako před lety, kdy ho nemoci, 

průvodci válek, připravili o ženu a dvě děti, kdy se skrýval na žerotínském panství před 

zatčením, když se naposledy díval na českou krajinu a jeho přátelé ryli dýkami do 

půdy, aby si do vyhnanství mohli vzít trochu země z Čech.“
30

 Při požáru Komenskému 

shořela knihovna včetně rukopisů. 

Ani tato pohroma ho však nezlomila. V roce 1656 odchází na pozvání přes Hamburk 

do Nizozemí. Amsterodam měl v té době asi 150 000 obyvatel. Komenský obdivoval 

Nizozemí pro zbožnost a pro pracovitost a v Nizozemsku si Komenského velmi vážili, 

měl tam mnoho přátel a příznivců, především rodinu de Geerů, se kterou se seznámil 

již za svého pobytu ve Švédsku. Rodina Geerů mu poskytla ubytování a finanční 

zázemí. Bydlení Komenského v Amsterodamu nebylo luxusní a finanční situace byla 

závislá na podpoře obdivovatelů a mecenášů. Komenský dostával peníze jak pro 

Jednotu, tak i pro svoji vlastní činnost. Tyto peníze mnohdy nerozlišoval, a tak měl 

problémy s vyúčtováním výdajů Jednoty. Také byly vytištěny za přispění Vavřince 

Geera dva díly Obecné porady, které Geer nechal přeložit do francouzštiny a 

Komenský za to obdržel finanční odměnu. Zároveň byly v Amsterodamu vydávány 

spisy didaktickém. Mimo jiné si Komenský vydělával i různými spisky, které psal na 

objednávku. Zároveň prostřednictvím obchodníků prodával publikace, které tiskly 

tiskárny v Amsterodamu. Pokoušel se i o vlastní tiskárnu, která byla původně určena 

pro Jednotu, ale ta dlouho nevydržela (1660 – 1663). V Nizozemí ho podporovali i 

další vlivné osoby (nizozemský politik purkmistr Cornelius de Graff, Jan Witzen – člen 

kolegia admirality, Gillis Valckenier – předseda Východoindické společnosti). Oporou 

mu byl i reformovaný kněz Jan Rulitiu (původem z Čech). 

Toto období je vyvrcholením Komenského literární činnosti. Věnuje se rekonstrukci 

svých spisů.  

V roce 1657 Komenský vydává Veškeré spisy didaktické (Opera didactica omnia). 

Pod tíhou všech politických událostí Komenský se upíná k tzv. zjevením (revelace) a 

předpovědím. Věnuje se jim velmi intenzívně a věří v jejich pravdivost jejichž 

                                                
30

CODR, Milan (ed.). Přemožitelé času. 2, 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989. 31 S., 

189 s. 
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důsledku však začíná ztrácet své příznivce. Komenský věří, že zjevení věští novou 

budoucnost českým nekatolíkům. Začíná se obklopovat šarlatány a podivnými teology. 

Věří například na zjevení (revelace) svého spolužáka ze školy Jiřího Drabíka, který je 

ve společnosti označován za podvodníka. 

Vydává spisky na obranu revelací. „Komenského snaha zasahovat do politického dění 

sváděla jej k používání proroctví, zjevení revelací jako zbraně politické propagandy. 

…. Dnes soudíme, že zjevení a proroctví byla sublimací vůle k činům v situaci 

bezmocnosti. Že to byla přání, promítnutá do proroctví.“
31

 Komenský se touto činností 

vyčerpává a přichází tím o mnoho přátel. Stahuje se do ústraní a má obavy, že dílo 

Obecná porada o nápravě věcí lidských, na kterém léta intenzivně pracoval, 

nedokončí. Žádá proto svého syna z druhého manželství Daniela, aby dílo případně 

dokončil. Má podlomené zdraví, v oce 1667 prodělal mrtvici, po které se částečně 

zotavil. V listopadu 1670 Komenský umřel na následky druhé mrtvice. Umírá jako 

vyhnanec z vlasti, ale nezlomen ve své víře jako takové, ve víře v člověka jako nositele 

pokroku a ve své víře v „Jednotu lidskou“.  

                                                
31

POLIŠENSKÝ, Josef. Jan Amos Komenský. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1973. 109 S., 273 s. 
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2. Přehled a základní popis útěšné tvorby Komenského 

2.1.  Impulz k sepsání útěšných spisů 

Každého člověka v životě ovlivňují jeho schopnosti – vzdělání a převážně společenské 

a politické prostředí, ve kterém žije. V každé době ten, který nejde s davem, je 

pronásledován, donucen k opouštění vlasti, vězněn. Celá staletí se na tomto modelu nic 

nezměnilo. Opuštění vlasti se objevuje ve všech obdobích historie, pouze se používají 

pro tyto lidi různé názvy – vyhnanci, exulanti, emigranti, a v poslední době fenomén 

běženci. Opuštění vlasti člověka vždy poznamenává. Přichází vlastně o své kořeny a 

těžce se v novém prostředí adaptuje. Vždy je komplikací jazyková bariéra a začlenění 

se do společnosti, která vyznává jiné hodnoty. Nemalým problémem je i zajištění 

finanční existence jedince. 

Je naprosto logické, že v novém prostředí na člověka dopadá stesk a zoufalství. Pokud 

se přidá ještě osobní tragedie, je toto období obtížné a člověk hledá útěchu. 

Komenského jako kněze držela nad vodou jeho víra v Boha a přesvědčení, že se vrátí 

do své vlasti. Komenský věřil v druhý příchod Krista, měl důvěru v proroctví a 

proroky své doby a pevně věřil, že nastane obrat k lepšímu. Společným rysem 

útěšných spisů je obhajoba křesťanství. Celá tato víra se promítla do jeho útěšných 

spisů. Ve svých útěšných spisech se Jan Amos Komenský obrací jak k lidem, tak i k 

Bohu. Převážně politická situace a osobní tragédie nasměrovaly Komenského k útěšné 

tvorbě. Komenský hledal útěchu ve svých spisech. Dá se říci, že útěšné prvky 

nacházíme ve všech jeho spisech. A to jak v těch, které se zabývají pedagogikou, tak i 

v těch, které jsou jako útěšné označovány. Útěchou je Komenskému i to, že jeho dílo je 

v jeho době kladně přijímáno. 

Na útěšné spisy lze nahlížet ze dvou hledisek – z hlediska víry a z hlediska 

celospolečenského. 
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2.2.  Přehled jednotlivých útěšných spisů 

Listové do nebe  

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské 

Nedobytedlný hrad 

Labyrint světa a ráj srdce, 

Truchlivý 

Pres boží 

O sirobě 

Hlubina bezpečnosti 

Kšaft umírající matky jednoty bratrské 

Přehled převzat z knihy„Dílo Jana Amose Komenského“
32  

                                                
32

KOMENSKÝ, Jan Amos a KOPECKÝ, Milan, ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos 

Comenii opera omnia. 3. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 414 s. 
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2.3.  Stručný obsah jednotlivých spisů 

Truchlivý, 

to jest Smutné a tesklivé člověka křesťanského nad žalostnými vlasti církve bídami 

naříkání: v kterémž se jemu  nejprve Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati ho, ale 

nadarmo, usilujíce; za tim tedy Kristus vystoupě, zuřivě jej z netrpělivosti obviňuje, 

místné strašlivých ran příčiny ukazuje, bolestmi jemu ulehčuje, časné i věčné 

vysvobození zaslibuje, i jak by se k obojímu ulehčuje, časné i věčné vysvobození 

zaslibuje, i jak by se k obojímu hotoviti měl, poučuje 
33

 

Spis truchlivý má čtyři díly. První dva díly psal Jan Amos Komenský po Bílé hoře. 

Truchlivý I. a Truchlivý II. Tyto díly Komenský označuje „Rozmluvy zkormoucené 

duše“, další dva díly psal po skončení třicetileté války. Třetí díl Truchlivého, má název 

„ Řvaní hrdličky v rozsedlinách skalních, a skrýší příkré dlouho zústávající“. Čtvrtý díl 

Truchlivého se jmenuje „ Smutný hlas“. 

Toto dílo vyjadřuje Komenského zoufalství nad ztrátou vlasti a nad náboženskou 

nesvobodou. Komenský má pochybnosti o Bohu za to, že dopustil to, co se děje s 

českým národem, a to co se děje s církví. 

Listové do nebe 

V kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnost na sebe vespolek vedou a 

rozeznáni býti žádají: spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením 

výpovědi k budoucímu konečnému jenerálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému 

rozeznání mezi stranami 

Léta páně MDCXIX
34

 

Toto dílo sepsal Jan Amos Komenský v roce 1619, kdy jako pětadvacetiletý vedl 

bratrský sbor ve Fulneku. Ptá se, jak je možné, že Bůh trpí bezpráví a dobové sociální 

problémy. Toto Komenského dílo má formu pěti dopisů (fiktivních dialogů). 

1. list obsahuje stížnosti chudých na jejich těžký úděl 

2. list obsahuje odpověď Krista na list chudých. Ten je těší, ale netvrdí, že na světě má 

být sociální spravedlnost všech lidí. Bohaté napomene a chudých se ujme. 
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3. list obsahuje napomenutí bohatých od Krista. Zde Kristus oznamuje bohatým, že si 

na ně chudí stěžují. Zakazuje jim kruté zacházení s chudými a nabádá je k 

milosrdenství. 

4. list obsahuje odpověď bohatých, že chudí si za svou chudobu můžou sami. Je 

způsobena jejich leností a nepracovitostí. A bohatí za svoji píli požadují uznání. 

5. list od Krista je určen pro obě strany: Kristus oznamuje, jak by se obě skupiny měly 

na světě snášet. Konečné rozhodnutí nechává na poslední soud. Do té doby vyzývá 

chudé, aby byli trpěliví, a bohaté, aby byly milosrdní. 

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské 

kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje; Duchem svým vnitř vnuká; a ji v 

ních k nevypravitelným jejich potěšení rozličnými libými i odporným věcmi rozněcuje 

a k plnosti přivádí  

LÉTA ŽALOSTI PLNÉHO 1622 
35

 

Tento útěšný spis měl pomoci rodině Komenského a všem, kteří trpěli porážkou 

stavovského povstání.  Vznikl v roce 1621, tiskem vytištěno v Praze následující rok. 

Úvodní list věnoval své manželce Madaleně Vizovské. „Manželko má milá, 

Mandaleno, klénote můj po Pánu Bohu nejdražší, poněvadž z vůle a dopuštění božího, 

před vzteklostí lidskou ustupuje, tebe jsem se vzdáliti musel a tobě tělem přítomen býti 

nemohu, z čehož vím, že zármutek  a tesknost  jichž i já prázden nejsem, tvého srdce 

částí jsou hosté, aj teď tobě knížečku tuto místo sebe pro potěšení odesílám“
36

  

Dokonalost křesťanská spočívá v lásce k Bohu a ve smíření se s osudem. Pomoci mají 

modlitby a víra v Boha.  

Nedobytelný hrad jméno Hospodinovo 

k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenstvích utíká, 

přichráněn a zachován bývá 
37

 

v předmluvě traktát Komenský připisuje šlechetné a pobožné matroně, paní D. C., 

matce mně v Kristu Pána vzácného milého. (Dorotě Cyrillové manželce Česko 

bratrského biskupa Jana Cyrilla a pozdější Komenského tchýni)  
38
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Spis je rozdělen do šesti kapitol, ve kterých se pojednává o složitosti a nebezpečí světa. 

Kapitoly upozorňují na jednotlivé nástrahy, které na člověka čekají. 

Názvy kapitol: 

1. Že je ve světě mnoho nástrah 

2. Že sobě omylná ledasjakás útočiště si lidé zvolují  

3. Že jediné jest bezpečné a dokonalé útočiště, Bůh sám 

4. Co jest to před nebezpečenstvím se k Bohu utéci a skrývati; a které na svůj hrad 

přijímá. 

5. Jaká jest na hradu jména Hospodinova bezpečnost 

6. Také – li co se odporného na hradě Hospodinově bydlícím přihází?  A proč se tak 

děje? 

Východisko vidí Komenský ve víře v Boha a jediným útočištěm je víra. 

Labyrint světa a ráj srdce  

to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než 

matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, naposledy 

omezení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě a s jediným Pánem Bohem 

se uzavírá, ten sám k pravému a plnému uspokojení a radosti že přichází 

po druhé tlačen v Amsterodamě 1663 
39

 

Labyrint vznikal po Bílé hoře, tento útěšný spis má hodně sociální charakter. 

Komenský popisuje město, kterým prochází poutník. Ve městě žijí různí lidé. Ulice 

představují konkrétní profese, stavy a různé vlastnosti. Poutníka městem provází 

Všudybud a Mámení. Mámení nasazuje poutníkovi růžové brýle, aby vše viděl 

zkresleně a ne reálně. Poutník ale má brýle špatně nasazené, a tak vidí i pravdu. 

Komenský se zamýšlí nad vytvořením lepší společnosti. Považuje za velmi důležité 

spojit výchovu a sociální otázky. 

Pres Boží  

to jest Kratičké rozvažování slovu Jeremiáše proroka Tlačil Pán Pannu, dceru jůdskou: 

v kterémž se cíle a užitečnosti trápení a zármutku při pobožnosti vyhledávaje považuje 

40
 

Čtenáře nabádá k překonání životních těžkostí pokorným se podřizováním vůli Boží.  
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Utrpení, které člověka potká, je vlastně boží zkouška. 

Centrum securitis to jest Hlubina bezpečnosti 

aneb Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku 

jeho vůli oddáni a podání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a 

blahoslavenství náleží  

Vydáno nejprve v Lešně 1622  

a nyní znovu v Amsterodamě MDCLXIII 
41

 

Tento útěšný spis má převážně náboženský charakter. Spis je psán česky. V tomto spise 

převážně upozorňuje, že pro člověka je důležité najít smysl života. Komenský 

doporučuje obracet se k Bohu, neboť Bůh je centrum světa. Ale zároveň nesmí být 

člověk pasivní. Má na sobě pracovat, vzdělávat se a být aktivní. Bezpečností je pro 

člověka víra v Boha. 
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2.4.  Duchovní poesie 

Je málo známé, že se Jan Amos Komenský věnoval i duchovní poesii, kterou bychom 

mohli zařadit mezi útěšná díla. 

Poesii shromažďoval v Kancionálu (jsou tam skladby vlastní i přeložené).  

Píseň Dlouhá těžkost popisuje jeho smutek vyhnance a současně jeho víru.  

„Dlouhá těžkost a tesknost“ 

Slyš mé, Pane, tě vzývání, 

nech, ať ho nic neodhání, 

ať též před trůn tvůj vejde, 

tvář tvou ochotnou najde! 

V taký den soužení mého, 

nakloň se ke mně ucha svého, 

vyslyš rychle mé žádosti 

a naplň je z své milosti! 

Neb, aj  všickní dnové moji 

náhle jako dým mizejí, 

mé kosti jako hlavně 

vyprahly hrozně ve mně, 

srdce jako sťatá tráva 

truchlí,  svadne  a ustává, 

takže již i chleba jísti 

zapomínám v své těžkosti.  

Jižť sem jako stín nachýlen 

v ten čas, když preč odchází den ...
42
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3.  Literární žánr        

 útěšná tvorba několika vybraných spisů Komenského 

3.1.  Kontextuální analýza útěšných spisů 

Útěšné spisy Komenského jsou odrazem doby, do které se Komenský narodil a 

současně i reakcí na jeho osobní neštěstí. Ztráta rodičů ještě v dětském věku 

Komenského poznamenala na celý život. Komenskému, který byl jako dítě 

vychováván v rodině a ve škole Jednoty bratrské, se po osiření dostává díky příbuzným 

a příznivcům z Jednoty bratrské možnost získat širší vzdělání. Vliv církevních učitelů, 

studium latiny, filosofických spisu a Bible přivedly Komenského ke kněžské orientaci. 

V roce 1620 mu bylo dvacet osm let. Bitva na Bílé hoře a důsledky pro příznivce 

Jednoty bratrské udělaly z Komenského prakticky „poutníka“ Evropou. Politicko-

hospodářská situace umocněná ještě osobními tragédiemi, přivedla Komenského k 

útěšné tvorbě. 

Ve všech útěšných spisech hledá Komenský cestu ze zoufalství společenského i 

osobního především pomocí víry. Snaží se sám pro sebe i pro ostatní vysvětlit, proč se 

věci dějí. Spisy mají pomoci i ostatním k vyrovnání se s trpkým osudem.  

„Podle něho jsou knihy jako lék, potrava duše. Chce tedy svým čtenářům přinést pravé 

duchovní upokojení a potravu pro ně. Proto neúmorně pracoval na svých dílech, jeho 

řeč vyústila v mistrovství slova, reflektujícího se v dramatickém umění, jindy zase v 

lakonickém stylu, pro který se omlouvá. Cílevědomě hledá Jan Amos pravdu v jasném 

vyjádření všech svých myšlenek o těžkých duševních prožitcích. V systematice výstavby 

vět se zrcadlí jeho nezměrná vůle i smělost obohatit podstatně stávající českou 

literaturu.“
43

 

V biblických příbězích nachází Komenský analogii s lidskými osudy, a tak vidí řešení 

v přimknutí se k Bohu. Všechna příkoří, která se dějí, jsou vlastně zkouškou ve vztahu 

k Bohu.  

Útěšná díla Komenského jsou ve své podstatě nadčasová a oslovují i současné čtenáře. 

Z útěšné tvorby Komenského mne nejvíce zaujaly, spis Kšaft umírající matky Jednoty 

bratrské a spis O sirobě.  

Nejprve bych se pokusil definovat slovo útěcha. Lze i nalézt obecnou definici útěchy - 
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útěcha má za cíl dosáhnout úlevu v žalu, zármutku, neštěstí, bolesti a podobně. Útěcha 

jako taková je součástí života každého člověka v každé době. Během svého života se 

dostáváme do různých krizových situací a vždy hledáme cestu, jak se vyrovnat s tíhou 

života, jak najít smysl života. Útěchu hledáme v lidech, v literatuře, v umění a ve víře.  

V dnešní době dokonce „útěchu“ nabízejí farmaceutické firmy ve formě nepřeberného 

množství farmak a zároveň lékaři specialisté. Dá se tedy říci že, útěšný spis 

představuje pomocné východisko z osobního a společenského neštěstí. Útěšné prvky 

nacházíme již v dávných dobách. Jako útěšné lze považovat i různé archeologické 

nálezy. Různé bůžky, posvátné kameny, posvátná místa, ke kterým se lidé uchylovali a 

žádali, aby se jim nesnáze vyhnuli. Zároveň v každém společenském uskupení 

existovala osoba, která byla nejzkušenější a poskytovala „útěchu“ formou ústní rady. 

Útěcha jako literární útvar se objevuje už v antické a řecké filosofii. Útěcha má sloužit 

jako pomoc při hledání smyslu života. Každý život končí smrtí. Člověk není 

nesmrtelný a v období mezi narozením a smrtí se nelze vyhnout útrapám života. 

Útěšný žánr dostal v Řecku název „ logos paramýthétykos“ a u Římanů „ consolitio“. 

Jako útěšný žánr jsou považovány také útěšné pohřební řeči „ epitafios“. Tyto formy 

splynuly a užívá se název konsolace. Konsolační spisy mají charakter „stoický a 

akademický“. Akademická konsolace staví na pesimistickém pojetí života. Život na 

tomto světě je pomíjivý, důležitá je duše, která je nesmrtelná. Stoická konsolace staví 

na životních pravidlech a na sebepoznání. Zvýrazňuje úlohu času, který zmírní 

psychickou bolest. 

Na konci 4. století před naším letopočtem vzniká antická konsolace jako samostatný 

literární žánr. Vychází především z akademického pojetí konsolace a z částečného 

vlivu stoické filosofie. Útěcha má přicházet včas, nemá se odkládat. Přilišné truchlení 

nic nevyřeší, jen zhoršuje stav truchlícího. „… antická útěcha se táže svého adresáta, 

zda nelituje více sebe samého než zesnulého, jejž oplakává: délka života nemá nic 

společného se štěstím a blažeností … Časná smrt je vysvobozením z utrpení nesnázi 

života …“
44

 Dobrovolný odchod ze života se objevuje jako útěšné řešení. Do této 

kategorie konsolací patří i antické náhrobní nápisy, které již v některých případech 

mají křesťanský charakter. 

Křesťanská konsolace se nejprve projevovala v řečnické oblasti. Později převzala 

prvky z antické konsolace. Literatura křesťanská (křesťanský starověk) se nazývá 
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patristika. Existují dva směry křesťanské konsolace – antická a biblická. Antická 

křesťanská konsolace je spíše rozumová (čas vše vyléčí, nemá se přeceňovat vlastní 

neštěstí, naříkání nic nevyřeší, smrt je součástí života). Biblická konsolace se opírá      

o víru a pomocí křesťanského pojetí života se vše řeší. Biblická vychází z toho, že smrt 

je cestou k blaženosti a že je přechodem do jiné dimenze. Věčný život začíná smrtí. 

Tato konsolace byla srozumitelná a představovala radostné očekávání.  

Z konsolace antické vychází konsolace patristická a na tyto dvě konsolace navazuje 

konsolace středověká. Středověkou konsolaci představují dva základní směry. Jsou to 

jednak příležitostné útěšné spisy a druhou skupinu tvoří planktus (pláč, nářek). 

Planktus představuje samostatný literární útvar a objevuje se v pohřebních řečech      

(epicedia) a v kázáních. Zároveň se již ve středověké konsolaci objevují formy 

dialogu, diskuze, sporu – conflictus. Tato forma přechází v některých případech přímo 

v hádání.  

Jednotlivé žánry útěchy splývají a navzájem se prolínají (konsolace, epicedia, spor, 

planktus). V některých dílech útěchy je vidět nepůvodnost. A to mimo jiné i proto, že 

existovaly předpisy pro středověkou poetiku i pro ostatní žánry, tzv. formuláře. V 

souvislosti s žánrem konsolací je nutné se zmínit o dvou autorech, kteří konsolace 

výrazně ovlivnili. Jde o řeckého filosofa Krantora a římského státníka Boethia.  

Krantor byl autorem spisu O žalu.
45

 Tento spis se zabýval problematikou smrti. Spis 

byl adresován otci, který přišel o dítě. Spis O žalu se dochoval neúplný, ale dozvídáme 

se o něm z mnoha citací ostatních autorů.  

Boethius (480 – 524) byl římský filosof a politik. Ve svých spisech spojoval stoicismus 

a křesťanství. Věnoval se i překladatelské činnosti. Boethius byl odsouzen za spiknutí 

a velezradu a popraven byl roku 524. Ve vězení napsal Útěchu z filosofie (Philosophiae 

konsolatio)
46

. Tento spis je psán jako text ve verších. Boethius psal spis hlavně pro 

sebe. Dílo není jen útěchou ze smrti, ale i návodem na šťastný život. Útěcha spočívá ve 

fiktivní návštěvě ženy – Filosofie, která s Boethiem hovoří a zahání od něj múzy, které 

ho nabádaly k nářkům. Toto dílo ovlinilo řadu dalších autorů, kteří používali 

Boethiovo dílo jako předlohu, a to jak po obsahové stránce, tak i z hlediska formy.  
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3.2.  Útěšný spis Kšaft umírající matky Jednoty bratrské: 

kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávají) svěřené sobě někdy od Boha 

poklady mé syny a dědice své rozděluje.
 47

 

Po skončení třicetileté války
48

 píše Jan Amos Komenský Kšaft. K napsání kšaftu ho 

vedl Vestfálský mír, který prakticky neumožnil návrat exulantů do vlasti. Jednota 

bratrská byla ohrožena zánikem, že splyne s ostatními evangelickými církvemi 

v státech, kde bratři pobývali. V kšaftu se snaží povzbudit český národ a zároveň 

povzbudit Jednotu bratrskou. Spis je nazván jako závěť, ale o závěť v pravém slova 

smyslu nejde. Jednota bratrská zde vystupuje jako umírající matka, která svým věrným 

předává návod, jak se mají chovat a jak se mají držet své víry. „ Ne pro tento život a 

jeho věci jsme mi tu: pout je toliko a přidané poutníku běžné věci. Vlast naše v nebi jest 

a takž i obírání naše s nebeskými věcmi býti má“
49

 Kšaft je psán česky a je přednostně 

určen českému národu. Komenský v Kšaftu věří, že se vše v dobré obrátí. Kšaft byl 

poprvé vydán v roce 1650 (byl vytištěn bratrskou tiskárnou v Lešně).  

Celým dílem se prolíná Komenského víra v Boha. Útěšný spis začíná slovy „Ve jménu 

boha otce, syna i ducha svatého amen“.  

Komenský v Kšaftu vymezuje 6 základních hodnot Jednoty – 6 odkazů.  

1. odkaz: pravda boží. 

„Zejména napřed milost k pravdě boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé 

službou M. Husa našeho ukazovati začal Pán a kterouž on s pomocníkem svým i jinými 

věrnými Čechy krví svou zpečetil: a od níž Antikrist na onen čas chytrostmi svými na 

sněmu bazilejském, teď pak mocí válečnou ukrutnou tebe byl odvedl, já pak s syny 

svými, kteří za světlem jíti chtěli posavad se přídržeti hleděla. Tvéť to jest dědictví tobě 

před jinými národy dané, ó vlasti milá! Ujmiž se zase práva svého jako svého, když 

tobě milosrdenství prokáže a pravdě své průchod navrátí Pán, Slitovník tvůj.“
50

 

2. odkaz: úcta ke Kralické bibli  

„A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil odkazuji tobě za dědictví knihu 
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boží, biblí svatou , kterouž synové moji z původních jazyků (kterýmiž je Bůh psáti byl 

poručil) do češtiny s pilností velikou( do patnácti  let na  té práci strávivše několik  

učených  mužů) uvedli a pánbůh tomu tak požehnal, že málo jest ještě národů, kterýž 

by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšely 

“ 
51

 

3. odkaz: řád a kázeň 

„Poroučímť obvzláště také zvláštní k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi 

dítkami božími býti má a musí, milost : aby  se potom u vás Kristu ….. jako králi trůnu 

a berly k konání soudu nad neposlušnými přálo“ 
52

 

4. odkaz: vybízí ke svornosti.  

„Odevzdávámť horlivost k sloužení Pánu Bohu a sloužení jemu jedním ramenem po 

čemž jsem já od svého začátku sloužila ….“
53

 Komenský si přál sjednocení 

evangelických církví.  

5. odkaz: péče o rodný jazyk 

„Odevzdávám tobě také a synum tvým snažnost v pulerování, vyčištování a vzdělavání 

milého našeho a milostného otcovského jazyka: v čemž synů mých bedlivost známá 

byla časů předešlých když od rozumnějších říkáváno, že češtiny lepší není jako mezi 

Bratřími a knihách jejich.“ 
54

 

6. odkaz: výchova mládeže 

Komenský věřil, že podstatou celé obrody je výchova mládeže, která ji učiní. 

„ Odkazuji tobě mláděže lepší, pilnější, zdárnější cvičení. Než bývalo. Přehlídla jsem 

já tuto, svěřujíce cizím, kteríž mi syny mé povášnili a pokazili: kdyby se líbilo Bohu 

navrátiti mně k časům zvolnějším, napraviti bych v tom hleděla. Ale sama o sobě 

naději tratíc tebe prosím, vlasti milá, s osvědčováním, aby to napravili“ 
55

  

Víra Komenského v lepší budoucnost vyplývá i z těchto slov „ Veřím i já Bohu, že po 

přejití vichřic hněvu, hříchy našími na hlavy náše uvedeného, vláda věcích tvým k tobě 
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se zase navrátí, ó lide český“ 
56

(
57

) 

Komenský v Kšaftu rovněž hodnotí ostatní evropské církve, upozorňuje na 

jednotlivé klady a zápory. 
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3.3.  O Sirobě 

to jest  

O potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců co a jak žalostná jest ta příhoda 

odkud a proč přichází, co v ní činiti a čím se těšiti i jak se k smutným osiřalým chovati 

náleží, spisek pro potřebu přítomných žalostných časů z božího slova sebraný léta 

Páně 1624 a léta 1634 

v čas morové v Lešně Polské vytištěný. 
58

 

Sirobu chápe Komenský, jako ztrátu něčeho, na čem člověku záleží, něčeho, k čemu 

měl člověk citový vztah. Komenský hledá důvod toho, co se stalo a zároveň hledá 

východisko. Tento útěšný spis patří do skupiny, který má především duchovní 

charakter. Různé podoby siroby (osiření) popisuje v osmnácti kapitolách. Člověk se 

má vyrovnat s ranami osudu a pomoci mu má vždy víra v Boha. Má se zamýšlet nad 

tím, proč se daná událost stala. Dala by se na toto dílo použít zobecněná věta - Co Bůh 

činí, dobře činí. 

Komenského dílo O sirobě vzniklo jako reakce na jeho vlastní tragedie, které ho 

potkaly. Smrt manželky, smrt dětí, společenské události po Bílé hoře vyústily v toto 

útěšné dílo. Je to duchovní dílo, které obsahuje hodně citátů z Bible, kterými 

Komenský i sám sobě vysvětluje, proč se některé věci dějí. Jednotlivými biblickými 

příběhy dokládá své úvahy a vysvětluje boží cesty v jednotlivých sirobách. Komenský 

vidí jako jedinou cestu jak se s tragédiemi vyrovnat, držet se víry v Boha a trpělivě 

snášet vše zlé i dobré, co život přináší. 

Na spise O sirobě začal Komenský pracovat v roce 1622. Tyto práce začaly v době, 

kdy přišel v důsledku moru o manželku a dvě děti, a kdy se již pro své náboženské 

přesvědčení musel skrývat. Proto ani v době smrti svých blízkých nebyl s nimi. A o 

jejich smrti se dozvěděl až později. (Manželce poslal útěšný stýskavý spisek 

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, který se již sirobou zabývá - O trpělivém 

siroby a potracení milých přátel snášení - kapitola IX.). Spis O sirobě měl dle mého 

názoru pomoci především Komenskému, aby se ze svých bolestí „ vypsal“ a zároveň 

měl posloužit k útěše všem ostatním. Tento spis, s výrazným odkazem na Bibli a Boha, 

byl dokončen v roce 1624. V tomto roce se Komenský znovu oženil a nabyl mírného 
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optimismu. Spis O Sirobě 
59

 byl vydán, až v roce 1634. 

Kapitola I. 

Co a jak těžká jest siroba? 

Komenský píše, že radost a žalost přichází společně, neboť nic na zemi není věčné. 

Člověk se má obklopovat přáteli, kteří mu v nouzi všestranně pomohou.  

„ S těmi takovými přáteli když se trefí, že někoho smrt neb jiná příhoda rozloučí, a on 

jích zbaven bývá, takový člověk sirý nebo osiřalý a osamělý se jmenuje a nazývá. A 

podlé toho siroba nebo osiření jiného nic není než nejbližších, nejpotřebnějších, 

nejvěrnějších a nejmilejších přátel potracení a služby i pomoci jejich a odtud 

vyplývajícího potěšeni zbaveni.“ 
60

 

Těžkost siroby a osamělost vyjadřuje Komenský v této větě „ K tomu se potkávají lidé 

osiřalí s posměchem lidí nevážných: kteříž jim zármutku a neštěstí přejíct nad nimi 

plesají.“ 
61

  

Kapitola II. 

Odkud siroba pochází? 

Komenský píše, že o přátele přicházíme různými způsoby. Jednak jde o smrt, po které 

siroba následuje. Nikdo neví, kdy ho krutý osud čeká. „A protož ach jak bídná jest 

nejistota vezdejšího života! Jak statkem, krásou, zdravím tak ani přítelem věrným 

žádné hodiny žádný bezpečen není. Dnes hojnost maje přátel, zítra žádného můžeš 

nemíti. “
62

 

„ Avšak ne že by ty příhody, jak sami chtějí, přicházely: ale jak je všecky předivně 

řídící Bůh uvodí.“
63

 

Kapitola III. 

Proč Pán Bůh sirobu dopouští? 

Člověk si má uvědomit, že je smrtelný a že si má svých přátel vážit. Pán Bůh nám je 

dává a Pán Bůh nám je zase bere. Přátelé jsou dar boží. Je nutné přátel od Boha si vážit 

a Boha milovat. „ Sumou, jak jinými metlami svými, tak siroby uvozování Pán Bůh 
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bezbožné tresce a potírá; pobožné cvičí.“ 
64

  

Kapitola IV. 

Jak se lidé osiřalí chovati a čím potěšovati mají? 

Když se někoho přímo siroba dotkne musí být trpělivý, pokorný a pobožný. „Bývali 

zajisté a jsou lidé, kteříž nenadále přátely ztrativše z netrpělivé tesknosti v zoufání 

upadali, a sami sobě hrdla zodjímajíc, o tělo i duši sami se připravovali (...). Někteří v 

zármutku se nehamujíce , upadají v nemoc a smrt.“ 
65

  

Kapitola V. 

Jak se k osiřalým míti a chovati ? 

Osiřalým se má člověk chovat citelně a utěšit je různými skutky a slovy. Máme 

osiřelého člověka v jeho zármutku potěšit a navštěvovat. 

„Nebo sirotkum, vdovám a osiřalým lidem ubližovati za nejtěžší a neodpustitelný hřích 

Pán Bůh pokládá (...)“ 
66

  

Kapitola VI. 

O rozdíle siroby 

Sirobu chápe Komenský ve dvou polohách. Jednak jako sirobu tělesnou, a jednak jako 

duchovní. Tělesná (viditelná) se týká konkrétních lidí, „přátel“ (dětí,sourozenců, 

rodičů). K sirobě tělesné dochází dvojím způsobem. Dokonale, to znamená smrtí . A 

nebo odpolu, buď opuštění tělem (vyhnání, zajetí) nebo srdcem. (odvrátí se od nás 

milovaná osoba).  

Duchovní (neviditelná) se týká Boha a andělů.  

„Bůh pak a anjelé ztraceni bývají tehdáž, když opouštějí člověka buď vpravdě neb 

podlé zevnitřního zdání“. 
67

 

Kapitola VII. 

O vdovství, vdovcích a vdovách 

Přirozenou věcí je manželství. Bůh má své záměry, když jednoho z manželů k sobě 
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povolá, připomíná tak lidem jejich smrtelnost. Je nutné se proto zamyslet nad tím, proč 

Bůh jednoho z manželů k sobě povolal. Boží důvody jsou různé. Matku nebo otce 

nahradit, někým cizím vhodnějším. Trest za hříchy. Jinou osobu připravuje jako 

nového partnera. Osvobozuje partnera od špatného manželství. 

Ovdovělí mají přemýšlet, co tím Bůh myslel, zda chtěl ulehčit nebo přitížit.  

„..mají nebýti kvapní k novému ženění neb vdávání, jak pro lidi, tak sami pro sebe,  až i 

pro Boha a svědomí. Pro lid, aby v pomluvu neuběhli. Pro Boha, aby se prudce kázně 

jeho z hřbetu střásati nezdáli. Pro sebe, aby pospícháním něco nepřehlídli. Nebo 

jestliže k prvnímu ženění nebo vdávání bedlivého rozmyslu potřebí, ovšem a mnohem 

více k druhému neb třetímu.“ 
68

  

Kapitola VIII. 

O vdovách obzvláštně 

„(…) vdovství těžší jest než kterékoli jiné osiření. A to pro tři příčiny: jmenovitě pro 

vlastní tesknost, pro lidský všetečný jazyk a nelítostivé srdce.“
69

 

Vdovy jsou rozděleny na pravé a vdovy odpolu (polovdovy). Pravé vdovy jsou ty, 

které nemají rodiče, děti, vnoučata. Tyto vdovy by se měly věnovat hlavně Bohu. 

Vdovy odpolu jsou ty, které mají rodiče, děti, vnoučata. Tyto vdovy se mají o koho 

opřít a mají se věnovat výchově dětí. Dále Komenský vdovy dělí na staré a mladice. 

Staré by se měly oddávat službě Bohu a mladice by se měly vdávat, mít děti, být 

hospodyněmi.  

„Tesklivý že jest vdovský způsob, není div, poněvadž manželské společnosti přivykly. 

Ale musejí tu na boží více než na svou vůli hleděti, kterýž je, potřebu toho vida  obsadil 

a v tu samotatnost zavedl.“ 
70

 

Komenský doporučuje manželkám, které se vdovství bojí, aby: své manžely milovaly, 

milovaly svého nebeského chotě Pána Ježíše a byly lítostivé k vdovám a sirotkům. 
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Kapitola IX. 

O rodičích osiřalých 

Pán Bůh život dává i bere. Komenský uvádí tyto důvody, proč bylo rodičům dítě 

odebráno:  

přílišné pečování o dítě a shánění majetku pro něj 

špatné vedení a nevhodná shovívavost 

ztrestání rodičů za vztah k jiným sirotkům  

ztrestání rodičů za hříchy 

ztrestání za nesprávný postoj k Bohu  

podrobuje rodiče trpělivosti 

pro dobro samých dítek 

„Rodičové tedy, když ji dítky mrou, mají mysliti: Kdo ví proč to všemohoucí Pán činí? 

Snad že by nám ku potěšení a jim na spasení ve vezdejší život nebyl, pojímá je k sobě : 

vůle jeho děj se, kterýž tisíckrát dál a jasněji na všecko hledí než já. Měly-li by 

nepodařilé býti, nechť jsem bez nich. “ 
71

 

Osiřelí rodiče se mají starat o sebe nebo o osiřelé děti a věřit, že se vše děje správně. 

Pokud mají starost, jak budou zabezpečeni ve stáří, mají věřit, že Bůh vše zařídí.  

Kapitola X. 

O dítkách osiřalých  

„Žaloststnější věc zdá se, když Pán Bůh dítkám malým rodiče béře, a ony v tom raditi 

sobě neumějícím věku nejvěrnějších svých rádců, vůdců, ochránců a opatrovníků 

zbaveny bývají. Ale i ty mají potěšení: Předně toto: že když jim na zemi otců a matek 

nestává, Bůh se jim za otce a matku sám vystavuje.“ 
72

 

Komenský věří, že osiření dítě zocelí a lépe připraví na život, a že Bůh bude nad nimi 

držet ochrannou ruku. 
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„Vídáme podnes, že mnohým jejich v maličkosti osiření na těle i na duši dobře 

prospívá; protože u otčímů, macech, aneb sic u cizích pod tvrdší kázní jsouce, hned z 

mládí se bázni, poddanosti, pracem učí a z nich čistí povolní, vlídní, pracovití, živí, 

správní lidé bývají: ježto by rodičové milkováním a rozmazáním svých jen hýsků a 

povalečů z nich byli nadělali.“ 
73

 

V této kapitole hovoří Komenský také o majetku, který osiřalé děti údajně nemohou 

nabýt. Ale majetek není důležitý. Bez řádné výchovy děti majetek rozhazují a na 

mizinu přijdou. Je důležité věnovat prostředky na vzdělání, a tím dětem lépe posloužit.  

Kapitola XI. 

O osiřalých poddaných 

„Co v domě otec a matka, to v obci vrchnost a v církvi kněží jsou. Protož se králové, 

knížata, páni a senátoři otcové vlasti nazývají. Kněží pak vůbec duchovní otcové 

slovou, a vpravdě jsou jestližeť povinnosti své věrně ostříhají. Jakož se tedy mezí rodiči 

a dítkami skrze odjetí jedněch druhým siroba přihází: tak podobně mezi vrchností a 

poddanými, kněžími a posluchači, když jedni druhé potratí. I o těch tedy takových 

sirobách pro potřebu přítomných časů něco se podotkne.“ 
74

 

Pokud je vrchnost poddanému „skrze smrt odjata“, mají se modlit a truchlit. 

Pokud je vrchnost „zaplášena“ (zahnána) a ještě živá mají se modlit, aby byla od všeho 

zlého uchráněna. A pokud se Bohu zlíbí, aby byla navrácena, mají se radovat a 

všemožně jí pomáhat. Pokud se dostane nová vrchnost, mají se k ní chovat trpělivě 

poddaně a zbožně. 

Kapitola XII.  

O osiřalých vrchnostech 

Trojím způsobem může vrchnost osiřet: Poddaní se vzbouří. Touha po moci jinou 

osobou. Změnou provedenou nadřízenými. 

Příčiny osiření vidí Komenský v těchto vlastnostech: touha po vlastním zisku, krutost 

vůči poddaným, odvrácení od Boha, rozmařilost a tělesná chtivost.  

Povinnosti osiřelých vrchností: pokořit se, neboť vše činí ruka boží, modlit se za 
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odpuštění hříchů, vyhledávat, proč Bůh jejich osiření dopustil slíbit, že se napraví a 

změní. Vrátí-li se zpátky z vůle boží, brát to jako dar. Nemstít se. 

Kapitola XIII. 

O osiřalých posluchačích 

Různí služebníci církve Bohem pověření byli bezbožným odejmuti. 

Pán Bůh odjímá pro nevděčné proroky a pro nevděčnost posluchačů. 

Kapitola XIV.  

O osiřalých církve služebnících 

Tito osiřalí mají hledat příčinu sami v sobě, zda nezavdali k sirobě důvod, zda nehřešili 

sami proti Bohu. Mají se modlit k Bohu, aby jim odpustil, nemají ustupovat od 

poznané pravdy. Mají se modlit a číst svatá písma, mají toužit po svých posluchačích. 

Služebníci církve nemají své posluchače opouštět.  „(…) navrátil-li by je zase Bůh k 

stádečku jejich, mají z daleka  na to pomýšleti, aby ne k zármutku, ale ku potěšením 

jím přišli, tj. přísní vyhledavatelé buď pádu jejích, neb svých škod nebyli , ale všecko 

duchen tichosti, pokory a lásky, k slávě boží a potěšení svému i milých svých 

posluchačů konali.“
75

   

Kapitola XV. 

O odpolu osiřalých 

„Pozůstává poslední lidské siroby způsob, když kdo při živých přátelích osiří: to jest 

lásku u nich a dověrnost u nich tratí. Nebo i to se říká, přítele na někom ztratiti.“
76

 

V této kapitole se hovoří o osiřelých, kteří jsou opuštěni živými přáteli.  Důvodem 

odpolu osiřelých bývá: nešlechetnost, pomluvy, odpor vůči nemocným, chudoba, 

zchudnutí, neštěstí (když přijde neštěstí, ztrácí se i přátelé), nestejný názor na 

modlářství a bezbožnost. Odpola osiřelí se mají snažit důvody osiření odstranit a 

přátele znovu získat.„Znají-li však, že přátely své nětčím nenáležitým urazili a od sebe 

odvrátitili, povinni jsou mysliti na to, aby napravili a srdce jejích zase k sobě 

naklonili
77

“. 
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Kapitola XVI. 

O opuštěných od Boha na čas lidech 

„Nejžalostnější pozůstává siroba, když kdo Boha ztratí. Nebo tratí s ním všecko 

požehnání, pokoj, radost a život, časný i věčný. Opouštějí jej také hned při tom anjelé i 

všecka stvoření.….. Toto opuštění je domnělé toliko: protože vpravdě Pán Bůh 

vyvolených svých neopouští: nýbrž je tehdáš nejvíce miluje a jejich dobré obmýšlí, tak 

cize se stavěje toliko pro vyprubování a roznícení ctností jejich.“
78

  

Kapitola XVII. 

O zavržených od Boha 

„ Následuje pravdivé, kterýmž věčně opouští ty, nad nimiž se smilovati neuložil. A toť 

je vlastně siroba, nešťastná, žalostná a věčného oplakávání hodná siroba, běda těm a 

přeběda, kdož tak osiřejí.
79

 Toto opuštění má dvojí charakter. Jde o opuštění na zemi 

ve věcech světských a opuštění na onom světě. „A od koho odstoupí Bůh, odstoupí i 

anjelé svatí. Kde pak Bůh a anjelé nejsou, tu volný přístup má ďábel a srdce takové bez 

odporu opanuje, a v něm bydleje, kam chce, vnukáními svými kloní: to jest nešťastně 

po cestách zatracení vodí. Čehož, Bože uchovat rač každého věrného, pro 

milosrdenství své.“
80

 Bůh od některých lidí odstupuje z těchto důvodů: lidé tvrdí, že 

Bůh není a na Boha nemyslí, hřeší, i když se podvědomě Boha bojí, nemyslí na 

pokání. 

„Nebo kdo bez Boha živ jest a bez Boha dokonává ten ho i na věky zbaven bude“
81

 

Kapitola XVIII. 

O věčně zahnaných lidech od Boha 

Tuto sirobu považuje Komenský za nejhorší. Lidé věčně zahnáni od Boha se nedočkají 

po smrti života věčného. „Ach přenešťastní sirotci: jíchž žádný tvor nepolituje, ani se 

Bůh nad nimi neslituje. Ach žalost, ach nevypravitedlná bída! Bože, smiluj se nad námi 

živými ještě a nedejž na tu strašnou věčnou sirobu přicházet, Bože, pro milosrdenství 

své! Bože přijmiž nás časně na milost“
82

. 
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V díle O sirobě nabádá Komenský k zamyšlení nad tím vším, co se v životě děje. 

Všechno, co se stane, má příčinu a je nutné se z toho poučit a žít dál. Pomocí má být 

víra v Boha, a to i v případech, kdy se může zdát, že Bůh na člověka zanevřel. 

Komenský v tomto díle zpracovává různé podoby osiření. Jednak osiření způsobené 

odchodem blízkého člověka z tohoto světa, osiření způsobené sociálně - politickou 

situací, osiření ve vztahu k Bohu. Komenský naznačuje příčiny osiření a zároveň 

doporučuje způsob, jak se s osiřením vyrovnat a jak se má člověk v dané situaci 

chovat. Osiřelý kazatelé, osiřená vrchnost nemají být opuštěni, ale poddaní se mají k 

nim útěšně chovat. Nejde tedy o revoluční řešení situace, ale o pokoru a o snahu uvést 

vše do správného stavu. Již v těchto kapitolách vidíme Komenského životní 

přesvědčení o smírné a rozumové řešení krizových společenských situací, a to směrem 

shora. Tento životní postoj se promítá i do jeho ostatní literární tvorby (zvláště do jeho 

snahy o sjednocení církví a o takzvanou Jednotu světa). Komenský charakterizuje 

sirobu jako úplnou a jako částečnou (odpolu). Dále dělí na sirobu na duchovní 

(neviditelnou) a na tělesnou (viditelnou). Každá siroba má řešení, ať už je jakkoli 

tragická. Východisko má člověk hledat ve víře a ve vlastní síle. Zároveň může pro svůj 

krutý osud najít podobenství v Bibli, jak Komenský dokládá v jednotlivých kapitolách 

díla. V poslední kapitole považuje Komenský za nejhorší osiření to, ve kterém člověka 

zahnal Bůh. Tuto sirobu považuje za sirobu věčnou. Komenský v díle žádá, aby i tyto 

lidi přijal Bůh k životu věčnému.  

Dílo O sirobě, i když se týká utrpení a tragických událostí, nevyznívá pesimisticky. 

Komenský nevidí jako řešení dobrovolný odchod ze života (jak se objevuje 

v některých antických konsolacích), ale v intenzivnějším obracení se k Bohu a 

v trpělivé pokoře. Dílo O sirobě podle mne promlouvá i k dnešnímu čtenáři, který 

hledá cestu ve chvílích momentu beznaděje. A není nutné, aby byl čtenář věřící. Vždyť 

věci nepříjemné se stávají všem bez ohledu na víru. Čtenář nemusí se vším souhlasit, 

ale může si vybrat tu část, se kterou se může ztotožnit a nemusí to být klasická 

náboženská útěcha. Jako příklad bych uvedl vzájemné chování v případě smrti 

blízkých. Dále kapitolu osiření od přátel, kde jsou zpracovány důvody, proč se od nás 

přátelé odvracejí. A samozřejmě si při čtení člověk uvědomí, že při osiření jde 

zpravidla o osiření „odpolu“ a že člověk není na tu bolest sám. A za hlavní považuji to, 

že čtenář vidí, že tragické události se stávají i jiným a že není jediný na světe komu se 

nepříjemná událost stala. 
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Závěr 

Jan Amos Komenský se ve svém životě věnoval velkému rozsahu činností. Zmiňme 

jeho spisovatelství, dále byl pak kazatelem, učitelem, sbíral básně, psal divadelní hry 

atd. Nejznámější je samozřejmě jeho spisovatelská činnost, která se týká pedagogické 

oblasti. Dále jsou méně známy spisy útěšné a spisy se společenskou problematikou. 

Komenského útěšné spisy reagují na dobové události i na osobní neradostné prožitky a 

vlastní pocity způsobené vyhnanstvím. Pro současného čtenáře se mohou zdát na první 

pohled zastaralé obsahem i formou. Ale při bližším seznámení se s autorem jsou 

pochopitelné a obdivuhodnou skutečností je jeho setrvání je setrvání ve víře přes 

všechny životní tragedie. Vždyť stačilo konvertovat na katolickou víru a život a dílo 

Komenského by se ubíralo úplně jiným směrem. 

Až mrazivě působí umělecké zpracování vybraných textů z díla Obecná porada o 

nápravě věcí lidských v představení „Vivat Comenius“
83

. Návrhy na uspořádání 

světa, který je vůči člověku a společnosti nespravedlivý, jsou platné i v dnešní době.  

Komenský ve všech svých dílech upozorňoval na nutnost tolerance a pokory, na 

vzájemné soužití lidí a ohleduplnost. Na nutnost víry v Boha jako opory v dobách 

dobrých a zlých. Velký důraz kladl Komenský na vzdělanost. 

Komenský zdůrazňuje, člověk nemá být mstivý a má odpouštět. 

„Dávat máme i nevděčným. Bůh, kterého máme v dobrotivosti následovat dává i 

nehodným. V tomto smyslu mluví i Seneka „ Jak mnoho je těch kteří nejsou hodni 

světla! A přece nadchází další den. Dávej i nevděčným, neboť slunce vychází i pro 

zločince a moře jsou přístupná i pirátům.
84

 

Jan Amos Komenský byl člověk, který byl již za svého života v cizině uznáván za své 

spisy, a za své nahlížení na svět, přesto zemřel v roce 1670 opuštěný v cizině 
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v Amsterodamu. A je s podivem, že se takovému člověku se nedostalo tolik úcty, aby 

byl důstojně pochován. Odpočívá totiž ve společném hrobě v Naardenu. Z čistě 

pragmatického důvodu, jelikož v Amsterodamu, byl pohřeb nákladnější. Jeho dílo však 

již víc jak třista let dokazuje svou nadčasovost a nesmrtelnost. 
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Summary 

This work is focused on a particular category of Comenius work, known as the 

consolation works. The consolation works were created as a reaction to personal tragedy 

as well as a hostile climate within society and enforced exile. To help overcome the 

hardship of destiny Comenius uses his faith as well as his personal courage.  In this 

work I have tried to describe the way the social conditions of the time affected 

Comenius’ life and how it impacted the content of the consolation works. 

I have divided the work into three chapters.  The first chapter describes the political and 

personal events of this part of Comenius’ life. The second chapter provides a brief 

overview of all Comenius’s consolation writings. The third chapter is focused on in-

depth analysis of The bequest of a dying mother, the Unity of Brethern and About poor 

people.The bequest of a dying mother, the Unity of Brethern , is written for members 

and people affiliated to the Unity of Brethren. About poor people is written for a broader 

audience. I think that About poor people is the most complex consolation writing as it 

has a very broad focus and it offers instructions on how to accept and cope with all 

hardships of destiny. 

I believe that this work shows that Comenius’ consolation writings are still alive as they 

can provide consolation and support in the times of hardship to every human in every 

era. It shows Comenius from a different perspective then the widely known pedagogical 

one, but as a deeply religious man and priest. Thus I believe that these writings of 

Comenius deserve more attention among the public as a wise word is the elementary 

instrument of consolation. 


