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Jan Amos Komenský v Blaníku eského
duchovního rytístva.

Pravá velikost národ nemí se podle toho,

kolik milionu píslušníku ítají, ale kolik velkých

muž mezi nimi vyrstá. Mnohamilionoví náro-

dové klesají ,,nepamti do propasti".^) Nemají
svých velikán a nemají jejich prostednictvím
svtu co íci. Malí však, ano i nejmenší národové
zvedají se k velikosti svtové, když z nich vyr-
stají veleduchové, kteí hlásají svtu nové slovo-)

a kteí tímto novým slovem dávají své dob nový
smr a kladou nový vyšší cíl.

Vše, co se ve svt pozoruhodného stává, pojí

se nerozlun ke jménm takových velkých
muž, hrdin.^) Ze životní jejich setby vyrstá
bohatší život národní. Práce jejich pináší také

všem ostatním národm svta požehnání.

Velcí mužové jsou solí života. Jsou pro nás

vždy nejlepší a nejprospšnjší spoleností. Již

pouhým dotykem s nimi, to jest seznamováním



se s jejich životem a dílem, stáváme se lepšími.

Velcí mužové rozželiuji nám svítilnu svéiio ducha
na pozemskou naši pout životem. Jsou živým
zdrojem svtelným, pod jcJiož hejícími paprsky
duše naše se rozncují a srdce naše zapalují pro

vše dobré, vznešené a krásné.

Velcí mužové jsou pohádkovými studánkami,
jejichž živou vodou máme denn postíkávat
své mozky.*) Jsou živou vodou, kterou máme
denn pít jako nejzdravjší a nejvíce oberstvu-
jící nápoj pro život.

Náš národ má povst o Blaníku a jeho rytíích,

kteí v ele se sv. Václavem pispjí na pomoc
vlasti v dob, kdy jí bude nejhe. Povst niá na
zeteli pomoc zbranmi, pomoc hmotnou. eský
národ však, jak uí jeho pední djepisec Fran-

tišek Palacký, kdykoli vítzil, inil tak vždy více

pevahou duševní a mravní než pesilou hmotnou.
Na pevahu duchovní a mravní musí i nadále

spoléhati. Duševní pesile musí dávati pednost
ped hrubou pesilou hmotnou.
A tu musí se obraceti k Blaníku svých ciiiclwv-

nicli rytí. Ti neodepou nui své pomoci v ni-

žádné hodin životní. Najde v nich nejlepší zdroj

vné posily a pomoci rytíské ve zlých asech,
kdy duch poklesá a srdce umdlévá.

Je, bohudíky, hezky dlouhá ada tchto rytí,
kteí svou životní prací bojovali za uskutenní
nejvyšších národní:h i lidských tužeb, t. j. mrav-
nosti, vzdlání, svobody, spravedlnosti a bra-

trství. V jejich ele na míst nejpednjším jsou

Mistr Jan Hus a Jan Amos Komenský slavné

pamti.



Správn praví jan Neruda vf svých ,, Menších
cestách":

„Jednou Hiiseni, po druhé Komeniem jsme se

zapsaU do zlaté knihy hdské vzdlanosti, Husem
a Komeniem dali jsme lidstvu tolik, co každý
jiný národ vzdlaný."

Janem Husem poíná a Janem Amosem Ko-
menským koní nejslavnjší doba naší minulosti,

kterou František Palacký nazval vrcholem a ste-
dem eských djin. V této dob pozvedl se náš

národ k výši a velikosti svtové. Povdl svtu
své nové slovo. Promyslil svým eským duchem
prostednictvím svých velikán bibli, knihu knih.

Povdl svtu nejen, jak daleko se uchýlil od zá-

kona Ježíšova, ale ukázal také, co a jak teba
initi, aby duchu toho zákona byl bliž a nejbliž.

Hus a Komenský jsou nejvt-ími duchy naši

nejslavnjší doby djinné. Jsou nejskvlejšími
jejími duchovními rytíi, bohatýry. Hus poznal

svým duchem pravdu, pracoval pro ni a dovedl

pro ni postoupiti hrdinn i smrt muednickou.
Komenský dovedl za pravdu svou nésti všecky
dsledky. Dovedl pro ni i vlast svou opustiti,

dovedl pro ni celý svj dlouhý a trpký život žít,

dovedl pro ni až do poslední chvíle svého života

pracovat. Bída, píkoí, urážky, zklamání, nemoc,
staroba a všecky ostatní trpkosti života neod-
vedly Komenského od silné virv v eský národ a

jeho svtové poslání, od skálopevné víry v lidstvo

a život. Ticetiletá válená lítice nezboila jeho

sny o sbratení lidstva. Nejhorší osud, jaký kdy
v djinách byl jeho národu pipraven, nedovedl



jej zbaviti víry, že opt povstane a že se vrátí

vláda jeho vcí do jeho vlastních rukou.

Ke Komenskému musíme se zvláš duchem a

srdcem pissávat, od nho musíme si stále rytí-

ské pomocí vyprošovat. U nho musíme se vy-

zbrojovat zvláš mohutnou vrou v národ, v jeho

nezniitelnost, v jeho budoucnost, v jeho svtové
poslání, vrou, která ani na chvíli nedá nám kle-

sati na duchu.

Doba Komenského. — Rodišt a mládí. —
Ovzduší rodinné výchovy. — Školní vzdé-'

lávání. — Studíc ve vlastí i v cízíné.

Ve svrchovan neklidnou a pohnutou dobu po-

slalo nebe v Janu Amos Komenském našemu
národu jeden ze svých nejvtších dar. Zazáily
první ervánky života Komenského za vlády
Kudolfa 1 1.^) na konci století šestnáctého. V zenu'ch

eských vely tehdy stálé spory náboženské.

Umnímilovný král hledl je ukoniti svým ma-
jestátem z 9. ervna 1609. Naízením tímto mlo
býti svobodné a nerušené vykonávání náboženství
všem vyznáním zarueno. Žádné nemlo býti pro-

následováno. Každý stav mohl svobodn stavti
kostely a zizovati školy na pd své. Žádný pán
nesml nutit poddané ke své víe.

Majestát Rudolfv pinášel tedy náboženskou
svobodu. Ml moc a sílu vyléiti neblahé spory
náboženské v zemích eských. Vydavatel jeho

neml však síly, aby mu zjednal naprosté plat-
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nosti a uznání. Na konec jej odvolal. Dal tak pod-

nt k novému a ješt vášnivjšímu vzplanutí ná-

boženských spor, jež potrvaly i po celou dobu
panování jeho nástupce, krále Matyáše.") Neblahé
spory vústily nakonec za Ferdinanda II. v odboj

protestantských stavu. Vedly k Bílé Hoe a ke

ticítileté válce se všemi jejími pro náš národ
tak osudnými následky, jež také Komenský musil

až do poslední kapky vypíti.

Jižní echy daly našemu národu Jana Husa,
jižní Morava Jana Amosa Komenského. Butež
požehnány!

O slávu rodišt Homerova pelo se ve staro-

vku sedm mst. Také o slávu rodišt Komen-

Uherský Brod.

11
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Místo, kde stával bratrský sbor v Uher. Brod.

skélio byl do nedávná spor. Pro moravskou ves-

niku Komnou, ležící jihovýchodn od Uherského
Brodu na hranicích uherských, mluvilo již samo
jméno velikého echa — Komenský, t. j. Kom-
anský. Najisto však z Konmé pocházeli jeho

pedkové. František Palacký, od nhož máme
první životopis Komenského, napsaný r. 1829,

pokládal msteko Nivnici nedaleko Uh. Brodu
za rodišt slavného eského bratra, který sám
nejednou podpisoval se pseudonymem „Nivni-
censis", t. j. po esku Nivnický.

P. J. N. Jelínek na základ zápis z register

panství ostrovského, novosvtlovského a uhersko-
brodského dokázal však v „asopisu Musea král.

12



eského", že pravým rodištém Komenského jest

Uherský Brod. Zd se narodil Jan Amos Komen-
ský dne 28. bezna 1592.

Mají-li msta smysl a cenu velkými nuiži,

kteí se v nich narodili, pak Uherský Brod není
zajisté nejmenším mezi msty eskoslovenskými.

E2*^!íí-^'«

ÍNr, lute.

Kolik pedkv a po kolik století musilo žít,

pracovat, myslit a zušlechovat se, než mohlo
vydati bytost tak krásn vyrovnanou, duševn
i mravn tak velikou, jakou byl rodák uhersko-

brodský! Není možno však tak daleko zpt sto-

povati pedky Komenského.

Víme jen, že otec Komenského Martin, v první

polovin r. 1604 v Uherském Brod zemel. Byl
mlynáem. Zrno^ obilné promoval v mouku —
chléb hmotný. inil je pro tlo lidské stravitel-

njší. Syn jeho, Jan Amos, vnoval pozdji velkou
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ást svého životního úsih' k tomu, aby vzdláni,

t. j. chléb duševní uinil mládeži zaživatelnjší.

Nad kolébkou malého Jana Amosa zazníval

nápv ukolébavky, kterou mu zpívala matka
Anna a kterou pozdji syn ve slavném svém spise

o výchov dítek nejmenších doporuoval matkám
a pstounkám:

-q:

Spi, mé zla - té

Au - jel Bo - ží

-• s^-5, — m-

ro - b,
z ne-be

spi, ma - lé ho-
- pa-trujž mi

lou-b, spi mi do-brou chví-li, ho - di - nu, ti,

te - be, a - by i - std spj^-lo, ve zdra-ví zas

ty - i, d
vsta - lo, dé

fát-ko!
át-ko!

Rodie Komenského byli náboženského vy-
znání eskobratrského. Hlásili se do církve, v níž

slavná eská náboženská reformace vydala svj
nejkrásnjší kvt a plod.'') Velikým kulturním
inem eských bratí byl úplný eský peklad
šestidílné Bible, t. j. Písma svatého Starého i No-
vého zákona. 8) Nebyl to však pouze peklad,
bylo to zárove samostatné eské promyšlení

Písma, jak naši uenci správn prohlašují. Byl

to nejkrásnjší plod eského písemnictví ve vku
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šestnáctém, nevyerpatelný poklad naší drahé
mateštiny,
V Písm vidli rodie Komenského jako všichni

eští bratí vbec zjevenou vli boží, pramen vší

dokonalosti. Vše, co bylo v Písm, bylo pro n
nejsvtjším zákonem. Náboženský píkaz Je-
žíšv ,,Miluj Boha a bližního jako sebe samého"
brali doslovn. Nejvyšší, nejdokonalejší, ale ne-

viditelné a nedostupné bytosti nelze však jinak

milovati, než penášením lásky k ní na bližní,

na své spolubratry a spolusestry. eští bratí
proto lásku k Bohu osvdovali úinnou láskou

k bližnímu. A v tom práv byl nejvtší význam
této vpravd nejkesanštjší církve eské, církve

eskobratrské, že v každém lovku i v tom nej-

chudším a nejbídnjším vidla svého bratra a že

cítila v sob náboženskou a mravní povinnost,

aby jemu pomáhala.
Také ostatní píkazy biblické promyslili eští

bratí až do krajních dsledk. Zní-li na p. páté

pikázání ,, Nezabiješ!" — zavrhovali dsledn
také zabíjení nepátel ve válce. Duchovní zakla-

datel eských bratí, eský sedlák Petr Chelcický

vytýkal Husitm, že i jejich obranné válení
odporuje duchu Písma. Jan Amos Komenský
pak vnoval kus svého životního úsilí myšlence
vného míru mezi kesany. Komenský byl pe-
svden, že válka je žalostný zbytek barbarství,

že je vraždním ve velkém, že je výsmchem
kesanskému uení, jehož bh má znamenati
odpuštní a lásku. Hlásal, že kíž a me jsou

pojmy nesluitelné, že knz žehnající zbraním
bije v tvá istou nauku Ježíšovu. eští bratí

15



zavrhovali proto veškeré násilí. Šli v duchu Písma
tak daleko, že zaniilali i obchod, v nniž spato-
vali píležitost ke híchu. Uili, že pravý kesan
má si opatovati chléb pouze prací svou.

Kesanské uení takto chápané ssál v sebe

malý Jan Amos již od kolébky. Od chvíle, kdy se

rozum jeho probouzel, kdy poínal duševn chá-

pati, znly mu v uších výroky tehdejší knihy
knih, bible. Píklady, zkušenosti a vznešené

myšlenky Písma provázely jej do vku dosp-
lejšího. A když zmužnl a poal vydávati ovoce

svého požehnaného života v peetných knihách,

proplétal jimi své vznešené myšlenky a názory.

Sloh jeho spis zvedal se zvlášt ve spisech jeho

nejpohnutlivjších k síle a velebnosti v pravd
biblické.

Pée vlastních rodi nad Komenským dlouho
nebdla. Nebylo mu ješt ani dvanáct let, když
zemel otec jeho. A matka smrt otcovu také

dlouho nepekala. Komenský úpln osiel. Opu-
štnost dolehla na nho ješt krutji, když i obé

jeho sestry Ludmila a Zuzana pedasn skonaly.

Zstal ve svt sám. Jako kl v plot, jak íkává
náš lid. Poruníci jeho Kozák a Mravenec v Niv-

nici mnoho o jeho vzdlání nepeovali. V letech

1604—5 chodil do bratrské školy ve Strážnici,^)

kde se ho ujala jeho teta. Byl zde spolužákem

o pt let staršího Mikuláše Drabíka,!**) s nímž jej

osud pozdji v život ješt asto spojoval.

Msteko Strážnice v r. 1605 shoelo. Komenský
chápal se rzných povolání, až se dostal r. 1608

k uiteli Tomášovi Dubinovi do Perova. Zde se

poal soustavnji vzdlávati a uiti hlavn latin

16



na místní škole bratrské. Bylo niii šestnáct let,

když do ní vstoupil.

Komenský píše rm o poátcích svých studií

ve spise ,, Nákres knihy vševdné":
,.Fíiiš ješt jsa chlapcem oba rodie jsem

ztratil a nepelivostí porunik svých tak jsem
byl zanedbán, že se mi podailo teprve v šest-

náctém roce svého vku okusiti poátku v latinské

ei. Božskou však dobrotivostí se stalo, že toto

okušení takovou žíze pirozené touhy ve mn
roznítilo, že jsem neustal od té doby peovati a

snažiti se o to, ím by se napravily škody ztra-

ceného vku a to nejen již na mn, nýbrž i na
jiných. Nebo mi stejn bylo líto i osudu jiných

obzvlášt v národ mém, píliš nedbanlivém
v pstování vd. Mnoho tedy jsem a hluboce na
mysli pemítal, jak by nejen co nejvíce lidí mohlo
býti povzbuzeno, aby si oblíbili svobodné nauky,
nýbrž i s jakou úsporou nákladu a práce by mohly
Školy býti oteveny a v nich snadnjší methodou
mohla býti pivedena k njakému znamenitému
pokroku u vzdlání."
Komenský již jako student vynikal na latinské

Škole bratrské v Perov svými velikými dušev-

ními vlohami, svoji obrazotvorností i znamenitou
pamtí a neúnavnou pílí. Svým spolužákm byl

vzorem v každém smru, vzorem nedostižitelným.

Poznal tehdy již také veliké vady latinských

škol, v nichž se uilo jednotvárn jen latinským

slovíkm a vazbám beze všeho nazírání na vci,

kde mládež nebyla vyuována svým mateským
jazykem. Všecko bylo tehdy podle Komenského
slov ,,tak na opak a ruby inno, že mnozí splašíce

Bohatýrstvo. IV, 2 / /



se od knih, k eniesliini a jinam prchali; kteí
ZListaH, tak špatn cvieni byli, že ze škol místo
tichých pobožných beránku na vtším díle divocí

oslové a nezkrocení bujní mezkové vycházeli."

Cizina rozum bystí. Komenský proto, když
v Perov latinská studia dokonil a když se roz-

liodl pro povolání knžské, odešel na vysokou
školu ili akademii v nassavském mst Her-

boriiu, proslulou znamenitými uiteli. Také zde

byl žákem vynikajícím. Napsal a vydal již tu i dv
uená pojednání, která byla pijata s velikou po-

chvalou.

Po dvouletém pobytu v Herbornu pestoupil

na akademii v Heidlberku, která byla známá
svojí znamenitou knihovnou. Zde podle všeho

vnikal mezi jiným i do studií potáských a

hvzdáských. Zajímal se zvláš o uení proslu-

lého hvzdáe Kopcrnika,^^) podle kterého naše

zem není nehybným stedem vesmíru, ale otáí
se kolem své osy a obíhá se svým msícem kolem
slunce. Pravdivé uení toto, které je dnes pocho-

pitelné i žákovi obecné školy, ímská církev

tehdy zavrhovala. Hvzdá Galileo Galilei ''^) byl

pro n obžalován, souzen a nuisil je slavnostn
odvolati.

Studijní cesty, zvlášt do Holandska v r. 1613,

kdy uzel po prvé Amsterodam, pozdjší útulek

svj ve vysokém stáí, ukonily pedbžné vzd-
lání našeho slavného Komenského.

Již na studiích pojal Komenský veliké plány.

Roku 1612 poal sbírati látku ke spisu „Jazyka
eského pokla', to jest ,, slovník nejúplnjší, gra-

is



matiku pesnou, zvláštnosti ozdoby i okrasy a

pídavky obsahujíci".

K tomuto dilu mlo se pipojovati ,, Divadlo
veškerenstva véc\ které ve 12 knihách mlo ob-

sahovati výtah z knih veškerých. Ml to býti

tudíž slovník nauný. Ob tato díla mla sloužiti

k povznesení národa tím, že v nm mla rozšíiti

co nejvíce pravého svtla vzdlání a moudrosti.

III.

Ve vlastí. — Psobení v Perov i Ful^

ncku. — Poblohorská národní pohroma.

Ozbrojen všemi vdomostmi, jež tehdy známy
byly, vrátil se Komenský po 22. roce svého vku
pšky zpt pes Prahu na Moravu. Ujal se tu

v Perove r. 1614 správy latinské školy eských
bratí. Uinil tak ku pání nejvyššího hejtmana
moravského Karla Staršího ze Žerotína. Ušlech-
tilý tento vynikající muž stal se od té chvíle

ochráncem a píznivcem Komenského.
Ve škole perovské staral se o to, aby novými,

lepšími zpsoby uení latin usnadnil. K tomu
smovala první práce jeho pro studenty, nade-
psaná ,,Mluvnice snadnéjši pedpisové". Když se

stal plnoletým, byl vysvcen r. 1616 na knze a

ustanoven bratrským kazatelem.

Po dvou letech byl Komenský povolán do
Fulneku, nejstarší to osady eských bratí na
Morav. Stál tu v ele kvetoucí obce bratrské.

Spravoval zárove latinskou školu a byl také do-

zorcem student, které sem eští bratí posílali,
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aby se tu piuili nmin. Brati ešti z návodu
Komenského zdobili ve Fulneku píbytky své

beránky. Rikalo se jim zde proto heránci. Ko-
menský nazván byl pastýem jejich. Zachované
písloví, že „paítý beránk ani žlui nemá",
svdí o tom, že Komenský jednal ve všem a

s každým co nejlaskavji. Povolání svému oddal

se s celou duší. Snažil se býti celým svým životem

vzorem všem osadníkm. Všude si všeho všímal,

všude radil, pouoval, povzbuzoval. Nauil své

osadníky i velait. Nejpracovitjší muž své

doby ml vely, vzory neúnavné práce, stále

ped oima.
Ve Fulneku získával si Komenský náklonnosti

a lásky svých farník jednáním s jich dítkami.

Vodil dti do háje nad školou. Pozoroval a uil je

v pírod pod dubem, který se tam podnes uka-
zuje. Slavil tam s ninn" i první máj. Pipravil jim

k tomuto dni májovou slavnost, spojenou s vy-

cházkou do vzdálenjšího lesa. Významná a pa-

mtihodná doba tíletého psobení Komenského
ve Fulneku utkvla v té krajin v pamti lidu

i po nejnovjší asy.
tyi léta ztrávená ve Fulneku byla snad nej-

šastnjšími v celém dlouhém život Komenského.
Pivedl si sem i první družku svého života a za-

sypával zde své dv dítky nejnžnjší láskou.

Nejhorší pohroma však zasáhla do jeho krát-

kého životního štstí. Pikvapil nejosudnjší rok

na národ Husv a Komenského, rok 1620. Osu-
dové kolo národa otoilo se rychlým spádem do
spodu, aby tu po nkolik vk zstalo nehybn
treti.
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Jsou smutn známé píiny, které k tomu
vedly. Osudné odvolání majestátu Rudolfova
vedlo k odboji eských stav nekatolických proti

katolickému Ferdinandovi Wy^) Odbojní eští

páni zvolili si za protikrále slabocha a zbablce
Friedricha Falckého. A tak došlo dne 8. listo-

padu 1620 k bitv blohorské.
Spojenci Ferdinandovi porazili s 50 tisíci svých

žoldné snadno v nkolika hodinách o polovinu

slabší potem vojsko Friedrichovo.

Byla to nepatrná, malá a krátká bitva. K po-

ledni zaala. Za pár hodin byla rozhodnuta.

Padlo v ní jen asi na 6000 voják. Marn v ní

u Hvzdy vykrvácela malá eta chrabrých Mo-
ravan, kterým velel mladý Thurn.
A malá tato bitva na celá ti století rozhodla

náš eský osud. ,,Zimní král" Friedrich Falcký
hodoval za bitvy na pražském hrad. Marn byl

vyzýván, aby šel své vojsko povzbudit. Ml dost

asu, — a když vyjíždl po prvních hodinách
odpoledních za Strahovskou bránu, potkával již

poražené utíkající ety svého vojska. Nepokusil
se ani hájiti Prahy, která byla tehdy dobe opev-

nna a mohla dlouho vzdorovati. Utekl zbable
pes Náchod do Vratislavi. Ponechal eské zem
blohorskému vítzi na milost a nemilost. Na ne-

milost hlavn.
Hrozné byly následky, jež postihly naši vfast

a náš národ po blohorské bitv. Za odboj eských
stav nekatolických byl potrestán krut a ne-

milosrdn celý národ, který tehdy z devíti desetin

byl nekatolický. Náelníci povstání byli zateni
a postaveni ped mimoádný soud. Pedsedou



jeho byl kníže Karel z Lichtenstejiia. Dvacet
sedm pán eských, výbr to nejlepších muž,
bylo odsouzeno k potupné smrti. Ortel proveden
dne 21. ervna 1621 na Staromstském námstí
s veškerou ábelskou krutostí.

Nebyly ušeten ani vetchý staec Joachim
Ondej Šlik, jemuž meem kata Mydláe sata
nejen hlava, ale i pravá ruka. Milosti se nedostaUt

ani slavnému lékai doktoru Janu Jesseniovi,

chloub pražské university. Byl odsouzen k tonui,

aby mu byl nejdíve jazyk z úst vyíznut, potom
hlava sata, tlo roztvrceno a na pražských

ulicích rozstrkáno.

Po celou popravu 27 eských pán bylo bubno-
váno a troubeno, aby nikdo neslyšel slov a eí
krut odsouzených a staten umírajících. Saté
jejich hlavy byly vyvšeny v železných klecích

na Staromstské vži mostecké pro výstrahu.

Zstaly tu treti celých deset let.

Nezstalo však jedin pi potupné poprav
27 odbojných eských pán. Mnoho jiných ušlech-

tilých eských lidí bylo potupn mrskáno metlami,

pibíjen jim na hodinu i dv jazyk k šibenici.

Mnoho jich bylo odsouzeno k doživotnímu nebo
dlouholetému tžkému žalái.

Don Martin Huerta, vojenský dobrodruh, radil

císai, ,,aby bez rozdílu všecky zmordovati dal,

aby tak z nevrného kacíského národa ani nohy
nezstalo".
Z míst, ze kterých mla zníti Kristova slova

odpuštní a lásky, bylo v dobách poblohorských
kázáno na tvrdá slova židovského krále Davida,

která zní: „Roztlueš je prutem železným a jako



nádoba hrnískou roztíštíš je.'' Tak mstivá byla
nenávist k eskému národu za to, že chtl žít

v duchu doby husitské dle promyšleného zákona
Kristova a že hájil odkazu své nejslavnjší mi-

nulosti.

Ale také majetkov byl náš národ v pravém
slova smyslu ožebraen. Ti tvrtiny eského
majetku byly zabaveny a rozdány nebo za babku
prodány dobrodružným šlechtickým, cizozemským
pomocníkm Habsburk.
Na 36 tisíc nejvzdlanjších, nejušlechtilejších

eských rodin opustilo svj majetek, svou vlast,

aby nemusily svoje eské pesvdení, svou
eskou víru, k níž se zásluhou svých nejlepších

muž]^dopracovaly, zapírati, aby se nemusily pe-
tvaovati tak, jako to musily uinit zbytky es-
kého lidu, které se odhodlaly setrvati ve vlasti

v nejkrutjších pomrech.
Ve dne musily na oko vyznávati víru svého

vítzného panovníka, svých vítzných pán,
v noci uchylovaly se ke své vlastní bohoslužb:
ke svým biblím a jiným náboženským knihám
t. zv. špalíkm, jež byly slídivými žoldnéi íma
a Habsburk vyhledávány a páleny a jejichž pe-
chovavai byli krut trestáni.

Utiskovaný, ujamovaný selský lid eský za-

paloval proto asto radji své statky a prchal

ped krutými žoldnéi. Vlast eská se vylidiíovala.

Z bývalých 3 milion obyvatel ech zbylo nco
málo pes ti tvrtiny milionu. A tyto trosky

eských obyvatel byly ujamovány stále tžší

a tžší robotou, velikými danmi a rznými jinými

bemeny.
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Krutá tíha zlých as dolehla i na nejvtšího
muže své doby, na nejslavnjšího echa po mistru

Janu Husovi, na Jana Amose Komenského. Po-

mocné vojsko španlské, které stálo ve službách

Ferdinanda II., vtrhlo r. 1621 i do Fuhieku. Vy-
pálilo a vyloupilo toto bydlišt Komenského.
Oheií zniil i knihovnu jeho a rukopisy, na nicliž

po léta neúmorn pracoval.

,,Pastý beránk" psal v té dob pro duchovní
útchu svým souvrcm náboženské spisy, v nichž

jim ukazoval, že ,,nejlépe jest povoln, by
i s plaky za Pánem Bohem jíti a všecko štstí

i neštstí, radost i zármutek, smích i plá s pod-
kováním z ruky jeho pijímati."

Obíral se v této dob mezi jinými pracemi také

pebásováním biblických žalm Davidových.
Kreslil a vydával mapu markrabství Moravského.
Psal pro Karla Staršího ze Žerotina dvoudílný

rukopis o moravských starožitnostech i práci,

o pvodu a inech pán ze Žerotina.

Od opuštní Fulneku vidíme Komenského,
kterak až na samý konec svého dlouhého a po-

hnutlivého života je jako biblický Job stíhán

nemilosrdn ranami osudu, které by slabšího

lovka uvedly v zoufalství.

Když se byl skrýval na rzných místech, našel

útulek na statcích Karla st. ze Žerotina v Bran-

dýse nad Orlicí. eský šlechtic tento, akoli se

oteven hlásil k víe eskobratrské, tšil se z po-

átku vtší svobod, protože se inn nezúastnil

odboje eských pán proti Ferdinandovi II.
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IV.

Pod Klopoty. — Labyrint svta a ráj

srdce.

V klidném brandýskéni zátiší, pod lesnatou

strání, zvanou Klopoty, usazuje se Komenský
v íjnu 1622, aby tu ztrávil dv léta svého života.

Trpliv snáší tu r^ny, jež mu osud pináší. Po-

hbívá tu svoji cho a záhy za ní i synáka prvo-

rozeného. Píše úvahy „O sirobé'\ to jest ,,o potra-

cování milých pátel, ochránc a dobrodinc"
a ,, Rozmlouvání duše sklíené". Druhý díl tohoto

spisu vydává r. 1624 pod názvem ,,Truchlivý,

to jest smutné a tesklivé lovka kesana nad
vlas a církve bídami naíkání".

Naíkání je zárove místy vylíením pomr po-

belohorsí<ých :

,, Pldruhého jsme opt léta v bídách tch
strávili, a nerci-li konce nevidíme, ale vidíme
ped sebou propast jakousi bezednou, do níz

padáme ím dál hloubji. Nebo co v tom ase
opt lidí pomordováno! Co pozajímáno! Co hla-

dem, morem, zimou a nahotou, hoem a žalostí,

strachem a zdšením pomelo! Co chrám zod-

jímáno! Co knží vyhnáno! Co vyššího a nižšího

stavu lidí ochuzeno! Co jich vzením a trápením
rozliným, aneb také chytrými svody o duše

pipraveno! A není na tom svt k spomožení
nadje žádné. Ujímá-li se kdo toho od východu
neb od západu, všecko se trhá, a sami ti, kteíž
pomáhati se praví, do vtších nás bíd tlaí, lou-

pežemi, pálením, mordováním a zajímáním, ach,



nastojte!, nás hubíce. Ti pak, kteíž pod ukrut-

ným jheni drží, více se proti nám nevinným
jití a zlobí, k hrdlu již sahati a na ád pleniti

se strojíce. —
,,Válka nás nejedná, než nkolikera stírá; mor

od polu pustých nkterých mst zanechal; i co

díni: zanechal? Ješt žere. Drahota jest všech

vcí, o jakéž ani slýcháno není, daní a poplatku

nad lidskou možnost nejen od vrchnosti, ale od
zbi vojenské se ukládá, v loupež jsme; a co nej-

tžšího, tyranství se a kvalt provodí, nad tly
i dušemi lidskými; a ješt k horším vcem na-

prosto se schyluje nejen u nás ale vkolí po ná-

rodech. Ach, as nešastni jsme se doekali,

na jakéž otcové otc našich mysliti neumli."
Komenský pežil pt panovník z rodu habs-

burského. Pítelem nemohl býti ani jediného.

Vždy již první Habsburk na eském trn usi-

loval o zniení Jednoty eskobratrské. Právem
byl pokládán Komenský za nepítele panovnic-

kého rodu habsburského, takže mu pozdji,

když vlast navždy opustil, i zatení hrozilo, když
se blížil k hranicím íše habsburské.

,, Práva a zízení zemská", vydaná nkolikráte
za prvních Habsburk, Komenský nazýval s o-

právnným posmškem „Žravá hryzení zemská" a

,, Dravá šizení zemská".
Když jsme v roce 1892 oslavovali 300[eté na-

rozeniny Komenského, nepátelé jeho v echách
nechtli chápati, že veliký eský bratr jako

všichni opravdoví echové s eským cítním
v prsou páteli rodu habsburského ani býti ne-

mohli.
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o knize ,,Truch]ivý" praví náš souasný djepisec

Josef Peka, že v ní ,,jako snad v žádné jiné na

celém svt stýská si, žaluje a zoufale se vzpíná

bolest, nekonená bolest, že Bidi dal podlehnouti

v echách kultue vyšší, podlehnouti tm, kteí se

pidrželi pravdy boží, a že vítzstvím, slávou a

rozkoší obdail bezbožné."

Ve hrozných úzkostech o svj národ, o svoji

víru uchyluje se Komenský k uvažování o mar-

nosti všech lidských vcí. A z tohoto hlubokého
pemýšlení vzniká pod Klopoty jedna z perel

jeho spis, která mezi eskými vysthovalci mla
vynikající úlohu.

je to

,,Labyrint^'^) svta a ráj srdce,

to jest svtlé vymalování, kterak v tomto svt
a vcech jeho všechnch nic není než matení a

motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída

a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání;

ale kdož doma v srdci svém sed s jediným Pánem
Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému

mysli upokojení a radosti že pichází."

Labyrint líí pou spisovatelovu svtem. Pr-
vodí jeho Všudybud a Mámení snaží se mu vy-

chvalovati prospšnost lidských zaízeni. Spiso-

vatel-poutník však shledává pi tchto lidech

a stavech pokrytství, záležející v tom, ,,aby se ne

všechnm každý, co jest, zjevoval." Pozoruje

u všech nedorozumní. Vidí, jak lidé se zanášejí

neužitenými vcmi, jak vše je plno neád hroz-

ných, pohoršení a zlých píklad, jak pi všem
vládne nestálost a vrtkavost lidská, jak pýcha,
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Nártek msta z Labyrintu svta.
(Vlastní kresba Komenského.)

nadýmání a zalibování se sob všude bujn roz-

kvétá. Pi tom všem Smrt klidné všecky bídn
hubí po rozliných nemocích, proti nimž pomoc
daremn se shání."

Komenský prohledá v Labyrintu nejprve ,,stav

a ád manžel". Líí, jak lidé „pracn a teskliv
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se do tohoto stavu dostávají a vpravují, jak bídn
a lopotn v manželství žijí. Ukazuje, že „i míti

i nemíti plod v manželství bída jest" a že

v tomto ,,dobrovolném otroctví i když se nejlíp

zdaí, sladké s hokým se nu'sí/'

Zkoumaje stavy emeslnik, dochází k pe-
svdení, že ,,všichni obchodové jsou kvaltování i")

nebezpená, ustaviná, tžká, nesnadná, roz-

ncující závist a nepíze, že jsou to shony híšné,

marné i zbytené."
Ve zvláštních oddílech líí formanského ^^) i pla-

veckého života nepohodlí. Vypisuje život na lodi,

nechutenství na nioi i boui moskou a lodí po-

topení.

I ve stavu uených jsou nesnáze a to již v ped-
bžných tžkých zkouškách a v knih spisování.

Vznikají i tu rznice, ,,nebo sotva kdo co pro-

mluví, hned jiný nkdo mu na odpor vstoupí".

,,I o sníh, bílý-li jest i erný, i o ohe, horký-li

jest i studený jsou ve stavu uených hadruky."^^)
Není utšeno také mezí filosofy,'^^) ,,

jejichž

práce jest k napravení nedostatk lidských pro-

stedk a v ukazování, v em pravá moudrost
záleží. Dtinské zdají se býti Komenského pout-
níkovi vci gramatik}^) Nelíbí se mu ani mezi
rhetoriky--) a poety, ^3) kteí, ,,kdo se jim vhod
neuinil, všelijakými na odevšad úštipkami

házeli", ani mezi dialektiky, ^4) kteí ,,svými per-

spicillami (= sklíky) mohli vidti nejen po vrchu,

ale do vnit vcí a kde zvláš do mozku jeden dru-

hému mohl nahledati a v nm se pebírati."
I jiná odvtví vd neuspokojila Komenského-

poutníka: arithmetika,^^) geometrie, ^s) geodesie,'"^')
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inusica,-®) astroiioiiiie/"") astrologie,-*") liisíorie,'^^)

v níž „kdo lovkem býti chce, musí nejen co
ped nohama leží vidti, ale i na to, co pešlo a za

libetem jest, se ohledati, aby z minulého pítom-
nému a budoucímu se uil."

Mezi etliiky'^'^) a politiky shledává, že lidé ,,jiné

mluví a jiné iní; co ústy chválí, od toho jim mysl
letí, a co sob jazykem oškliví, k tomu jim srdce

lne."

Návštva u alchymist '•^'^) pimla poutníka ke

zvolání: ,,Tch já tuto, kteí nadarmo pracují,

dosti vidím; kteí by pak kamene dostávali, žád-

ného nevidím. Zlato vidím, že tito vaíc a život

škvaíc, oboje promarují a proškvaují; kde pak
jsou ti s hromádkami zlata a nesmrtelnosti?"

Umní lékaské, medicína, pinášelo sic liojiinn

nco zisku, ale pes veškerou jejich námahu ,,pa-

cienti mezi rukama pece jim hynuli, nemalý díl

s naíkáním na n, že od jejich bu neum-
losti bu nedbanlivosti scházejí." Právnidvi je

poutníkovi umním ,,jen na chuti nkterých za-

ložené, že se tomu neb onomu to neb ono za právo
ustanoviti vidlo."

I stav duchovnich u všech vyznání poutníka
zklamává, jako všude jinde vládne i v nm snaha
po nabývání hmotných statk, takže poutník na
konec zvolává: ,,Omylem jim, tuším, duchovni

otcové íkají; dchodni otcové slouti by mli."
Z vrchnosti ,,nkteí nemli uší, jimiž by stíž-

nosti poddaných vyslýchati; jiní oí, jimiž by
neády ped sebou znamenati; jiní nosu, kterýmž
by Šibal proti právu úklady enichati; jiní ja-

zyku, kterýmž by za nmé utištné promlouvati;
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jiní rukou, kterýmiž by úsudky spravedlnosti vy-

konávati mohli; mnozí ani srdce nemli, aby, co

spravedlnost káže, konati mli." A tak poutník

na konec shledal, že ,,a svta správcové jmeno-
váni býti chtli všickni ti, nesprdvy však všudy
pbio bylo."

Poslyšmež souvislou XX. kapitolu, v niž Ko-
menský líí v ,, Labyrintu" stav vojenský:

( Uknitnost lidská.

)

Takž vejdeme do poslední ulice, kdež hned
v prvním placu nemálo lidí stojí erven pi-
odných; knimž pistoup slyším, že se smlouvají,

jak by se Smrti kídla dáti mohla, aby tak z da-

leka jako z blízka v okamžení mohla pronikati.

Itenr) jak by se, co po nuiohá léta staveno, za

hodinu rozmetati mohlo. I uleknu se eí tch;
nebo až posavad, co jsem kde z lidských in
vidl, o vzdláni a rozšiování lidí a pohodlí

lidského života toliko bývaly ei a práce; tito

pak o zhoubu život a pohodlí lidských se ra-

dili. Odpovdl tlumoník: ,,1 tchto usilování

totéž jest, ale jinakší drobet cestou, skrze odklí-

zení jmenovit toho, což ku pekážce jest. Po-
tom tomu vyrozumíš."

(Verbuky.)

2. V tom pistoupíme k brán; kdež místo
vrátných jakési s bubny státi spatím, každého
vjíti chtícího se tážící, má-li tobolu? Když ukázal

a odevel, nasypali mu penz a ekli: ,,Kže ta

*) rozumj rovnéž.
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zaplacena bu," a pustíc jej do jakéhos sklepu

vyvádli zase odtud železem a ohnm oblože-

ného a kázali dále do placu jíti.

(Zeiig/iaus aneb zbrojnice.)

3. Ale já, co v tom sklep jest, spatiti jsa

žádosti v, také tam nejprv vstoupím; a aj, tu po
všech stranách, až konce vidti nebylo, tolikéž po
zemi hromady jako nejvtší hranice, že by na
množství tisíce vozích neodvozil, všelijakých

ukrutných k bodení, sekání, ezání, píchání, rou-

bání, štípání, tínání, trhání, pálení, summou
k odjímání života nástroj od železa, olova,

díví a kamení, až mne hrza podjímala, a ekl
jsem: „Na kterýž toto divoký tvor takové pí-
pravy?" — ,,Na lidi," odpovdl mi tlumoník. —
,,Na lidi?" dím já; ,,ach, já jsem myslil, že na
njakou vzteklou zv a divoké líté šelmy. Ale

pro Boha, jakáž to ukrutnost, jestliže lidé na
lidi takové tyto hrozné vcí vymýšlejí!" —• ,,Cos

tak choulostivý?" dí on a smje se.

(Život soldátský prostopášný.)

4. Vyjdouce odtud jdeme hloubji tam a až

na rynk, kdež aj, lidí tch železem píodných,
rohy a pazoury majících a houfn jednch k dru-

hým spipínaných stáda vidím, ležících u jakýchs
koryt a džber, do nichž se jim jíst a píti sypalo

a lilo, a oni jeden pes druhého chlemtali a slo-

pali. I ekl jsem: ,,Co se pak tu vepové na jatku
krmí? Vidím sic lidskou tvárnost, než sviiíské

iny." — ,,To jest pohodlí toho stavu," dí tlu-

moník. Oni v tom od koryt vstanouc, dají se



v rejry a skoky,' kepení a výskání. A tlumoník:
,,Hle, vidíš-li rozkoše života tohoto? O se ti

starají? Není-liž tu býti veselo?" — „Pokám,
co dál bude," ekl jsem. Oni mezi tím dají se

v honní a šacování jiného stavu lidí, koho na-

padnou. Zatím rozválejíc se páchají sodoniství

a hanebnost beze všeho studu a bázn Boží, až

jsem se pýil a ekl: ,,Ej! toho by se jim trpti

nemlo." — ,,Trpti se musí," dí tlumoník;
nebo ten stav všeliké svobod chce." Oni pak
usadíc se chlemtali zase; a naperouc a nalejíc se

do nmoty, pak se pokáceli a chrápali. Potom
je vyvedli na plac, kdež na n déš, sníh, kroupy,

mráz, slota, žíze, hlad a všeliké neesti pršely,

že se nejeden tásl, drkotal, chadl, zcepenal,

všem, psm, krkavcm na pokrm; jiní však ne-

dbali nic, hýili pece.

(Vypsání bitvy.)

5. V tom se cos na buben udeí, a zavzní

trouba, a udlá se hmot a kik! A aj, vztyíc
se každý a schápajíc ezáky, tesáky, bodáky, a

co kdo ml, strkají to beze vší lítosti do sebe

vespolek, až krev stíká, sekají a flekají na
sebe h než nejlítjší šelmy. Tu se hmot na
všecky strany rozmáhá, tu slyšeti dusot koní,

chest pancí, binkot me, rochání stelby,

fiení okolo uší létajících stel a kulí, zvuk trub,

teskot bubn, kik ponoukajících k boji, kik
vítzících, kik zranných a unn'rajících; tu vi-

dti olovné hrozné krupobití; tu ohnivé straš-

livé blýskání a hímání slyšeti; tu jednak tomu,

jednak onomu ruka, hlava, noha pre létá; tu
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jeden pes druliého se kácí a všecko ve krvi

splývá. „Ach, všemohoucí Bože, což se toto

dje!" ekl jsem. ,,Zahynouti-liž má ten svt?"
A sotva se upamatovav z toho placu, nic nevím
jak a kam, jsem vypadl a trošiku sob vydchna,
a však se všecken tesa, prvodím svým ekl:

..Kamž jste ume ale uvedli?" — Odpovdl tlu-

moník: ,,Rozmarnjšíhož tebe! To jest býti

lovkem, snu'ti dotíti." — ,,I což sob pak
udlali?" ekl jsem. — Odpovdl: ,,Páni se po-

hodli, pak se ta vc porovnati nuisila." — ,,A

což se to oni rovnají?" dím já. — Odpovdl:
,, Ovšem. Nebo kdo by veliké pány, krále a krá-

lovství, kteíž nad sebou soudce nemají, rovnal?

Sami to mezi sebou meem rozhodnouti musejí.

Kdo lépe druhému železem zašermuje a ohnm
zakouí, ten svou postaví na vrchu." — ,,0 bar-

barství! o hovadství!" dím já; ,,nebylo-liž by
jiných k míení se cest? Divokým šelmám, ne

lidem tak se míiti sluší."

(Pozstali po bitvé.)

6. V tom uzím, an te z bojovišt nejedny
s odštípenýma rukama, nohama, hlavou, nosem,

s zvrtaným tlem, stapenou kží, vše krví zoha-

vené vedou a nesou; na nž když lítostí sotva

hledti mohu, tlumoník mi dí: ,,Všecko se to

zhojí; soldát musí otrlý býti." — ,,A co pak,"

dím já, ,,kteí tam krk nechali?" — Odpovdl:
,,Již ta kže zaplacena byla." — .Jak to?"

dím já. — ,, A cos nevidl, jakého se jim prvé

pohodlí pálo?" — ,,A jakého také nepohodlí,"

ekl jsem, ,,pojmti museli? Mezitím by pak pouhé
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rozkoše pedešly, bídiiá jest to vc lovka,
proto se krmiti dáti, aby hned na jatku musil.

Ošklivý jest ten stav, co ho koli, nechci, nechci

ho, pojme odtud." —
Ani ve stavu rytiském se poutníku vahi neh'bí,

nebo jeho práce jest ,, šlapati dlážku, pev^šovati
dv nohy pes kon; honiti chrty, zajíce a vlky,

zavoditi sedláky do robot, sázeti je do vží a

pouštti zase, užívati dlouhých, rozlinými mí-

sami vysazovaných tabulí a pod nimi co nejdél

nohy držívati, umti šoustati nohama a líbati

prsty, pebírati emesln vrhcáby ^^) a kostky,

tlampati =^') bez studu o vcech slzkých a plzkých

a tm podobné."
Poutník prohlédne ješt marnost stavu novi-

náského, u nhož ,, jedna a táž pišala jednm tak
sladce, druhým tak trpce zní." Zastavuje se na to

ve hradu Fortuny, ili Štstny. Líí, jak štstí,

koho náhodou chytí, toho vynáší, a jak je ,,tesklivý

stav tch, kteí na štstí stále myslí a na n ekají".
Pichází k pesvdení, že nejsou šastni bohái,
kteí svého jmní ani sob ani jiným ku pohodli
obrátiti neumjí. Není také štstí ve svtských
rozkoších, v nichž lidé ,,života nic neužívají, po-
nvadž ho pespjí a pezahálejí". Není uspoko-
jení ve hrách, divadlech a hodech, bídný jest

zpsob ostatních svtských rozkošník a roz-

mailc. I sláva svtských povýšénc, výteníku
asem bledne, nebo vyzdvižené památky hynou
a i ta ,,milá nesmrtelnost sama z sebe niímž
jest", nebo smrt na konec pece všecko hubí.

Neuspokojen nade vším poíná si poutník sám
nad sebou zoufati: hádá se se svými vdci. , .Vidl
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jsem, — praví na konec — spatil a poznal, že ani

sám nic nejsem, ncumim, nemám, ani jini, jen že

co se nám cosi zdá. Stín lapáme, pravda uchází

všudy. Kdo prohlédne, neniž, než trápiti se."

Všiidybud vede poutníka ješt na hrad královny

^vta Moudrosti, kde jest obžalován, protože pr-
vodí jeho ,,pi nm dovésti nemohli, aby sob
jistý ád oblib, pokojn se v nm usadil a jeden

z vrných, poslušných, stálých vlasti této oby-

vatel byl: nýbrž vždycky a pi všem se tesknil,

všecko sob nechutnal a po emsi jiném neoby-
ejném dychtil".

Do paláce Moudrosti pichází na to Šalamoun
s houfy velikými. Hledá tu Moudrost, aby ji za

cho pojal. Dívá se tu na tajné soudy a správu

svta.

Slyší stížnosti na neády svta, kteíž se ve

všech stavích sbíhají. ,,Vyhledává píiny jich.

Vyslýchá stavy, jak žádají zlepšení svobod. Vy-
slýchá žádosti chudých a možných, uených
i slavných, supplikací od vrchností i od pod-

daných, stížnosti politik a prokurátor, stížnosti

žen na muže a muž na ženy, pi nichž se radí,

aby muži ,,pro svornost a pokoj doma aspofí tiše

pednost ženám pouštli a rad jich užívali", ženy

pak, aby ,,na tom dosti majíce zevnit se ku po-

slušenství hlásaly."

Šalamoun na to zjevuje marnosti a šalby svta.

Je oklamán a sveden. Vymýšlí umní emeslná
k zjednání všelikých rozkoší. Zaplétá se v stavu

manželském. Na konec je tovaryšstvo jeho roz-

plašeno, jímáno a smrtmi ohavnými zprovázeno.
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Poutníkovo srdce nad tím vším je tak roz-

bolestnno, že ,,z svta utéci chce" na pouš
nkam ,,aneb radji, kdyby možné bylo, z svta
ven". Slyší hlas volajícího: ,,Navra se, odkuds

vyšel, do domu srdce svého, a zavi po sobe dvée!''

Poslechne tohoto hlasu a dostává Krista za

host. — Pichází k pesvdení, že „usvícení

lidské musí jíti z hry", ,,kdež všeho svtla a po-

tšení studnice," kde je vše, eho v svt níidarmo

hledal, t. j. pokoje, utšení, slávy a sytosti všeho."

Oddává se cele Pánu Ježíši, penáší všeliká mi-

lování svtská na Boha, vidí jedin v Kristu svj
zisk, vidí v nm nejlepšího lékae mluvícího

k nmu: ,,Nevyšels na svt, kdys chtl, nepjdeš
také z nho, kdy chtíti budeš, ale má to ídí pro-

zetelnost." V Kristu vidí svého rádce, vdce
i obhájce. Poznává jádro uení jeho.

Promnn pravým poznáním, ozáen svtlem
kesan, svtlem to rozumu a víry, spatuje
v tom svt divy Boží i svta bh, poznává svo-

bodu srdcí oddaných Bohu i summu ádu vnit-
ních kesan, která je ve dvou slovích, totiž,

,,aby každý Boha nade všecko, což jmenováno býti

mže, miloval a bližnímu tak jako sám sobe upímné
pál."' Zákon obšírných kesan pravý nepo-
tebuje. Ukazuje, jak ,,pobožní v duchu a pravd
mají odevšad pokoj, jak posmchy svta za nic

nemají, rvanic svta nedbají, stálou radost v srdci

majíce".

Prohledá kesany podle stavu a ukazuje, jaké

jest jejich manželství, jakou vrchnost mezi sebou
mají, jaké uené, knze a bohoslovce. Líí i libou

smrt pravých kesan, zpsob jejich po smrti.



..Spatuje na konec slávu Boží. Je pijat za do-

mácího Božího, nebo hledl míti mysl svoji

k Bohu co nejvýš vždycky zdviženou, k bližním co

nejníž sklonnou/'
Závrem Labyrintu je vroucí blahoeení Hos-

podinu a plné odevzdání se do vle jeho. „Ty jsi,

Pane, plnost plností; srdce naše neupokojené jest,

dokudž se koli neustanoví v Tob. Kdy
chceš, Pane Bože mj, vezmi mne, te jsem, ho-

tov stojím; zavolej, kdy chceš, kudy chceš, jak

chceš. Pjdu, kam porouíš, initi budu, co roz-

kážeš. Duch Tvj dobrý spravuj mne jen a ve
mezi osidly svta jako po rovné zemi a milo-

srdenství Tvé zprovázej mne po cestách mých a

prove skrze tyto, ach, tesklivé temnosti svta,
až k vnému svtlu!"
Tak se nám zjevuje 31lety Jan Amos Komen-

ský ve svém ,, Labyrintu svta": Jako nejistší

kesan, který uení Ježíšovo promyslil do po-

sledních dsledk, který je pijal za své a byl od-

hodlán plniti zákon Kristv do posledního pís-

mene. Pravý eský bratr, který lásku k Bohu
byl odhodlán osvdovati nejúinnjší láskou

k bližnímu.

Je pochmurný obraz svta vylíený Komen-
ským v ,, Labyrintu". Je vykreslen v barvách
nejtemnjších. Ale mohl vyjíti z péra jeho obraz

svta utšenjší v dob, kdy odpírán byl mu i pobyt
ve vlasti, v níž se zrodil, v níž ml své koeny,
kdy zapovzeno bylo svobodné vyznávání jeho

nejdražšího náboženství eskobratrského? Mohl
vyjíti z péra jeho svtlejší obraz svta ve chvíli,

kdy dnové pobytu jeho ve vlasti byli seteni
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a kdy zítek ukazoval mu cestu do vného
z vlasti vyhnanství?

Ale Labyrint svta hovl svou pochmurností
nálad eských vysthovalc poblohorských.
Stal se jim knihou vedle bible nejdražší. Byl tištn
ve mnohých a mnohých vydáních. Tiskli jej ke

svým rozbolavným prsm, ítali v nm jako

v Písm. Hledali a nalézali v nm útchu a posilu

v nejtrudnjších chvílích svého života.

„Došedše na poslední vrch, dlící echy od
Slezska — píše Ernest Denis ^•') v ,,echách po
Bílé hoe" I. str. 80 — poklesli a prosili Pána,
by nedopustil, aby slovo jeho bylo úpln vy-
hlazeno u toho národa, jejž vyvolil nkdy za svého
prvního vyznavae, potom se srdcem sklíeným
zanikli v temnot. Vyhnanci na pd slovenské

úpli v své úzkosti k nebesm písní dojemnou:

,, Krásná je to eka,
eka Vltava,

kde jsou naše domy
i vlast laskavá.

Hezké je to msto,
to msto Praha,

v kterém bydlí naše

rodina drahá.

Cože nám do eky,
co nám do msta?
Ach, nám vykázána
k vyhnanství cesta.
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Nevzali jsme s sebou
nic, po všem veta!

jen Bibli Kralickou,

Lahyrinf svta.

Tatry, vy pijmte
nás v té úzkosti,

u vás chceme žíti

i složit kosti.

V zátiší klopotském vstupuje Komenský 3. záí
1624 ve druhý satek s Dorotou, dcerou staršího

jednoty eskobratrské Jana Cyrilla, který koru-

noval v Praze Friedricha Falckého na eského
krále.

Nedlouho však tší se klidu v novém tomto
kruhu rodinném. Karlu ze Žerotína je pikázáno,
aby nepechovával na svých statcích eských
bratí.

V.

Poslední chvíle ve vlastí. — Ržový pa^

louek. — Výjev u Zaclée. — Plány na
osvobození vlastí vychováním.

Komenský opouští Klopoty. Uchyluje se do
les, skal a slují blíže labských pramen. Ale

i tato tvrdá obydlí jsou mu dražší, než sebe lepší

v cizin. Vždy jsou to pece jen eské skály,

v nichž nalézá svj úkryt! Vždy je to pece jen

eský kámen, na njž klade svou moudrou hlavu!
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Vždy je to pece jen eské nebe, které ho v chladné

noci pikrývá!
Komenský pamatuje i za tchto krutých po-

mr na duševní posihi svým spoluvrcm. Píše

jim pro útchu spis ,, Hlubina bezpenosti aneb
Svtlé vymalování, jak v samém jediném Bohu
a pokorném se jemu ve všecku jeho vli oddání

a poddání všecka dokonalá pítomuého života

bezpenost, pokoj a blahoslavenství záleží."

V beznu 1625 je Komenskému uloženo od

bratí, aby spolen s Janem Chrysostomem šel

do Polska. Ml tu pro vypovzené bratry bydlišt
vyhledati. Pišel nejdíve do Zhoelce v Lužici

nad Nisou. Zde se dovdl o tom, že ve Šprotav
v Lehnicina ece Bobru žije jirchá Krištof Kotter,

který prorokuje, že eští bratí lepších as se

dokají. Odebral se k nmu do Šprotavy. Uvil
jeho proroctvím a peložil je do mateštiny.
Ve Šprotav seznamuje se Komenský se švakry

pastora MenceJia, bratry Vechnery, uiteli na nové
škole beuthenské v Horním Slezsku, kteí mají

živou úast na vyuovatelských pracích jeho. Na
dalších cestách dostává se z Polska do Berlína,

Frankfurtu nad Odrou, Hlohova na Ode. Po
kratikém pobytu ve vlasti odebírá se opt do
Berlína, aby tu zastupoval vypovzence Ladi-

slava ze Žerotína u pruského krále Bedicha,
Odtud je poslán do Haagu u Severního moe,
aby tu pedložil králi nmecký pepis proroctví

Kotterových. Král vyslechl obsah proroctví, ale

ve prospch eských bratí nieho nepodnikl.

V té dob vycházely již hlouky nekatolických

ech, které nechtly se zíci své víry a svého
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pesvdení z vlasti. Mnoho zdravé eské krve
tak rznými pohraniními stezkami z ech vy-
teklo. A neobešlo se to bez srdce rvoucích výjev.

Alois Jirásek dojenm nám líí ržový pa-
louek u Litomyšle. Neveliká to luina skrytá

Ržový palouek u Morašic.
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mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se

ernají. ,,Na jejích pokrajích bujejí nízké keíky
ervených, plných rží. Jsou zvláštního druhu.

Nikde jinde v širém okolí jich není. V jiné pd
se nedaí. Pesadili je, neujaly se. Pak je chtli

vypleniti; vykopali je a do roka se zazelenaly

zase. Bujejí dál a rozrstají se do stedu luiny.

Po nich má to osamlé místo, posvcené ža-

lem zbožných pedk, své jméno. To je ržový
palouek na výšin opodál vesnice Morašic,

dobrou hodinu c^ty od Litomyšle na západ.

Milý je odtud rozhled krajinou, na vesnice kol

zelenem se blající, zvlášt pak k východu po
návrších a lesnatých chlumech u eské Tebové
a na starý zámek litomyšlský krásné výstavnosti.

Tam ped tymi sty lety, kdy stál ješt prvotní

hrad, sídlili páni Kostkové z Postupic, vrní
ochráncové eských bratí, k nimž hlásila se

vtšina obyvatelstva.

Když Ferdinand I. pemohl odpor stav, vzal

panu Kostkovi zboží litomyšlské i hrad a Bratí
z msta i z okolí musiii do vyhnanství. Tenkráte
jat i starší bratrské Jednoty, Jan Augusta a

držen v tuhém vzení pes 14 let na Kivoklát.
Po letech za Maxmiliána krále, syna Ferdinan-

dova, nastaly volnjší asy. Bratí se vrátili z vy-
hnanství a usazovali se opt v Litomyšli a v okolí.

Volnosti však dlouho neužili. Pikvapila veliká

boue, jež se rozvichila r. 1618. Veliké hoe padlo
na eskou zemi za náboženských boj a nejvíce

po blohorské bitv.

Kdo nebyl katolíkem, nebo kdo se nezekl ka-

tolické víry, nuisil ze zem. A tak také Bratí



z Litomyšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili

se, že se všichni ješt jednou sejdou, spolenou
pobožnost vykonají, nebo veejn a voln jí ko-

nati již nesmli, a že se vespolek i s rodnou kra-

jinou rozlouí. Na tu schzi vyhlédli si palouk
za Morašicemi.

Pro jistotu sešli se v noci, tu mezi mlícími
ernými lesy, pod hvzdnatou klenbou vných
nebes; tu naposled na vlastenecké pd pod
obojí pijímali, naposled se Bohu pomodlili,

zbožn zazpívali.

A pak se louili vespolek, s domovem. Nejeden
si vyhrábl na památku hrst hlíny z rodné pdy,
nejeden políbil zemi, kterou slzami skropili. A
z tchto slzí pak vypuely ty rže, aby vydaly
svdectví o vrnosti a lásce k víe a k vlastí.

Za té noci prý také zakopali zlatý kalich,

z iiiiož pijímali, a kalich ten podnes leží hlu-

boko v zemi na palouku.
Lid po ase na Bratí zaponml, než místo, kde

se louili, zachoval v úct. Palouek býval jindy
vtší a kolem tmavší a hlubší lesy se ernaly.
Te z hvozd jsou jen lesíky a širé lány, také
palouku uorali, až zbyla jen neveliká luina.
I tu pak chtli zdlati v pole. Ale stalo se jako
na Žižkov polí u Pibyslav: orali palouek,
ale pluh se zkazil nebo k padl.

Konen tu zaseli len. Vyrostl, rozkvetl, vy-
trhali jej, umoili, usušili a již jej teli; tu vzíal

se len plamenem. Od toho chytila pazderna i vše-

chen rozlehlý statek toho hospodáe, jenž osel

palouek Inem, a v tom požáru zhynula také
mladiká jeho dcera.
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Od tch dob se již nikdo neodvážil ržový pa-

louek zorati. Uprosted nho pak stojí dnes
oplocený kíž."

Tak líí jeden z výjevu poblohorských zlaté

péro našeho Aloisa Jiráska. A nemén tklivé bylo

louení se Jana Amose Komenského s vlastí.

V íjnu 1626 Komenský radí se na tajné schzi
14 bratrských kazatel v Brandýse nad Orlicí

o vysthování z ech. Na podzim 1627 v zámku
Temošné u Králové Dvora koná s paní Esterou
ze Vchynic, provdanou Sádovskou, pípravy ke

sthování.

Rozhodli se vysthovati se za vedení pana Sa-

dovského do polského msta Lešna. Shromáždili
se na hranicích u Žaclée. Zde odehrál se srdce-

lomný výjev, který bývá umlci zachycován
a nad který je sotva dojemnjšího.

Komenský padá tu v ele své družiny k zemi,

zpívá dojemné žalmy, líbá drahocennou pdu,
s níž se louí a kterou ke svému nejvtšímu zá-

rmutku — nespatil nikdy víc. Výjev koná se

koncem ledna 1628 za teskutého mrazu.

Hluboce bolel Komenského úpadek vlasti a

národa, jejž opouštl. Vil v tchto bolestech duše

v bláhová proroctví o návratu do ech. Žil nadjí
a pemýšlel o prostedcích, jimiž by se mla ná-

prava národa a lidstva provésti. A nápravu tu

vidl v lepším vychování mládeže a v neodkladném
zizování škol, ,, které by byly dobrými uebnými
knihami a jasnými metodami opateny, aby stu-

dium vdy, mravnosti a zbožnosti, co možná nej-



více opt poalo", ješt za pobytu ve vlasti Ko-
menský pojal plán na veliké dilo o umní vy-

uovatelském a napsal první jeho ást.

Francouzský djepisec Ernest Denis, který

vnoval svou životni práci probadání našich es-
kých djin a který nám o tom napsal pekrásná
vdecká díla, vystihuje krásn velikost Komen-
ského v tchto pohnutých dobách jeho života

slovy: ,, Neznám v djinách nic podivuhodnjšího
nad úmysl tohoto ubohého eského knze, který

v dob, kdy dragouni Lichtenštejnovi muí národ

jeho, pomýšlí na osvobození vlasti vychováním,"

Komenský pojímá plán na nápravu národa vy-

chováním v dob, kdy ve vlasti jako kazatelé

jsou pronásledováni i uitelé, kdy školy, jimiž se

naše vlast honosila, tém všude zanikají a kdy
vedení zbylých semeniš národního vzdlání je

svováno jesuitm, kteí pracovali ve škole ne

pro dít, ale pro své zájmy, pro Tovaryšstvo
kteí moili mládež odíkáváním katechismu a

kteí nikdy nepochopili, že
,,jediným uitelem,

hodným toho jména, jest ten, který vzbuzuje

ducha svobodného pemýšlení a vyvinuje cit

osobní zodpovdnosti".

V I.

První pobyt v Lesn.— Didaktika veliká. —
Hlavní zásady vychovatelské : Všeobecnost
vzdlávání. — Uspoádání školství. — Vy"
uovatelskc zásady odvozené zz zákon pí"
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rodních. — Názornost vyuování. — Vyl-

uování mateštinou. — Nove uebné ped"
mety.

Do Lešna pišel Komenský dne 8. února 1628.

Polské msto toto stalo se hlavním stediskem
eských bratí. Proslulo školou bratrskou a gymna-
siem. Na tomto uilišti Komenský poal vyuovati
šlechtickou mládež a stal se po nkolika letech

i správcem jeho.

Bratrský sbor ustanovil Komenského r. 1632

svým písaem. Uložil mu také péi o studenty

a o zdokonalení školství. Komenský bdl i nad
velkými studenty, kteí bylí posílání do ciziny

k dalšímu vzdlávání.

Lešenské gymnasium bylo po návrhu Komen-
ského znovuzízeno. Rozdleno bylo na tyi
tídy po dvou oddleních s pti hodinami denního

vyuování. Komenský vykládal na nm odrost-

lejším studentm i pírodní filosofii a mravouku,
zavedl cviení enická a veejné hry školní.

Teprve r. 1855 byly v Lesn po prvé vydány ,, Zá-

kony slavného gymnasia lešenského", v nichž

obsaženy jsou vhodné pokyny žákm jak pro

studia, tak pro spoleenské chování.

V Lesn napsal Komenský adu spis boho-
sloveckých. Projevuje se v nich jeho úsilí po smíru
všech kesan. Chtl sjednotiti rzné jednovrce
v jediný tábor kesanstva na základ isté lásky

k bližnímu a zabezpeiti tak všemu lidstvu pravé
štstí. Ani tu ovšem nepestal toužiti po návratu

do vlasti.
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v Lesn napsal Komenský vyuovatelské a vy-

chovatelské spisy, které mu zajistily slávu a

jméno jednoho z nejvtších oprávc výchovy a

uinily jej v djinách lidstva nesmrtelným.

Dokonena tu byla v podstat r. 1638

„Didaktika veliká,

všeobecné umní, jak všecky všemu uiti. i
ukazující jistý a výborný zpsob, kterak po všech

nkteré kesanské íše obcích, mstech a osa-

dách takové zarážeti školy, aby všeliká obojího

pohlaví mládež, kde by

nikdo nikde pominut nebyl,

v literním uení vyuena, v mravích vyšlechtna,

pobožností zapojena býti i tím ádem v létech do-

spívání ke všemu, co k pítomnému a budoucímu
životu pináleží, nastrojena býti mohla

krátce, lib, mocn.

Kde všeho, k emu bývá vedeno, základy se vy-

šetují ze samiké vci pirozenosti; pravda se

prokazuje za rovno bžícími z emeslných umní
píklady; poádek se rozmuje na léta, msíce,

dny, hodiny; cesta naposledy se ukazuje snadná

a jistá, by to šastn ke skutku bylo dovedeno".

Okol a cíle Didaktiky veliké Komenský ob-

jasíuje následovn: ,,Naší Didaktiky zaátkem
i koncem budiž: vypátrati a najíti zpsob, podle

nhož by ti, kdo uí, uili mén, ti však, kdo se

uí, nauili se více; podle nhož by školy mly
mén hluku, nechuti a marné práce, avšak více

klidu, rozkoše a pevného výsledku; obec kesan-
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Heslo Konicnskélio Didaktiky veliké.

ská mén tmy, zmatku a nesvárii, více svtla,

poádku, míru a pokoje."

Didaktilía znamená podle Komenského umní
vyuovati. „My odvažujeme se slibovati Velikou

didaktiku, t. j. všeobecné uméní, jak nauiti všecky

všemu. A to nauiti spolehlivé, aby výsledek musil

se dostaviti. A nauiti lehce, aby totiž pi tom
ani vyuující ani uící se nemli žádné obtíže ani

nechuti, spíše však obojím aby to psobilo nej-

vtší píjemnost. A nauiti dkladné, ne povrchn
a na oko, nýbrž pivádním ku pravému védnimu
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vzdláni, istým mravm a upímné dwžnosti.

Konen iikaziijeine to všecko a priori, t. j. ze

samé nepromnné podstaty vcí, tak jako bychom
ze živého pramene vedU stále tekoucí potky;
a ty zase sbírajíce v jedinou eku, stanovíme
jakési všeobecné umní zizovati všeobecné školy."

Komenský v pedmhiv Didaktiky ukazuje, že

všichni jsou povinni podporovati vyuování ve

školách, nebo má za úel spolené blaho lidského

pokolení. „Který vtší a lepší dar mžeme pinésti

obci, než když uíme a vzdláváme mládež? Ob-

zvlášt v této dobé a za tohoto ducha asu, kdy tak

poklesla, že ji jest na uzdé držeti a krotiti s pi-
spním všech/'

Vychovávati proto mládež, dle Komenského,
jest ,,peovati o to, aby duše jejich ochránna
byla ped nákazami svta; a vrozená jim semena
poctivosti by pivádna byla istým a ustavinýiu
napomínáním a píklady ke zdárnému vyklí-

ení , .
."

Komenský v této své hlavní vychovatelské

knize dovozuje, že cíleni vychování jest, aby
vzdlávalo pravé lidi. ,,Školy — jak sám praví

v Didaktice — budou dílnami lidskosti, budou
lovka pivádti k jeho cíli, aby ducha byl

moudrého, v jednání obratný a srdcem zbožný.
Ke_ vzdlání nutn náleží mravnost."
lovk ve svém jáde již jest — podle Komen-

ského — vzdlání schopným a vzdlání poteb-
ným. ,,Mysl tedy lovka, jenž vstupuje do svta,
nejvhodnji lze pirovnati k semeni nebo jádru:

akoli v nm skuten není podoby byliny nebo
stromu, pece v nm je skuten bylina nebo
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strom, jako se to ukáže, když sím zapuštné do

zem rozšiuje pod sebou koínky a nad sebou

výhonky, a ty potom vrozenou silou pecházejí

ve vtve a ratolesti, pokrývají se listím, ozdobují

se kvty a plody. Nic tedy není teba vnášeti

v lovka ze vnjška, nýbrž pouze rozvíjeti a vybavo-

vati to, co má v sobe samém zavinutého, a ukazovati,

co je která vc."
Má-li však lovk státi se lovkem, musí býti

vzdláván.
Veliký význam Komenského v djinách lidstva

\\i v tom, že první vyslovuje požadavek všcobcc-

nélw vzdlání ve školách.

Tato zásada Komenského nejvíce ve svt pr( -

slavila. Uinila jej v djinách lidské vzdlanosti

nesmrtelným. Vn pamtihodnými zíístanou

dvody, jimiž zásadu všeobecnosti vyuování
objasuje:

,,1. Že nejen dítky bohatých a vznešených lidí,

nýbrž všecky stejn, urozené i neurozené, bohaté

i chudé, hoši i dívky ve všech mstech, mstekách,
vesnicích a dvorcích mají býti pijímány do škol,

dokazuje to. co následuje.

2. Nejprve všichni lidé, kteí se narodili lidmi,

narodili se k tomu hlavn úelu, aby byli lidmi,

t. j. tvorem rozumným, pánem tvorv a vrným
obrazem svého Stvoitele. Všichni tedy mají býti

pivedeni k tomu, aby náležit naplnni jsouce

vdním, ctnostmi a zbožností, umli užiten
stráviti život vezdejší, pro budoucí však život

aby mohli býti dstojn pipraveni. Že u Boha
není pijímání osob, sám dosvduje tolikrát.

Pipouštíme-li tedy my pouze nkteré ke vzd-
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lávání ducha, vylouivše ostatní, jsme nespra-

vedliví nejen k tm, kdož jsou úastni téže pi-
rozeností, nýbrž i k saniénui Bohu, jenž chce,

aby jej uznávali, milovali a chválili všichni,

jimž vtiskl svj obraz. A to ovšem bude se díti

tím horlivji, ím jasnjší svtlo poznání bude
rozžato. Milujeme totiž tolik, pokud poznáváme.

3. Za druhé nevíme, ke kterému povolání urila

božská prozetelnost jednoho nebo druhého. To
víme jist, že Bh asto z lidí nejchudších, nej-

opovrženjších a nejnepatrnjších tvoí zvláštní

nástroje své slávy. Napodobujeme tedy nebeské
slunce, jež osvtluje, zahívá a oživuje celou zemi,

aby vše, cokoli mže žíti, zelenati se, kvísti a

nésti ovoce, žílo, zelenalo se, kvetlo a neslo

ovoce.

4. A nic nevadí, že nkdo se zdá od pirození

tupý a hloupý, nebo to ješt více doporuuje a

naléhá na obecné vzdlávání duší. Nebo ím je

kdo povahy zdlouhavjší nebo zlomyslnjší, tím

více potebuje pomoci, aby byl co možná zbaven
zvíecí tuposti a ztrnulosti. A nelze nalézti lo-
vka takové neplodnosti duševní, aby mu vzd-
lávání nepineslo vbec žádného zlepšení; nebo
jako dravá nádoba, asto vymývaná, teba ne-

potebuje žádné vody, pece se istí a stává se

jasnjší; tak i tupí a hloupí, teba pranic nepro-

spívali ve vdní, pece budou zjemnni ve svých
mravích, aby umli poslouchati státního úadu a

služebník církve. Nicmén je známo ze zkuše-

nosti, že nkteí lidé, a byli od pirozenosti ku
podivu zdlouhaví, pece došli takového^vdeckého
vzdlání, že pedstihli i lidi nadané; tak pravdiv
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básník pronesl slova: Všecko pemáhá práce ne-

únavná. Ba dokonce jako nkdo má od dtství
znamenité zdraví tlesné, potom neduživí a hubne;
naproti tomu jiný má v mládí tlíko nem.ocné,

potom však zesílí a vyroste v junáka: práv tak

jest u ducha. Ní duch je pedasn vtipný,

avšak brzo se vyerpává a propadá v jakousi

tupost; a zase ducli jiného je nejprve slabý,

pozdji však zbystí a mocn proniká. Mimo to

rádi máme v zahradách nejen takové stromy,
které by nesly ranné ovoce, nýbrž i prostední a

pozdní, ponvadž všecko svým asem (jak praví

nkde syn Sirachúv) se vyplácí a pece jednou,

teba pozd ukazuje, že nebylo nadarmo. Pro
bychom tedy v zahrad vdomostí chtli trpti

pouze iilavy jednoho druhu, ranné a ilé? Proto

nikdo nebudiž vyluován, le komu Bh odepel
smysly nebo ducha.

5. Také nemže býti podáno žádného dostate-
ného dvodu, pro by druhé pohlaví (abych
i o nm zvláš nco pipomnl) mlo býti vbec
vyluováno od studia moudrosti (a v jazyce

latinském se podává nebo mateském). Nebo
jsou stejn obrazem Božím, stejn úastný miiosti

a království budoucího vku, stejn obdaeny
myslí ilou a schopnou chápati moudrost (asto
více než naše pohlaví); stejn mají pístup k ve-

likým vcem, ježto asto jich užil Bh sám ke
kralování nad lidmi, k udílení nejprospšnjších
rad králm a knížatm, k lékaství a k jiným vcem
pro pokolení lidské užiteným, také k úadu pro-

rockému a ke káráni knží a biskup. Pro bychom
je tedy mli sice pipouštti k abeced, avšak



potom odliáiiti od knih? Bojíme se všetenosti?

Avšak ím více zamstnána jejich mysl, tím mén
najde k nim pístupu všetenost, která ráda

vzniká z duševní nezamstnanosti.

6. Pece však tak, aby jim nebyla dávána do

rukou ledajaká smsice knih (jako i mládeži dn:-

hého pohlaví; a jest želeti, že na to nebylo dosud

více pozoru), nýbrž pouze knihy, z nichž by zá-

rove s pravým poznáním Boha a jeho skutk
mohly ustavin erpati pravé ctnosti a pravou

pobožnost.

7. Nikdo tedy a mi nenamítá onoho výroku

apoštolova ,,žen nedovoluji uiti" (1. Tím. 2, 12),

neb onch slov z Juvenálovy VI. satiry:

Nesmí míti žena, jež manželstvím spojena

s tebou,

enického daru a nesmí též valným slov

proudem
zkrucovat závr struných; a neví též vše,

co se stalo.

Ani slov, která pronáší u Euripida Hippolytos:

Žen nenávidím moudrých; neciíci v dom mít

já ženy, jež by znala víc, než znáti má.

Neb moudrým ženám dává sama Kypíanka
již vtší lstivost.

To pravím, nic nepekáží našemu návrhu; vždy
radíme, ne aby byly ženy vzdlávány až ke zv-
davosti, nýbrž k mravnosti a blaženosti, zvlášt

v tom, co jim sluší znáti a umti, pak k tomu,

aby náležit vedly hospodáství, potom k tomu,



aby každá žena dovedla povznášeti blaho své

vlastní, blaho chot, dítek í eledi,

8. Rekl-li by kdo: Co z toho bude, stanou-li se

emeslnici, sedláci, nosii a dokonce i ženštiny vzd-
lanými? Odp.

Z toho bude, že když se ustanoví zákonitým
zpsobem toto všeobecné vzdlávání mládeže,

každý bude míti potom dosti ádné látky k myš-
lení, toužení a konání. Za druhé, že všichni budou
vdti, ím jest íditi všecko jednání a toužení

života, mezi kterými ohradami jest se bráti a

kterým zpsobem má hájiti svého stanovišt.

Mimo to všichni se budou tšiti, i pi námahách
a pracích, úvahou o slovech a skutcích Božích;

a hojnou etbou bible a jiných dobrých knih

(a tím je již navnadné vábiti budou tato lepší

lákadla) uvarují se zahálky, která jest nebezpena
tlu i krvi. A abych to ekl krátce, nauí se Boha
všude vidti, všude chváliti, všude objímati a tak

tráviti lépe strastiplný život vezdejší a oekávati
s vtší touhou a nadjí život vný. Nemohl-li by
takovýto stav církve zde vpravd pedstavovati
nám ráj, jaký jen je vbec pod sluncem možný?"

Komenský poznává a ví podle svého základ-

ního názoru bratrského, že ,,v každém lovku je

duše, t. j. svatý ohe, v nkom vtší, v jiném

menší, v nkterém jen jiskika, a že ten svatý

oheí tvoí mravní, umleckou i lidskou cenu

naši." (J. S. Machar.) Poznává, že ve všeobecném
vzdlávání všech vrstev našeho národa, ve zrych-

leném vzdlání všech tkví naše budoucnost, že

jen vzdláním všech unikneme tíživému pocitu



malosti národní, že národní i osobní svoboda
vyrstá z jediného koene a to je ze vzdlání.

Všeobecnost vzdlání. To bylo velké slovo na-

šeho Komenského, povdné svtu širému. Prý-

štilo ze základního názoru eskobratrského o rov-

nosti všech lidí. Bylo vysloveno více než sto let

ped napsáním Rousseauovy^'^) ,,Smlouvy spo-

leenské", hlásající ohniv hesla rovnosti, volnosti,

svobody a vedoucí k velké revoluci francouzské

pro jich uskutenní.
V dob Komenského byl požadavek všeobec-

ného vzdlání požadavkem pímo revoluním.
Uvažme, ím byl v dob Komenského prostý lid.

Neml práv, jen samé povinnosti. Byl nevolníkem

odvislým v každém smru od vrchnosti. Nevol-

nictví bylo pokládáno za nutné spoleenské zí-

zení. Vrchnost byla dána lidu od boha. Právy
byla obdaena jen šlechta a duchovenstvo. Školy

byly jen pro bohaté. Rolník, emeslník, dlník
ml poskytnouti dtem svým vzdlání jen s po-

volením milostivé vrchností.

Komenský nepodlehl tmto názorm své doby.

Byl hluboce proniknut demokratismem. Byl es-
kým bratrem, který vidl v každém lovku tvora

sob rovného. Žádal proto pro každého lovka
bez rozdílu svtlo vzdlání. Byl z nejhlubší duše

pesvden, že svtlo vdní pinese lidstvu spásu,

odstraní nevdomost, mravní nízkost, spory mezi

náboženskými vyznáními, boje národ i rodin,

krutou válku a krveprolévání.

Vky se pevalily pes jeho hrob, než veliký

jeho požadavek vzdlání všech se uskutenil.

U nás se tak stalo ped pl stoletím, kdy na bý-



vale íšskéjad r. 1869 odhlasován školský zákon,

který Komenského požadavek všeobecného vzd-
lání uskutenil a stal se i pro náš národ pravým
požehnáním.
Uskutenním požadavku Komenského byly

vysvobozeny z duševní tmy miliony lidí. Nepe-
hledné ady lidu rolnického, emeslnického, dl-
nického, nesíslné vrstvy tíd nemajetných, chu-

dých i nejchudších, jichž dti požívají dnes dobro-

diní prospšného školského vzdlání, všichni,

kdož následkem vyuování ve školách došli osudu
lepšího, než jaký jim mohl poskytnouti jejich

rod, jsou povinni hlubokou úctou Komenskému,
který výsadu školního vzdlání rozšíil pro

všechny lidi bez rozdílu a položil tím základ pro

budoucí vládu lidu, lidem a pro lid.

Komenský ml již také ve své mysli jasný

názor o uspoádání všeho školství, jež mlo za-

ujímati tyi prvá šestiletí lidského života.

I. Pro prvních šest let vku stanovil školu

mateskou, kterou rozuml první vychování dítek

v rodin.
II. Ve druhém šestiletí mla následovat škola

obecná, všeobecná a závazná, v níž dít od 6. do
12. roku mlo býti vychováváno v té míe, aby se

nauilo všem vcem, jichž bude potebovati v ži-

vot.
III. Ve tetím období mla následovati šesti-

letá škola latinská pro ty, kdož se chtli vnovati
vyšším povoláním — a k této škole mla se dru-

žiti ve

IV. období šestiletém, t. j. ve vku od 18 do
24 let, škola vvsoká nebo akademie.



Komenský nartnuv a zpodrobniv tento orga-

nisaní plán veškerého školství vyložil podrobn
ve svých vyuovatelských knihách a hlavn ve

své Didaktice veliké, jak se má vyuovati. Pro
všechny budoucí uitele napsal bohatou adu
vzácných pouek, zásad a myšlenek vychova-
telských a vyuovatelských.

Jeho vyuovatelské zásady jsou odvozené
pímo ze zákon pírody a jsou proto povtšin
tak správný, že xyvráceny býti ani nemohou.

Slyšme na píklad, jak ukazuje, že vzdláváni
lovka dje se nejsnáze v prvém vku.

,,Nebo jako strom ovocný (jablo, hruše, fík,

réva) sice mže vyrsti sám ze sebe a sebou
samým, ale planý a pinášející plané ovoce; má-li

však nésti ovoce lahodné a sladké, musí býti

od zkušeného sadae štpován, zaléván a okles-

ován: tak lovk sice sám od sebe roste v lidskou

podobu (jako i každé zvíe ve svou), avšak v by-
tost rozumnou, moudrou, mravnou a zbožnou ne-

mže vyrstati bez pedchozího štpování roub
moudrosti, mravnosti a zbožnosti . .

."

Anebo, jak dovozuje, že je teba lovka již

v útlém mládí vzdlávati.

„Všecko, co se rodí, má tu vlastnost, že dokud
jest néžné, dává se ohýbati a vzdlávati nejsnáze,

avšak zatvrdlé vypovídá poslušnost. Vosk za mkká
dává se petvoovati a znova zase petvoiti,
ztuhne-li, spíše se drobí. Strmek nechává se sá-

zeti, pesazovati, štpovati a sem tam ohýbati;

jakmile vyroste v strom, nejde to nikterak. Tak
kdo chce kroutiti ze deva fioužve, musí vzíti

devo zelené a mladiké; starého, suchého a suko-



vitého deva nelze kroutiti. erstvá vejce rychle

se zahívají nasazením a vydávají kuata; od

starých marno se toho nadíti.

Takovým a podobným zpsobem Komenský
si vede pi odvodování bohaté studnice vy-

chovatelských a vyuovatelských zásad.

Komenský bystrým svým duchem vypátrává
píiny, které lidského ducha držely ve stedo-
vku v zajetí tak, že se ani náležit rozvinovati

nemohl. Ukazuje, že je teba dtem každou vc,
kterou poznati mají, pedstaviti tak, aby ji zrakem,

sluchem nebo jinými smysly mohly pozorovati.

Vychovatelská zásada tato, t. j. zásada názor-

ného vyuování stala se pravým dobrodiním pro

mládež. Od Komenského poínajíc zavádjí se do

škol rozmanité obrazy a vci skutené, ukládané

do zvláštních školních kabinet. Žáci pi vy-

uování uí se sami vci tyto pozorovati a zkou-

mati. Uení díve suché a duchamorné nabývá
zásluhou Komenského živosti a svžesti. Žákové
jindy neinn a beze zájnm ve škole sedící stá-

vají se z pirozené každému lovku zvdavosti
ilými pozorovateli. Lidský duch z rozšíeného

ve stedovku domnnkástvi uvádí se na dráhu

samostatného myšlení a zkoumání na základ
pokus. A tak již od dtství vštpuje se lidem

správná zásada: ,, Nevte všemu, co se vám
k veni pedkládá! Zkoumejte vše a pesvd-
ujte se o všem sami!"

,,A nyní vás zapísahám — tak praví Komen-
ský — mjte to na péi, aby školy pestaly pe-
mlouvati a poaly dokazovati; aby pestaly vésti



jen rozhovory a poaly se dívati; a konen aby
pestaly viti a poaly vdti."
Komenského zásada názornosti otevírá, slovem,

dráhu lidskému pokroku. Ukazuje se duši lidské

cesta do nového, nevyerpatelného zdroje po-

znání, do svta výzkumu ve vdách pírodních,
které teprve od doby Komenského mohly uiniti

takový úžasný pokrok, jehož jsme nyní živými
svdky. Co lovk od as Komenského vše pro-

zkoumal a vynašel, aby ušetil svých sil tles-

ných, asu i života! A tak Komenského zásada
názornosti vyuování má pro pokrok lidstva

význam pímo svtodjný.
Jinou velikou zásluhou Komenského jest, že

vyslovil a skvle odvodnil požadavek, aby mlá-

dež byla ve školách vzdlávána svým mateským
jazykem, svojí mateštinou. Káral zakoenný
zloád, že mnozí posílají své dti do škol cizích,

což podle jeho slov má za následek, že ,,všecko
z pvodu svého vypáchne a podoby k sob
nemá" . . . ,, Proti pírod dje se ve školách, že

eské mládeži asto praeceptory cizí dávají, kteí
jim toho, emu žáci porozumti mají, povdti a

vysvtliti neumjí, a tak hledí jeden na druhého
co zevel a stavjí Babylon; jeden toto praví, druhý
ono rozunn'; mizerná vc!"
Komenský již ve století XV 11. hlásá to, co

mnoho let pozdji hlásal ušlechtilý Nmec Her-
der,^^) totiž, že nejlepší vzdlávání národa nelze

vynutit cizím jazykem, že nejkrásnji ,,jedin
prospívá na vlastní pd národní, v jazyce od
pedk zddném a stále se ddícím". Poznal, že

jazykem získává se srdce národa.
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Komenský tinito svými zásadami stává se

zakladatelem lidového vzdlání. Hlásá, aby bylo

pro všechny lidi povinným a aby se udílelo živou

mateštinou a nikoli, jak tehdy bylo ješt v oby-

eji, mrtvou latinou. Žádá pi tom dále, aby se

podávalo žactvu uení vcn, a to dle zásad od-

vozených z pírody, i aby se tak dlo bez násilí a

samovoln, jak hlásá již heslo položené na titulní

list jeho Didaktiky veliké: ,,Všechno plyn samo
2e sebe. Ustoupiž z vci násilí."

Komenský jest ale také hlasatelem pemnohých
jiných správných zásad vychovatelských a vy-

uovatelských. Žádá, aby se pi vychování ne-

zapomínalo také na tlo, nebo jest pesvden,
že jedin v tle zdravém a silném mže pebývati
zdravý a ušlechtilý duch. Chtl proto také již,

aby mládež ve škole byla vedena k runím praceni

hmotným, k praktickým zamstnáním životním,

ili aby, dle jeho slov, poznala ,,z umní emesl-
ných vtšinou hlavnjší všechna, aspo jen za

tou píinou, aby se nedalo nic v lidském živo-

bytí, emu by zcela naprosto nerozumla, nebo
i proto, aby snadnji zjevila se náklonnost pi-
rozená, kam kdo nejvíce chýlí."

Komenský rozšiuje uebny plán školský o celou

fadu nových pedmt, zvlášt o zempis, djepis,
pírodopis, pírodozpyt. I na potebu jiných ped-
mt ukazuje. Žádá zejména také, aby veškerá
mládež byla pouována již ve škole obecné o zá-

kladech hospodáství i o zízení státním, a to dle

jeho slov ,, tolik, kolik staí k vyrozumní toho,

co doma i v obci každého dne díti se spatuješ".
Chce, aby škola byla v živém styku se životem,
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který vedle ní bží, a aby mládež byla již ve škole

pouena o základních vcech politických, ili aby
se jí dala do ruky, ve smyslu slov Havlíkových,
jakási politická ítanka.

Komenský ve svých spisech vychovatelských
vyslovuje také požadavky, které teprve v nejno-
vjší dob se uskuteují a které se dotýkají oprav
spoleenského života. Tak zejména již ped tvrt-
tisíciletím vyslovuje bezvýhradné požadavek osmi-
hodinové práce lidí. V jeho Didaktice teme pa-
mátná o tom slova:

,,Den má 24 hodin; ten pro potebu života a

zdraví na tré rozdlen, budeš míti 8 hodin k spaní,

8 k jídlu, procházkám, rozprávkám, hrám a re-

kracim jakýmkoli, 8 zstane ku práci, kterouž
bez nesnadnosti a tesknosti konati nu°ižeŠ, každou
hodinu platného nco správ." Po dvou stech

letech postavilo si tento požadavek Komenského
dlnictvo všech národu. Naší eskoslovenské
republice slouží ke cti, že uskutenní osmi-

hodinové práce stalo se jedním z prvních in
jejího Národního shromáždní.

1 na to, jak škola svým vnjškem i vnitkem má
vypadati, aby byla dstojnou dílnou lidskosti,

Komenský pamatuje. Podle své zásady: ,, Píroda
upravuje látku tak, aby toužila po form", líí

školu tmito slovy:

,, Škola sama býti má místem píjemným, po-

skytujícím pastvy oím uvnit i vn. Uvnit budiž

to svtlý, istý pokoj, ozdobený všude obrazy,

a jsou to již obrazy znamenitých muž, a zem-
pisné mapy, a památky po njakých událostech

historických,, nebo njaké emblémy. Vn však
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a jest II školy nejen volné místo ku proeházkáui

a spoleným hrám (ponvadž to se nesmí odpírati

mládeži, jak ukážeme níže na píslušném míst),

nýbrž i njaká zahrada, do níž asem by byli

pouštni a navádni kochati se pohledem na
stromy, kvítí a byliny. Když se vc takto zaídí,

jest pravdpodobno, že dti budou choditi do

škol s nemenší chutí, než chodí na výroní trhy,

kde doufají, že uvidi a uslyší vždy nco nového."
Nezní-Iiž tato slova Komenského jako pedzvst
hesla umlecké výchovy mládeže ve školách?

Svými zásluhami a zvlášt svým úsilím o po-

vznesení nejširších vrstev lidových Komenský
snímá lidstvu blmo s oí, pro které díve ne-

mohlo vidti duševního svtla. Rozžehá lidstvu po-

chodeí, aby nebloudilo ve tmách, ale aby splo výš
a výš ke svtlu, ke vzdlání. Nejvtší eský bratr

proniknutý skrz naskrz láskou k lidu stává se

jedním z nejvtších dobrodinc lidstva. Vyvádí:

je z duševního otroctví prostednictvím vzdlání k da-

clwvní svobod, která na konec musí vésti nutné také

ke svobod politické a hospodáské.

Vil.

Informatoríum školy mateské. Jeho vý*'

znatn. — Brána jazyk.

Ernest Denis píše ve svém díle ,,echy po Bílé

hoe" o Komenském, že ,,žádná forma pravdy
není mu lhostejná, a jako žádný zpsob myšlení

není nad jeho schopnost rozumovou, tak žádná
pée není pod úrovní jeho dobroty; v týž as, kdy
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se pokouší rozsáliloLi syiithesí spojit souhrn vdo-
mostí lidských, skláni se k ditéti, jež slabikuje své

první hlásky a s cesty jeho odstrauje jemné ka-

meny, o nž by narazily nejisté jeho krky."
Mžeme dophiiti krásná slova tím, že Komenský

sklání se již nad rabátkem, odrostlým sotva kolébce,

a podává návod k jeho ošetování ve slavném
svém spise, jež bylo rovnž jako Didaktika vehká
v Lesn dokoneno.

Má název

„Injormatorium školy mateské

to jest poádná a zetedlná zpráva, kterak rodi-

ové pobožní i sami i skrze chvy, pstouny a

jiné pomocníky své nejdražší, svj klenot, dítky
své milé, v prvním jejich a poátením vku roz-

umn a poestn k sláv Bohu, sob ku potšení,
dítkám pak svým na spasení vésti a cviiti mají."

Informatorium bylo napsáno pvodn esky.
Vydáno však bylo nejprve nmecky, polsky, la-

tinsky a pozdji i uhersky. esky bylo vytištno
teprve r. 1857.

Nová doba naše teprve oceuje náležit zna-

menité toto dílo Komenského, vnované vycho-
vání dítek nejmenších. Pvodce jeho ukazuje se

v nm jako neobyejný znalec duše dtské. Po-
dává v nm adu dvtipných návod, jak psto-
vati útlou lidskou bytost již v prvním období jejího

rozvíjení, nebo i lovk ,,jaký v život svém celý

vk býti má, takový se hned, jakž se tlo a duše
v nm zane, formovati musí, jestliže ušlechtile,

jako nádoba milosti Boží, nýbrž jako obraz Boha
živého formován býti má."
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Zdrazuje závislost duše lidské na rozvoji

tlesném a žádá péi o tlo. Ukazuje na potebu
vasného, soustavného a usilovného pstování
dtských smysl a žádá, aby se to dalo pozoro-

váním nejbližšího okolí.

Od rodi chce, aby nejen z dtí rozkoš a ko-

chání mli, ale také práci pi nich. Mládež má býti

dle jeho slov vedena ve víe a pobožnosti, v mra-
vech a ctnostech, v jazyk a všelijakých Hdských
umní povdomosti. ,,V tom trém kdo prospívající

mládež má, ten v dom svém ráj má, v nmž se

nebeští strmkové štpují, zalévají, kvetou."

Komenský ukazuje, jak déti i nejmenší jsou vté-

len innost a jak v tomto smru mají býti od ro-

di i pstoun podporovány. ,,Dti vždycky
rády nco dlají; protože krev mladá tiše státi

nemž. A to jest hrub dobe; nerci-li jim toho
brániti nesluší, alebrž i zamysleti jim, aby vždycky
co dlati mly. Nech jsou mravenekové, vždycky
se okolo neho mýrající, nosící, vláící, skláda-

jící, pekládající; toliko aby rozumn dlali, což

dlají, pomáhati jim a ukazovati všeho mustr —

"

Bystrý znalec lidské duše ukazuje v Informa-

toriu již pravdu, která teprve v naší dob se po-

íná pochopovati, pravdu totiž, jak jedny déti jsou

druhými vychovávány. Dít již svým pouhým
stykem vychovává druhé dít. ,, Protož nepo-

chybuj žádný, že díté dítti více vtip zaostiti a na-

brousiti muž, než kdo jiný. A za tou píinou dtem
s dtmi se shledávání, i po ulicích spolu hraní a

bhání, by každodenní bylo.nercili dovolováno,

ale i obmýšlíno býti má; toliko šetíc, aby se zlé
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tovaryšstvo nepimŠovalo, nebo tu by vtši

škoda než užitek byla."

Jako ve všech jiných vychovatelských spisech,

tak i v hiformatoriu našeho Komenského je roz-

seto plno krásných rad a pouek. Jsou tu vypra-

covány i podrobné plány na to, jak každé dít
mysl zdravou v zdravém tle nn'ti má, jak dítky,

v inech a prácech cvieny býti mají, jak ve vý-

mluvnosti, jak v mravích a ctnostech, pi emž
píklad dosplých jim má stále býti na oích, jak má
býti od dtí zamítána zaliálka, jak se mají uiti

vas mleti, jak v dobrém chování mají mezi

sebou závoditi a t. d.

V XI, kap, Informatoria Komenský si dává
otázku ,,Jak dlouho mládež v mateské škole

zdržovati sluší". Praví tu:

,,Jako bylinka neb strmek z seménka svého

vzrostúc, aby zdárnji rsti a lepší ovoce nésti

mohla, penáší se a do jiné zem vsazují, zvlášt

do zahrad a štpnic k tomu oddaných: tak dítky

v klín mateském poodchované, na tle i mysli

posílené, v péi zahradník (preceptor) odvozo-

vati sluší, a porostou tím zdárnji. Nebo pešt-
povaný strmek vždycky spanileji roste, a sa-

dové ovoce vždycky lepší jest než plané. Než kdy
pak to, a jak?

Ped šestým letem z mateského klína vypou-
štti a preceptorm k cviení oddávati neradím;

pro píiny tyto:

1. Píliš dtinský vk více pstování a šetení

potebuje nežli aby preceptor, celý zástup jich

na péi a práci maje, staiti k nim mohl. Protož

v mateininém klín ješt jim lépe,
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2. Bezpenji jest, aby se mozek prvé dobe
usadil, nežli zanistknáván býti zane. V dítti

pak do pti i šesti let sotva se teménko práv za-

vírá, a mozek utvrzení svého dochází. Protož

tu jen, co pod pstováním domácím sami chopiti

mohou, lehouce, nepatrn a jako ze hry, na tom
pestávati se mž.

3. Aniž, dje-li se jinak, jaký užitek jest. Nebo
plá mdlá k oštpování vzatá, mdle a znenáhla

roste, silnjší spšn a mocn. Koníek také píliš

asn zapežený zemdlen bývá; ale dáš-li mu as
k vymrštní se, potáhne tím silnji a nahradí
všecko.

4. Aniž dlouho jest do šestého (neb i zaátku
sedmého) roku ekati, když se zatím potebných
vcí neobmeškává, jakž již ukázáno, že i doma
v prvním hned a poátením svém vku mají

v em cvieni býti. A bude-li se tak díti, aby
dít podle pedepsané zprávy doma již v pobož-
nosti, mravích istých (zvlášt uctivosti k starším,

poslušenství a pozorlivosti), též v rozumnosti,

v dlání hbitém toho i jiného, a v mluvení neb vy-
slovování ei své jadrném povycvieno bylo,

nebude nic pozd v šestém roku k liternímu v škole

uení pistoupiti.

5. Zase pak pes šest let déle doma dít chovati

také neradím; protože, emu se doma (podle již

ukázané zprávy) uiti má, voln v šesti letech vy-
nauiti se mž. A nezanese-li se hned pedce dalším

dobrým cviením, zanese se neužitenou zahál-

kou a zplaní zase. Ovšem pak nebezpeenství jest,

aby se z zahálky a rozmailosti ty i jiné vady ne-

pichytily, jichž by potom jako zahuštného kou-
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kole vyplévati ne tak snadno pišlo. Protož nejlíp

pedce poád, co se zane, vésti.

6. Naposledy však ne tak se to míní, jako by
nemohlo jinak býti, než v šesti letech zúplna;

mž býti o pl roku neb o celý díve neb posléze,

jak se pi tom spatí. Nebo strom nkterý hned
z jara ovoce nese, jiný v lét, jiný ku podzimku;
než vídá se, že ranní kvt spíše opadá, pozdní
spíše dochází; podobn ovoce ranní k tomu toliko

tu asu jest, dále netrvá, pozdní pak dlouho leží.

7. A protož, a nkteré ranní hlavy asn létati

chtjí (ped šestým, pátým i tvrtým teba rokem),

však dobré jest radji je podržeti nežli pouštti,

ovšem hnáti. Sic kdo ped asem chce doktora
míti, sotva bakaláe mívá; protože rév, píliš bujn
z mládí rostoucí a nesoucí, vyroste a vynese se,

zemdlí sob koen, a nebude nic stálého. Jsou
zase naproti tomu hlavy pozdnjší, s nimiž v sed-

mém neb osmém lét sotva se co platn zaíti mž.
Protož co se tu mluví a radí, o prostedního vtipu

mládeži (jakéž nejvíc bývá) rozumti se má.
Bude-li kdo hbitjší neb zase hloupjší dít míti,

s preceptory aneb efory*) o n radu vzíti mž.
8. Znamení pak, hodí-li se již do obecné školy

dít, tato budou:
1. Jestliže umí, což v mateské škole umti

mlo.
2. Jestliže se pi nm pozornost k docházkám

i jakáž takáž k odpovdem dmyslnost spatuje."

A jaká láska k dtem vane z Komenského
Informatoria!

*) dozorci nad školou, volení od msta ntb církví.
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,, Dítky jsou nejdražším božím darem a kle-

notem nejpilnjšího opatrování hodným" —
„obrazem ješt jako nezašpinným" — ,,Bh je

svuje lidem. Ctí tím lidi, aby jako pomocníci

byli Stvoitele svého v rozmnožování tvor jeho.

Avšak nejen aby rozkoš a kochání z nich mli, ale

také práci pi nich". Komenský poznává pravdu,

že nedovedeme dti vychovávati, jestli jich ne-

milujeme a jestli k nim nejsme laskaví a dobro-

tiví. Vychovatel a uitel dtí potebuje ke svému
úkolu životnímu -nezbytn dobroty srdce a d-
vry.

I na rodie a pstouny Komenský tu nezapo-

míná. Ukazuje, jak se mají k zodpovdnému
úkolu vychování pipravovati.

Komenského Informatorium stalo se základem,

na nmž jsou ve všech vzdlaných zemích a

u všech pokroilých národ vybudovány jesle,

dtské zahrádky a školy mateské. Komenského
duch velé lásky k dtem nejútlejším bude se

nad tmito vychovávacími ústavy vn vznášeti.

V Lesn Komenský napsal v rukopise šest

knížek, jimž dal spolené jméno Škola prosto-

národní. Cenné tyto knížky, které obsahovaly

uivo obecné školy postupn rozmnožované, se

nezachovaly.

Slávu Komenského roznášely však tehdy ueb-
nice jeho pro školy latinské. Z lešenského gym-
nasia, v nmž byly nejdíve zavedeny, šíily se

letem do širého svta.
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španlští jesuité v Hibern složili 1200 nej-

potebnjších latinských slov ve vty. Vznikla

tak kniha jejich Brána jazyk, která byla r. 1614

od Anglian peložena a doplnna. Rozšíila se

v osmi jazycích.

Komenskému se tato kniha dostala do rukou,

ale nezalíbila se mu. Napsal a tiskem po prvé

v Lesn r. 1631 vydal svj spis:

,,Brána jazykv otevená."

Urovnal v ní 8000 slov v 1000 vt, od krátkých

pon^jíc k rozvitjším a složitjším. Vty byly

uspoádány ve 100 záhlaví tak, aby žádné po-

tebné slovo nebylo vypuštno. Každého slova

užil Komenský nejprve ve smyslu vlastním a

potom po pípad také ve smyslu peneseném.

Brána jazyk neuila jen slovm, ale zárove
vcem, nebo podle Komenského ,,slova bez

vcí jsou skoápky bez jádra, pochva bez mee,
stín bez tla, tlo bez duše" — a ,,moudrost zá-

leží z vcí, ne zé slov; ten, kdo je moudrý a

v pravd vzdlaný, pemýšlí o vcech, mluví

o vcech a koná vci." — ,, Nechceme vzdlávati

papoušk, jimž by dostailo šveholiti zvuky bez

rozumu, nýbrž rozumného tvora, pána svta,

pozorovatele, svdka o výkladech Božské mou-
drosti, jež po všem všudy jest rozšíena. A roz-

tahovati jej slovy a nenaplovati vcmi, znamená
odchylovati se od cíle božského zámru, zmenšo-

vati vznešenost lidskou a v rozum hanebn místo

znalosti vcí vkládati po kapkách pouhé obrazy

a stín."
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Brána jazyk byla kniha, která obsahovala

po úvodním povzbuzení k uení se pírodovdu,
lovkovdu, emesla, místa a zpsoby života do-

mácího a obanského, školství, vdy a umní,
mravovdu, hry, pojednání o smrti a pohbu,
o Boží prozetelnosti a o andlích.

Po složení Brány latinské Komenský vydal

r. 1633 i eský výklad Brány pod názvem ,, Zlatá

brána jazykv otevená". Úspch Brány byl ne-

obyejný. Hned po svém vydání byla peložena
do nminy a polštiny, francouzštiny, anglitiny.

Brzy na to do jazyka švédského, holandského,

vlašského, španlského, eckého. I jezuité ji za-

vádli do svých škol. Když byla potom ješt

peložena do jazyk asijských i do arabštiny,

turetiny, mongolštiny a perštiny, bylo možno
o ní tvrditi, že byla v XVII. století vedle bible

nejrozšíenjší knihou na svt.
Komenský sebral ku Brán r. 1633 ješt eská

písloví, jež vydal pozdji pod názvem ,,Moudrost
starých pedk, za pravidlo vystavená potomkm''
a „Peddomí jazyka latinského''.

Sláva Brány letla širým svtem. Komenský
byl neobyejn chválen za to, že se mu šastn po-

dailo svésti v dokonalou jednotu svt slov se

svtem vcí. Ve své skromnosti se až lekal úspch
svého díla, o nmž bylo v Nmecku psáno, že dlá
pravé divy.

Z jiných prací Komenského v Lesn sluší vzpo-
menouti latinské knihy jeho ,,Fysiky dle svtla

Božího opravené soubor . .", vyšlé po prvé v Lipsku

1633 a ,,Hvzdáství, podle svtla fysického opra-

71



véno býti mají\ V obou tchto dílech Komenský
snaží se uvésti v soulad vdu s vírou.

V Lesn poínaly uzrávati ve velebystré hlav
Komenského také plány na sepsání Vševdy,
V tomto díle Komenský chtl dáti do rukou lid-

stvu „klí, nejvtší pírody i písma tajemství

odmykající". V nkolika spisech pedbžných
podával již ,,pedehry", ,,pedchdce" a „snah
vševdných objasnní".
Snahy Komenského cílily k tomu, aby veškeré

vdomosti známé v jeho dob se sebraly a se-

stavily v krásný celek. Chtl, aby ,,mládež na-

uivši se pomocí Brány jazyk vci popisovati

po stránce vnjší, navykla si také zkoumati jejich

vnitek". Obmyšlená Komenského vševda mla
obsahovati závrené pouení, co vdti a initi,

co viti a doufati teba.

VIII.

Svtový zájem o vševdné snahy Komen^
ského. Komenský v Londýn, ve Švédsku
a v Elbíngu. — O náprav vcí lidských.

Vševdné snahy Komenského budí ve svt
pozornost. Anglický knihkupec Samuel Hartlieb

tiskne ukázky a neustává nutit Komenského,
aby pijel do Anglie a aby svojí osobní úastí
urychlil zízení ueného ústavu, který by všecky
vdy svedl a uspoádal v jednotu. Ruch vše-

vdný rozviuje se stále víc a více. Svdí o tom
slova hamburského profesora matematiky^Jana
Adolfa Jassiusa: ,,Po všech koncích Evropy po^
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ína nyní studium pansofie (roz. vševdy) a lepší

didaktiky." O lidský pokrok zasloužili se v d-
jinách lidské vzdlanosti nejvíce mužové, kteí
lidskou duši rozvíili k tomu cíli, aby prahla

stále po vdní. Komenský k nim náleží na míst
nejpednjším.
Komenský nemže odolati nabídkám, hrnoucím

se na se všech stran. Vyžaduje si propuštní ze

služeb lešenského gymnasia i ze služeb své církve.

Opouští Lešno po 131etém pobytu. Po neklidné

plavb a boui blíže Norvéžska pistává 21. záí
1641 u beh anglických a pichází do Londýna.

Je tu stedem pozornosti mnohých uenc.
Pednáší jim, radí se s nimi. Anglická snmovna
slibuje zíditi bohat nadanou kolej. Uvoluje se

také dáti penžité prostedky i adu pomocník
Komenskému, aby mohl svoje vševdné plány

v Anglii uskuteniti.

V Irsku však propuká pojednou povstání.

Katolití Irané vraždí v jediné noci na 50 tisíc

Anglian. Rozviuje se krvavá obanská válka.

Obtí její se stává i sám král Karel I. Ve válce

umlkají Musy. A také tato válka nepeje valn
uskutenní velkolepých vševdných plán Ko-
menského.

Vida, že v Anglii není potebného klidu k práci

tak velké, zdráhá se Komenský pijmouti zálohu

200 liber šterlink, kterou mu nabízejí londýnští

knihkupci. Opouští po desetimsíním pobytu
Londýn, když byl ped tím ješt napsal dalších

nkolik pedbžných spis k Nákresu Vševdy.
Dostává sice nabídku až z Ameriky, aby tam

svoje vševdné plány uskutenil, ale odmítá, když
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se jeho myšlenky iivoluje ujmouti bohatý ho-

landský kupec Ludvík de Geer, usazený tehdy
ve švédském mst Noorkopingu.
Komenský odjíždí k tomuto „novému mece-

náši a velikému almužníku Europy", jak jej sám
nazývá. iní tak v nadji, že pohne Švédy ke

splnní slibu, který dali eským vysthovalcm.
Slíbili totiž, že jim vymohou volný návrat do
vlasti a svobodné vyznávání jejich náboženského
pesvdení.^

Cesta do Švédska vede Komenského Holand-
skem a pivádí jej do Noorkopingu dne 9. záí
1642. Pan z Geer vypravuje jej odtud i do Štok-

holmu, hlavního msta švédského, aby tu se svými
myšlenkami a plány seznámil proslulého kanclée
Axela Oxenstiernu.

Proslulý státník nepokládá politické pomry
tehdejší za píznivé uskutenní vševdných snah

Komenského. Ticítiletá válka nebyla ješt tehdy
ukonena.- Radí proto Oxenstierna Komenskému,
aby pedevším pokraoval ve svých pracích pro

školy obecné a ve snahách po zlepšení vyuování
jazyku latinskému. Tím nejlépe po jeho názoru

pipraví pdu vrcholnému svému dílu, to jest

vševd.
Když i pan z Geer se piklonil k rad kanclée

Oxenstierny, Komenský uvolil se ve dvou nebo
tech letech dokoniti sepsání nových latinských

uebnic. Odcestoval do pruského Elblagu neboli

Elbingu, do msta, které pro svj klidný ráz

bylo vyhlédnuto k jeho tiché práci spisovatelské.

V Elbingu najímá si Komenský k obývání tichý

domek, v nmž mže nerušené v požehnaných
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pracích svých pokraovati. Zachází odtud ale

ješt k bratím do Lešna, aby si od nich vyžádal
propuštní ze služeb i aby mezi nejchudší z nich

rozdal 500 tolar z pízn pán Geerovy.
Pod pilnýma rukama Komenského vyrstá

v Elbingu nová ada spis vychovatelských, vy-
uovatelských, náboženských i vševdných. N-
které z nich byly napsány pouze v rukopise a ne-

zacliovaly se. Nejednou Komenský musil od svých
prací odbíhati, aby hájil na schzích evangelických
zájmy Jednoty bratrské.

Kníže sedmihradský Rakoczi zve Komenského
již r. 1643 do své zem, aby tu pokraoval v ob-

novování škol po bývalém svém uiteli Alstedi-

ovi z Herbornu. Litevský kníže Radziewill na-

bízí mu tvrtinu svých dchod, aby se v Litv
usadil a pracím vševdným zcela oddal. Všechny
takovéto nabídky Komenský odmítá. Trvá vrn
na svých závazcích k panu Geerovi.

Neutšený stav evropských národ ve válce

ticítileté pivádí Komenského k uvažování a

k napsání spisu ,,0 náprav véd lidských".

V tom vyzývá lidstvo, aby se sjednotilo k vy-
stavní nového chrámu Šalamounova, který by
byl vzorem spravedlnosti a lásky. Národové by
v nm zapomnli na své hnvy, na své záští, sekty

náboženské a spoleenské na svoji nenávist, školy

na svoji marnost. Piložily by tak ruce k dílu ne-

koneného pokroku a míru, který tvrce svta
ukládá svému stvoení.

V Šalamounov chránui usnášeli by se lidé ped
oima božíma pobožn, jak by pracovali všichni

za jediným cílem spásy lidského pokolení, Pe-
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mysleli by, kterak by zbavili svt svojí prací stran-

nictví a rzností, násilí a zlovúle a jak by všechny
pracovníky svedli k prosté snaze o spasení všech

po všech stránkách a dostihli tak toužebného
všeobecného a vného míru lidstva.

Vliv spisu Komenského O náprav vcí lidských

byl nemalý. Slavný boholovcc James Andersen
pejal z nho r. 1717 hlavní zásady do stanov svo-

bodných zedná, kteí se stali spoleenstvem
budujících velechrám lidskosti v myslích a srdcích

lidí. Svobodní zednái zavazovali se ku písnému
šetení mravního zákona, lidskosti a vlastenectví.

Obnovená jednota eskobratrská hrabtem Zin-

zendorfem v Ochranov napsala Komenského zá-

sady ze zmínného spisu rovnž na svj štít.

Pála si stejn se svobodnými zednái, aby byl

uinn konec odvkým návykm nesnášelivosti,

váleného bsnní a fanatismu.

Chrám Šalamounv ml býti výsledkem všech

vdeckých vychovatelských a náboženských snah

Komenského. Mly v nm býti dovršeny a sceleny

všechny vdomosti nejvtšího vševda o lidské

práci, život a ideálním lidském soužití.

Ke konci roku 1646 Komenský odevzdává ve

Švédsku spisy své o uení latin. Mezi nimi ze-

jména pepracovanou Bránu jazyk a Methodu
jazyk nejnovjší, která po prvé v Lesn r. 1648

vychází. Komenský v ní jasn rozebírá a odvod-
uje 187 zásad vyuování jazyku latinskému. Vy-
uovatelských zásad tchto Komenský ale hned
také využívá ve tech praktických uebnicích.

Jsou to: Ped brání véd a slov, Brána véd a slov se

slovníkem a mluvnicí a Sí véd a slov. Knihy tyto,
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vydané pvodn latinsky, upraveny byly i pro

jazyky nmecký a holandský, uherský a polský.

Rozšíeny byly po celé stední Evrop.

IX.

Po druhé v Lcšn. — Komenský po míru
vestfálském.

Rok 1648 byl pro Komenského rokem osobního
vyznamenání j rokem nových krutých bolestí

životních. Zvolen byl biskupem Jednoty esko-
bratrské po svém zemelém pedchdci Vavinci
Justinovi.

V 56. roce vkn svého odešel k bratím po
druhé do Lešna. Zde mu za nedlouho po pesídlení
zemela druhá cho Dorota. Zstalo po ní pt
dítek.

A ješt novým krutým zklamáním pekvapil
posledního biskupa eských bratí osudný rok
1648. Zklamání toho dostalo se mu se strany, od
níž toho nejmén oekával. Od Švéd. Nkteí
bratrští šlechtici bojovali v adách voják švéd-

ských. Modlili se za vítzství jejich zbraní. Ko-
menský, který sám pro švédské školy uebnice
skládal, najisto oekával, že Švédové se piiní,
aby do smlouvy míru vestfálského bylo pojato

povolení k návratu eských vysthovalc do
vlasti a že jim bude zajištno svobodné vyznávání
jejich náboženství. Úastníci mírového jednání

vestfálského vŠak echy opustili. Do hloubi srdce

roztrpen vytýkal tehdy Komenský kancléi
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Oxenstiernovi, že nesplnil slib svých a bratí se

nenjal.

City pobouené, zklamané a pece do osudu
Prozetelnosti odevzdané a slavné písti národa
vštící duše líí výstižn néš pední eský básník

J. S. Machar v níže otištné básni:

KOMENSKÝ.
(Pi zpráv o uzavení míru ve .Italského.)

Vojáci rozdlili sob roucha
a metali los o suknici jeho,

že stkána byla . . . Nah a zkrvácený
na kíži visíš, národe mj drahý,

a patíš na n, slovem nežaluje,

neb se ádem a vcmi toho svta
víc nemá nieho tvá teskná duše —
ty k nebi zíráš, hledaje tam Pána,
bys pouze ek mu zmírajícím hlasem:
Pro opustils m. Bože mj, mj Bože!

Kolikrát psal jsem panu kancléovi,
kolikrát piponn'nal Oxenstjern:
Hle, ote milý, prosím lásku tvoji,

až války Lítice, jež nyní chvátí

jak životy, tak dm i plody polí,

opilá krví, oslepená ohnm,
jejž boží zemí léta rozhazuje,

usedne unavená, a Mír Pán
pikvaí kepe, sváže ruce její

a vhodí v propast, návratu zkad není —
ty pomni, ote milý, že mj národ
byl prvý, který vrátil Krista svtu
svým apoštolem, mueníkem Husem,
že národ mj dal Krista toho Nmcm
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a Nmci vám pak; pomni, ote milý,

že proto jenom tyransky a zlostn
pst moci svtské Rím nám na šíj vedl.

Víš, byla vzponra proti císaovi
a víš, jak císa rebelii ztrestal —
zda neprávem i právem? Ztrestal mocí,
však, ote milý, nevinen byl lid mj,
jenž k mocných zápasu zel jako divák
a ztýrán byl tím, kdo mu v blízko pišel —
a lid ten nesl potom tresty viny,

jíž prost byl; nesl pokuty a trýzn,
jichž nezasloužil; ábelskou mstou zemi
se Rím mstil za to, kolébkou že byla
kdys mistra Jana, Tábor a Bratí . .

.

Já úpnliv prosil, ote milý,

bys nezapomnl nevinného lidu

a nenechal ho v ruce trýznitel —
vždy nechcem nieho, což proti právu!

Dla tvrdou zadrž, aby nedobila,

co ješt dýchá! Dýchat dovolte nám
a Boha, jak jej známe, neberte nám! —

•

Te dokonala zbsilá ta vojna
i moje nadje . . . Tak odkopli nás,

jak pes je odkopnut, když z dešt zloby

chce vplížit v dm se, jehož dvée práv
se otevely njakému hosti.

Hlas neozval se, nezvedla se ruka,

by ukázala na zem zkrvavenou,
spálená msta, ddiny a role

a zbytky lidu, jenž jak plachý zajíc

spí s nezaveným zrakem, by i ze sna
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hned zahlíd palaš dragouna i kutnu
ímského knze — apoštol nových . . .

*

Jak žoldnéi si rozdlili roucha
a los metali o suknici tvoji,

národe mj, mj lide umuený ! . .

.

A dán je pokoj lidem dobré vle
tím mírem nyní. .

.

*

Kanclé Oxenstjerna

tak vzkázal mi, že nechyblo vru
zástupcm švédským pro nás blahovle,
však nezdarem svým že jsme sami vinni:

pro prý se postavila mládež naše

pod vdcem Plachým Jiím jezovitou

na pražském most proti vojm švédským
za katolický ímský religion

a za císaskou Milost Ferdinanda?
Prý dvod z toho nezvratný si vzali

zástupci císaovi, aby pedem
odmítli každý návrh, jenž by jednal

o zemi eské mimo svrchovanou
císaskou vli. . . Na most prý skutkem
jsme osvdili, že chcem krev svou dáti

s dtinskou láskou za císae otce •

a císa mile vítal projev taký
rodinných cit znovu oživlých
a prohlásit dal slavnostn a svat,
že o mír jedná rád, ne neústupn,
však pes práh rodiny a domu svého
nárokm žádným vejít nedovolí..,

*

Bohatýrstvo. IV. 6 SI



Tak zkatolien je mj národ nyní

a takto k rodin je nyní ítán...

*

A ítán všemi národy, jichž posli

u stolu zeleného radili se

vojny skonení a vlád míru.

1 Švédi umlkli a souhlasili,

a pece naši lidé, pinuceni
za meze vlasti vyjít, v jejich vojšt
po koncích svta všech se bili estn
po boku jejich, míníce, že bijí

se za shledání se ztracenou zemí.

A Švédi znali to a znali hoe,
jež dívalo se kalným zrakem z duší,

a znali trudné dny... A zapeli nás

a opustili. . . S lotry pod kíž sedli

a kostkovali o tu sukni naši —
krev jist dopadala v kapkách na n
a na lupy a kupy jejich — klidn
ji seteli a svdomí svá asi

vyhlídkou prospch svých zkonejšili. .

.

Tak strom jen stojí v poli osamlý,
jenž všem dal, co ml: ptákm útoišt
pro hnízda jejich, v žáru léta chodcm
útulek stinný, ovoce své všecko

všem, kdož ho chtli — piložili ostí

na koen jeho, nikdo nevzpomenul
a nikdo nevykikl: Šette jeho!

Ty vný Bože, ty znáš dje naše

a víš, že první touhou všech tuch našich

vždy bylo, poznat Tebe a Tvou vli
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a dle ní žíti — panovnice vný,
a zliešeno-li njak v snaze této

pak víš, že hích ten stal se mimovoln
a trestu nezasloužil!

Co te zbývá?
V dlafi složit skrán, aby slzy tekly

do cizí pdy? Žalovat a sténat

jak Prorok Pán nad zboeným mstem?
Me nepomoh a spojenec nás zradil,

už není doufání než v sama sebe.

Vždy všemu vzdor, mj národe, já vím
na píští tvé, na vzkíšení tvé slavné

a že tvé místo bude v sboru živých

a vláda vcí tvých že se ti vrátí!

Je spravedlnost vyšší oné denní,

jež po krvavých polích bojiš chodí

a sedá u zelených stol posl
a z komor vládc slepá vycházívá -

a v tu jen ve, smím a mohu vit
v tvé píští ráno, zmuený mj lide!

A všecko pipravit a býti hotov,

než jitro pijde, potebno a nutno.

Tu pdu líchy zdupané zas zdlat,

zdi chalup postavit a dát jim krovy
a do svtniek vésti nové lidi...

A do záhon, sad, do brázd polí

sít s láskou, vírou a sít trpliv
a neekat, že ovoce sám sklidíš,
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jež píštím vkm teprv usouzeno.

Sám jitra nedokám se, prach mj bude
Už vtry roznesen, než ono vzplane,

však hrob se oteve, by v sláv vydal

co bez viny a ješt dýchající,

v nj za mrtvolu bylo uloženo,

a rány zbodaných tvých úd budou
pak slávou tvojí, národe mj milý,

a píští tvoje bude plno štstí,

neb zaplaceno do sytosti bylo

slz proudy, krve ekami a touhou,

jak neplatil víc žádný druhý národ... *^)

A v em hledal Komenský lék pro rozbolavlou
duši svou nu'rem vestfálským, v em zapome-
nutí? V niem jiném než v práci a zase v jjráci.

V práci pro svoje duchem nejbližší, pro eské
bratry, v práci pro svj národ, v jehož píští

nikdy viti nepestal, v práci pro celé lidstvo a

jeho zušlechtní.

Když vidl, jaké hmotné, duševní i mravní
spousty zpsobilo v lidstvu evropském ticítileté

válené bsnní, volal ke svdomí kesanskému:
„Odvykejte bojm, zkujte mee své v motyky a oštpy
své v srpy!'' Sta let musila ješt uplynouti, než

lidstvo vystízlivlé poslední nejhroznjší sv-
tovou válkou poalo na paížském svtovém kon-

gresu v roce 1919 ešiti svazkem všech vpravd
vzdlaných národ otázku vného míru lidstva!

Ani v nejtrpích chvílích života Komenský ne-

zapomínal na povinnosti své k bratím, kteí jej

zvolili svojí nejvyšší hlavou. Opatoval v cizin

bratrským studentm místa uitelv a vychova-
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tel u šlechtic, vypomáhal jim hmotn, a sám
v té dob velmi citeln hmotn strádal a koncem
r. 1648 i vážn onemocnl.
V kvtnu r. 1649 po tetí se oženil s Janou

Gajusovou z Torun. V této dob adou spis
o djinách, pvodu a innosti Jednoty vybízel

eské bratry k vrnosti k náboženskému pesvd-
ení a uvádl je na cestu pokoje kesanského.
Vnitnímu rozvratu bratrské církve vsak ne-

zabránil. Ušlechtilá ratolest našeho národa, která

svj mravní a náboženský ideál tak vysoko po-

ložila, poala se rozpadávati. lenm jejím

vyschla mírem vestfálským poslední nadje, že

se vrátí do vlasti.

X.

Komenského Kšaft.

Komenský louí se roku 1650 s církví svojí

spiskem, nad njž naše písemnictví nemá dojí-

mavjšího a tklivjšího, spiskem, který žádný
ech nepete bez nejhlubšího pohnutí a beze slz

v oích.

Je to památný

„Kšaft umirajici matky, Jednoty bratrské,

kterýmž v národu svém a obzvláštnosti své do-

konávajíc, svené sob od Boha poklady mezi

syny a ddice své rozdluje".

Poslední biskup eských bratí shromažuje
k sob jménem Jednoty svená stáda. Sdluje
jim svj nesmrtelný odkaz.
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Praví, že Jednota nemá zlata a stíbra, jež by
svým vrným odkázati mohla, ale že odkazuje
veliké bohatství duchovní. Dojímavými slovy tší
bratry, aby se nekormoutili ,,již více pro ztrátu

zemské vlasti", nebo: ,,Ne pro tento život a jeho

vci jsme my tu; vlast naŠe jest v nebi, a takž
i obírání naše s nebeskými vcmi býti má."

Umírající Jednota vytýká jednotlivým vtvím
svým, že v ádech držeti neumjí již ani tch
mladých svých, s nimiž aby samy práce nemly,
posílají je ,,do škol cizích, aby je vypulérovaly" . .

.

a tak ,, všecko z pvodu svého vypáchne a k sob
podoby málo co má".

Na ímskou církev kesanskou Jednota volá:

„Matkou's nám byla, ale's se nám v macechu
obrátila, nýbrž v zubici dítek svých krev ste-

bající promnila" — a peje jí, aby se ,,v starosti

ale upamatovala ku pokání, a vyšla z Babylonu
ohavností svých". Církvím evangelickým, které

ímské odporují, odkazuje ,
.roztoužení se po

jednomyslnosti a smíení se a spojeni u víe a

v lásce k jednot ducha".

S láskou pekypující velostí a vroucností Ko-
menský v Kšaftu obrací se k svému národu: ,,Na

tebe, národe eský a Moravský, vlasti milá! za-

pomenouti také nemohu pi svém již dokonalém
s tebou se louení, nýbrž k tob se nejpednji
obracejíc, tebe poklad svých, kteréž mi byl

svil Pán, nápadníkem iním..."

S nezlomnou všteckou vírou v píští národa

volá památná slova: ,, Véíni i já Bohu, že po pejití

vichic hnévu, híchy našimi na hlavy naše uvede-
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nélw, vláda vhí tvých k tobé se zase navrátí, ó lide

eský ..."

Kolikrát tato vštecká slova Komenského pešla
pes rty poblohorských eských vypovzenc
z vlasti, kolikrát byla tajn šeptána ústy ech,
kteí ve vlasti zstali, kteí se musili na oko pi-
znávat k víe katolických vítz a uvnit jen,

v srdci svém živit žhavý popel eské náboženské
reformace! Kolikrát nám je pipamatovávali naši

pední buditelé!

Komenský odkazuje v Kšaftu ,,naped milost

k pravd Boží isté, kterouž nám ped jinými ná-

rody prvé službou Mistra Jana Husa našeho uka-
zovati zaal Pán, a kterouž on s pomocníkem svým
a jinými mnohými vrnými echy krví svou zpe-

etil..."

V lásce k pravd, v jejím mluvení, hledání, há-

jení odkazuje Komenský po vzoru Husov ná-

rodu našemu^ a naší vlasti ddictví nejdražší.

Opravdový ech nikdy nepestane bažiti po
pravd.

Druhé ddictvi, jež Komenský jménem umí-
rající Jednoty v Kšaftu doporuuje, je bible, ,,kte-

rouž synové mojí z pvodních jazyk (kterýmiž

ji Bh psáti byl poruil) do eštiny s pilností ve-

likou (do patnácti let na té práci strávivše nkolik
uených a vrných muž) uvedli, a Pán Bh tomu
tak požehnal, že málo ješt jest národ, kteíž by
tak pravdiv, vlastn i jasn svaté proroky a apo-

štoly v svém jazyku mluvící slyšeli".

Tetí odkaz Kšaftu je ve
,
.zvláštní kázni k ádu

eskobratrské církve v tom smyslu, aby zstala
píkladem prvotní církve apoštolské". eští bratí
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vždy usilovali o to a zakládali si na tom, že žijí

v duchu prvních neporušených kesan.
,, Horlivost v slouženi Pánu Bohu a k sloužení

jemu jedním ramenem" je tvrtá ást odkazu

Kšaftu.

Láska a úcta k isté a neporušené mateštin
prozauje z odkazu pátého. „Páté odevzdávám
tob také a synm tvým snažnost v pulerováni,

vyisování a vzdláni milého našeho a milostného

otcovského jazyica, v emž syn mých bedlivost

známa byla as pedešlých, když od rozumnj-
ších íkáváno, že eštiny lepší není, jako mezi

Bratími a v knihách jejich." eští bratí, jak

známo, získali si o zvelebení mateského jazyka

zásluhy nehynoucí.
Národové žijí jen potud jako nejvyšší tvorové

pozemští, pokud jsou mravní a ušlechtilí a pokud
se vzdlávají. Komenský proto v Kšaftu na konec
praví: ,, Šesté odkazuji tob mládeže lepši, pilnéjši

a zdárnjší cviení, nežli bývalo. Pehlídala jsem

já tuto, svujíc je ciznu, kteíž mi syny mé po-

vášnili a pokazili. Kdyby se líbilo Bohu, na-

vrátiti mne k asm zvolnjším, napraviti bych
v tom hledla; ale sama v sob nadji tratíc, tebe
prosím, vlasti milá! s osvdováním, abys to na-

pravila. Propracovali i v té vci nkteí z syn
mých, a zhotovili pro lepší mládeže cviení
method (aneb zpsob), jehož se již zaali chytati

národové jiní bez rozdílu i náboženství. Ale tob
to pedn náleží, nezanedbávat! ddictví svého,

kteréž tob odvedou, když as pijde." Komenský
ukazuje tu na dležitost vzdlávání mládeže a za-

kládání dobrých škol. Peníz na školy a vzdláni
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vnovaný pináší vždycky národm nejlepší po-

žehnání.

Vzrušeným, v pravd biblickým slohem vy-

znívá závr Kšaftu:

„Ale což více mluviti? Pestati mi pijde a roz-

žehnati se s tebou, vlasti milá! Ale jakž pak? Tak
jako Jákob patriarcha na smrtelné posteli své,

žehnaje se s syny svými, dával jim požehnání;
jako i Mojžíš odcházeje od lidu svého. Z jejichž

úst já vezmouc slova, tob také, národe eský!
na rozžehnanou požefinání vy/ilašuji od Hospodina
Boha tvého, abys ty pedce byl a zstával ratolestí

rostoucí, ratolestí rostoucí podle studnic, ratolestí

rostoucí nad ze; akoli hokostí naplnili tebe, a

stíleli na tebe, v tajné nenávisti mvše t stelci:

zstaniž všalí v sile luišt tvé, a v síle ramena rul<ou

tvých, z rukou Mocného Jákobova, od silného

Boha, jemuž sloužili otcové tvoji, kterýž spomáhá
tob, a od Všemohoucího, kterýž požehná tob
požehnáním nebeským s hry, požehnáním pro-

pasti ležící hluboko, požehnáním prs a života.

Požehnání mé silnjší pi tob bu nad požehnání
pedk mých, až ke koninám pahrbk vných
(1 Mojž. 49, 22 atd.). Živ bu národe posvcený,
v Bohu; neumírej, muži tvoji a jsou bez potu!

Požehnejž, ó Hospodine, rytování jeho, a
v práci rukou jeho zalib se tob. Zlomuj ledví ne-

pátel jeho a téch, kteíž ho nenávidí, aby nepo-
vstali. Pijdiž as tvj, aby íkali národové: Blaho-
slavený jsi, Izraeli, kdo jest podobný tob, lide

vysvobozený skrze Hospodina, jenž jest pavéza
spomožení tvého a me dstojnosti tvé. Tvojí
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zajisté nepátelé poníženi budou, ale ty po povýše-

nostech jejich šlapati budeš/'

Šla-li kdy modlitba vícího k nebesm, byía-li

kdy vyslyšena Prozetelností, jež ídí svt, bylo

to jist ve chvílích, kdy Jan Amos Komenský
v závru svého Kšaftu modlil se jednu z nej-

hlubších a nejniternjších modliteb, které kdy
byly ve svt modleny.
Z Kšaftu více než ze kteréhokoli jiného ze sta

spis Komenského mluví k nám skvlým bibli-

ckým slohem básnící eský bratr, odchovanec
Kralické bible. Jazyk bible byl jeho jazykem,
básnické obrazy bible byly básnickými obrazy
jeho. Kralická bible byla Komenskému zdrojem,
z nhož erpal veškerou krásu i nádheru svých
vzrušených, biblicky zabarvených a utvoených
vt.

Jako Komenského Labyrint odvracel eské
bratry od marností vnjšího svta a svádl jejich

mysl do nitra jejich a uil je hledati v nm utišení,

tak Kšaft jeho udržoval, sílil a utvrzoval ne-

zlomnou víru všech ech ve vzkíšenou samo-
statnost národa. V tom je djinný význam jeho

v našem národ.

XI.

Komenský v Uhrách. Reci potocké. —
O vzdlávání vtipu. — Škola hrou. —

Orbis píctus.

Vychovatelskými a vyuovatelskými spisy svý-
mi Komenský stal se vpravd svtoznámým.
Odevšad dostávalo se mu pozvání a nabídek.
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eské srdce pobízelu ho do Uher, kde na Slo-

vensku obývá naše slovenská vtev a kde usadilo

se také hodn eských vypovzenc poblo-
horských. Vydal se proto o velkonocích r. 1650
do Uher, kde se rozhodl, že vstoupí do služeb

sedmihradského knížete Zikmunda Rákoczvho.

innost svoji zahájil 24. listopadu jako rektor

nové školy v Šaryšském nebo Blatném Potoku
eí ,,0 vzdlání vtip\

„Chceš tedy poznati lovka dobe vzdlaného?''
táže se v ei této a odpovídá: ,, Pozoruj jeho i-
nní, chování, mluvení i mlení; rovnž jeho

chtzi, sedni, držení tla, oi, ruce i každikou
jeho vc: všude slušnost a slinost a milostnost

prokmitne, se všech stran bude si podoben, všecek

švarný a uhlazený. Chceš, aby se dal do práce?
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Všecko iiiii pod rukama plynouti bude, protože
pi všem opatrn a po zdravém naped uvážení
si povede. Chceš, aby promluvil? Dovede o které-

koli vci rozprávti obratn, nejsa nieho na škodu
nepovdom. A naopak, když sluší mleti, umí
mlení tak mírniti opatrností a slušností, že i od
mlícího nemu se mžeš nauiti. Když s lidmi
obcuje, lahoda uinná, udá-li se mu kdy žíti

mimo lidskou spolenost; nikdy není mén sám,
nežli když jest sám, jsa pln dobrého myšlení a po-
tšení v sob samém. V pohodách i nepohodách
života tak se chová, že vc sama bývá svdectvím,
kterak rozdíly vcí zná a dovede rozeznávat uži-

tené od neužiteného. A což daí-li se mu všecko
dle pání? Nevynáší, nenadýmá, nevypíná se. Což
potkává-li jej zármutek? Zstává týmž i potom,
neviklá se, nezoufá. Krátce: Kdo moudrý jest,

k mravm nesislným se hodi, dí básník; my pak
díme: Kdo moudrý jest, k pracím (a píhodám)
nesíslným se hodí."

,,1. Lidé vzdlaní v pravdé lidmi jsou, t. j. lidští

dle mrav. 2. V národu dobe vzdlaném, k po-
ádku-li zetel obrátíme, všecko jest na zpsob
hodin, v nichž, pohne-li se jedno, pohne se všecko.
3. Všimneme-li si vzájemných služeb, ve vzd-
laném národ všichni slouží všechném. 4. Vzd-
laným národm všecky živly na svt jsou pod-
robeny, ba ani vnitnosti zem nemohou ped
nimi skrýti poklad svých. 5. Vzdlaní lidé ne-

dopouštjí, aby kus pdy zahálel, ani aby látka

jaká bez užitku zmaena byla. 6. Proež u nich
i nejpustjší povahou svou krajiny, tak vzdla-
nými se stávají, že ráji se podobají. 7. Odtud jde,
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že vzdlaní národové netoliko potebami všelikého

zpsobu oplývají, než i všelikého pohodlí nazbyt
mají, ano i rozkoší. 8. Vzdlaní lidé, pamatujíce

na budoucnost, opatují se potebami života i pro

nahodilé píhody, kdyby neúroda obilí, vpád ne-

pátelský, rána morová neb jiné nemoci nastaly,

aby proti nim v as mli sýpky, zbrojnice, lé-

kárny dobe zízené. 9. Vzdlaný národ i oblekem
slušným a sliným slinost mysli ukazuje, když
všichni i jednotlivci, malí i velcí, urození i ne-

urození, když ne skvostn, aspo istotn se odí-

vají. 10. Dobe vzdlaný národ má krásná msta
lidnatá, umním naplnná. 11. Vzdlaní své

okresy a v nich msta, vesnice, domy a rodiny

jednotlivé i sebe samy posléze svazky zákona
v mezích ádu zdržují, že z nich vyboiti bez trestu

nikomu nelze. 12. Proto jest mezi onmi jisto,

bezpeno, pokojno a tichounko všecko. 13. V ná-

rod práv vzdlaném ani pi sedlácích selských

nezpsob není; tak ušlechtilostí mravv ozdobeno
jest všecko. 14. Lidé vzdlaného národu ku pí-
chozím jsou pívtiví, nepovdomým cesty las-

kav ukazuji, tm, kteí k nim zavítají, lidu-

milnost prokazují, stehouce se, aby jim neuinili

jakéhokoli nepohodlí. 15. U národ dobe vzd-
laných lidé zaháliví a zdraví žebráci nijak trpíni

nebývají; není jich mezi nimi, protože každá obec

obany své všecky v ádu drží a o své chudé se

stará. 16. Vzdlaní, majíce zalíbení v svobodných
umních, rádi se jim oddávají; a pejíce si, aby ne-

scházelo jim žádného umní, sítají hvzdy a roz-

mují nebesa, zemi, propasti, a do eho by se ne-

pouštli, nechtjíce, aby dalo se nco bez jejich
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vdomí ani^v nejvzdálenjším oboru zem, vody
a vzduchu," 17. Vzdlané tší Orfeova lyra,*^) a
božskou hudbou líbezn se zabývají. 18. Konen,
vzdlaní naplnni jsouce sami v sob svtlem
rozumu, dobrou vlí, dobrým svdomím, jsou
s Bohem i s sebou spokojeni a z poklad svých
potšeni, i žijí v míru a v pokoji."

Komenský ukazuje tak, co jest býti lovkem
aneb národem vzdlaným, a ím se liší vzdlaní
od nevzdlaných.

,yNikdo se nemže státi vzdlaným beze vzdlá-
vání, t. j. bez pilné snaživosti a pelivosti. Jest
nám tedy potebí vzdlávání, jímž bychom se

pipravili všenm práv rozumti, všecko práv
chtíti, konati, mluviti, abychom tak posléze roz-

umem, duchem, rukou, jazykem ku pravidelnosti

pivedeni jsouce, v pravd lidmi slouti mohli
,,Nebo všichni lidé jsou lidé, jedné a téže pi-

rozenosti, jednoho-li poznáme, poznáme všechny:
jednoho-li vzdlávati dovedeme, dovedeme všecky.

,, Pomoc obecnému vzdlávání sloužící, osmerá
jest:

I. První jest, aby k šastnému vtipu vzdlávaní
rodiové a živitelé první základy položili. II. Na
druhém míst budou vychovatelé, jichž péi rodi-

ové pacholátka svá svují ... 111. Tetí pro-

stedek veejného vzdlávání budou školy veejné,
takka vzdláváni lidského dílny veejné . . .

IV. tvrtý prostedek obecného vzdlávání ve
školách i mimo školy jsou dobré knihy, . . . jež, . .

.

jsou-li opravdu dobré a moude psány, jsou

v pravd brusem rozumu, pilníkem soudnosti,

oí balsámem, nálevkami moudrosti, cizích myšlení
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á in zrcadly, našich pak vlastních správcem. .

.

V. Následuje pátý prostedek bystiti vtip: s muži
uenými, nábožnými, piinlivými, výmluvnými
asté obcováni, kteréž má tajnou a velmi psobnou
moc, v lepší zpsob nás promniti. VI. Avšak ne-

postaí ží^i ve spolenosti moudrých lidí; jinoši

mají sami stále iny cvieni býti, aby navykali

si prakticky prožíti veškeren život, aby pak ko-

nen stali se umlci, když je jimi byl uinil

cvik... nikdo jinak nežli dláním se nedlá.
VII. Sedmý prostedek veejné vtipu vzdlávání
podporující jsou moudí správcové se svou svatou

starostlivou péí, aby nenedostávalo se poddaným
Škol, školám uitel, uitelm žík, žákm knih

a jiných poteb, všechnm pak asu i klidu a ve-

ejného pokoje. VIII. Poslední konen a nade
všecky jiné potebný prostedek ku vzdlávání
vtipu jest pomoc boží, totiž pomoc onoho Boha,

bez jehož božství nieho nemá lovk, kterýž

sám otevíti mže oi slepým a dáti, abychom ne-

byli jako kon a mezkové rozumu nemající."

Takováto sladká moudrost životní vanula

i z ostatních Komenského eí potockých, v nichž

nabádal uherské jinochy ku práci a volal na n:
,,Vyžete tedy zlého toho hosta, lenivost, Uhi
moji, sklepte se sebe malomyslnost," v nichž jim

ukazoval, že ,,ztratí-li as života, ztratí samy
sebe", v nichž je pobízel, aby z dtí svých ,, spíše

lidi než stíny lidské" vychovávali a spíše ,,lidi

celé než kousky lidi, a lidi uhlazené, lidské, libé,

než tvrdé, hrubé, mrav nevzdlaných".
Škoda, že moudrý hlas Komenského po Uhrách

zaznívající tak záhy umlkl a že tato zem, po
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které šla telidy svtlá stopa jelio, stala se v dalších

asových obdobích vším jiným, než zemí celými

lidmi ovládanou!

V Uhrách vznikla také ada nových spisu Ko-
menského. Zejména jeho ,,Šknla vševédná, to jest

povšechné moudrosti díína", jejímž úkolem bylo

vychovávati celého lovka, po všech jeho strán-

kách,

iMysl Komenského zaujímala v Uhrách otázka,

jak lenivost ze škol vypuditi. Sebral k tomu cíli

v knihu pokyny o mravech, o zpsobech celého

tla, o mravech za rzných dob a mn, j.

Na poátku r. 1654 sehráli žáci školy potocké
na jevišti s veškerou výpravou ped váženým
shromáždním prvních 20 kapitol Komenského
Brány jazyk, které k tomu cíli byly pro divadlo

uvedeny v rozmluvu. Hrálo 52 urozených jinoch.
Úspch tohoto pokusu byl skvlý. Komenský
proto v krátké dob dvou msíc rozvedl všecek

obsah Brány na osm divadelních her. Hry tyto

vydal s pedmluvou v knihu, kterou nazval

„Škola hrou".

Biskup Tarzalli po pedposlední he promluvil

v tom smyslu, že jako ímský císa Augustus za-

vedl pro pemožení nepokoj v Itálii všude hry
scénické, rovnž že u nich v Uhrách Komenslcý
zvítzil hrami nad barbarstvím.

Uherští hoši, na jejichž lenost Komenský asto
si stžoval, byli provádním uvedených her po-

vzbuzeni k duševní ilosti. Poali se uiti, aby na
prknech divadelních se mohli vyznamenat. Chu
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k uení tak rostla v nich i pi ostatním školním

uení.
A ješt jiná slavná a rozšíená kniha Komen-

ského, která mla zvdavost a chut ke uni u žák

Znázornní duše ve Svtu v obrazích.

povzbuzovati a uení jim usnadovati, byla

v Uhrách napsána.

Je to jeho proslulý spis ,,Orbis pictus" ili

,,Smyslných véd svét v obrazich, to jest všech zá-

kladních vcí a v život in malba a pojmeno-
vání, uvedené v oité okazování, by bylo Ped-
domí a Brán svítidlem". Jak z názvu patrno

Orbis pictus byl jakýmsi pokraováním a zlep-

šením Brány, v nmž Komenský i vci odtažité,*)

*) --^ nehmotné.
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na p. duši, jak z obrázku patrno, usiloval dtem
názornými uiniti. Úspch první snad obrázkové
knihy Komenského pro mládež byl jako úspch
Brány jazyk veliký. Ješt dnes Orbis pictus se

v Nmecku v nových vydáních petiskuje.

XII.

btstí národa. — Politické názory Ko''

menského.

Ve chvílích, kdy eský národ byl uvržen v nej-

vtší neštstí, jaké kdy mohlo který národ postih-

nouti, kdy byl pipraven o vše, co je každému
národu nejdražšího, o svoji svobodu a samo-
statnost, o ovoce své náboženské reformace, Ko-
menský pemýšlel o

,,Štésti národa,

za zrcadlo vystavné tm, kdož poznati chtjí,

jsou-Ii šastni a jak by se jimi státi mohli."

Spisek pod tímto názvem tištný r. 1659 vnoval
k úvaze ,, Nejjasnjšímu knížeti sedmihradskénui

Jiímu Rákóczi".

Komenský staví tímto spisem Uhrm ped oi
vzor šastného národa.

Poslyšme tu hrst jeho názor vyznaujících se

jeho bohatými vdomostmi politickými vbec a

národohospodáskými zvláš.

„Národ jest množství lidí, zrozených z téhož

kmene, bydlících na témž nn'st ve svt (jakoby

ve spoleném dom, který nazývá vlastí), užíva-

jících téhož zvláštního jazyka a tím spojených
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týmiž svazky spolené lásky, svornosti a snahy
o dobro obecné."

jako lidé jednotliví, tak i národové jednot-

liví sami sebe milují a chtjí, aby jim dobe bylo,

ke stavu blaženosti vespolek se pobádajíce a o to

spolu závodíce.

Teba býti zvrhlým od pirozené povahy lidské,

jestliže který národ péi (»d sebe odmítá až do té

míry, že ani neštstí svého poznati, ani cizím

štstím k závodní pohnouti se nechce aneb ne-

mže.
Šasten naproti tomu (národ), jenž znamenaje,

eho povýšenost pirozenosti lidské vyhledává,

k vrcholu skvlosti její povznésti se usiluje."

Komenský zkoumá zdroje štstí národa. Na
základ výrok biblických, výrok mudrc i ze

samého smyslu obecného prohlašuje ten národ za

šastný, který:

,,I. V hojném potu zrozen, II. zemí dobrou
k obývání obdaen, III. s cizorodci nesmíšen,

IV. sousedy dobrými, jeho neznepokojujícími

obklopen, V. aneb jestliže se bouí, útoky jejich

zkrotiti a sob mír zjednati je znalý, VI. doma
však v míru a svornosti se zachovávající, VII. a

k tomu sloužícími zízeními a zákony dobrými
krásn opaten, VIII. a strážcem zákon, úadem
dobrým a moudrým, dobe upevnn, IX. a to

nikoli cizorodým, ale z téhož kmene zrozeným)
a svazkem pokrevním se svými (poddanými)
spojeným, X. který svých (poddaných) nestísní

jhem otrockým, ale pi svobod zachovává, XI. a

ve kterém národ každý, což jeho jest koná ile

a živ, od nikoho nemaje v tom pekážky, XII. a
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vci hospodáské i umlecké zkvétají mezi všemi,

XII 1. z eliož pociiází hojnost vcí a zámožnost
a bohatství, že každý poestné díU) konaje chléb

svj jídá, jiným ho neubíraje, XIV. a obecná vcí
bezpenost, XV. k emuž jestliže pistupuje dobré

vychování mládeže a pstování vzdlanosti, roz-

kvétá i chválou moudrosti, XVI. a pocta božská
istá a vroucí, svolávající s nebe veškero požeh-
nání boží, XVII. a jenuiž Búh k tonui pidává
i mimoádná znamení své pítonuu)sti a pízn,
XV I II. a pro vše ty vlastnosti, je-li národ njaký
ku podivu národm jiným."
Komenský tyto základní podnu'nky štstí ná-

roda sieji odvodiiuje. Ukazuje, že zvlášt svor-

nost domácí je podstatnou ástí štstí, že spása obcí

záleží v dobrých zákonech, které všecky lidi a vše

v rovnováze udržují, bezpráví od nevinných
zdržují, že také obecná svoboda všech stav je nut-

nou podmínkou štstí národ, nebo ,,dobro zajisté

ím obecnjší, tím lepší", že také ilost tlesná a

duševní za obecný poklad štstí pokládána býti

musí právem, že také roznmožuje to štstí obecné,

kde dobrá umní vládnou tak emeslná jako svo-

bodná, že šasten je národ, ,,který má hojnost

dobrých škol a dobrých knih a o vychování mlá-

deže dobré pedpisy nebo zvyky, že ke štstí ná-

roda pispívá náboženství oištné ode všeho po-

lianského živlu a že
,,
posledním znamením štstí

jest, jestliže kterému národu pro všecka dobra
diví se ostatní".

Komenský zkoumá v další ásti spisu, jak oby-
vatelé pohostinské zem jsou šastni ve své vlasti

nebo kolik se jim ke štstí nedostává. Vytýká ne-
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dostatky k plnému šlsií, ale smiuje se se stavem
zem, jaký ve skutenosti je, pipomínaje pi tom
básníkv výrok, že ,,nic není ve všech ástech
blaženo".

Nejen štstí jednotlivc, ale / štstí národ je

vrtkavé, promnlivé. Národové ,,brzy se povzná-
šejí, brzy klesají, brzy se skvjí, brzy zatemfíují,

brzy šastni, brzy bídni jsou; dle toho, jak bu
ctnost nad chybami, pracovitost nad nedbalostí,

moudrost nad tupostí a t. d. pevahu má neb na-

opak; nebo jak Bh, vládce svta (nebo náhod
a nerozváže místa není v království Prozetelnosti),

odmny a tresty mezi syny lidské a celé národy
rozdluje, tyto štstím oblažuje, ony nehodami
poráží."

Komenský dovozuje pesvdiv, že Maarm
ke vzoru štstí, jak jej vylíil, mnoho se nedo-

stává. Uherský národ není veliký, nebydlí v zemi

sám, ale vedle Nmc, Slovák, Rusín, Valach,
Turk. Zem uherská je pdou dobrá, mže s nej-

šastnjšími pruhy Europy závoditi, ale pes to

je tam mnoho lidí hladovjících, mnoho morem a

nemocemi postižených, tak že má špatnou povst
jako ,,pohlcovatelka obyvatel svých". V zemi je

,,matenice národ, jazyk, mrav, zavání ja-

kýmsi barbarstvím a zejm porušuje obecné
štstí". Je obklíena takovými sousedy, že ,, skrze

n zídka se poprava požívati žádoucího pokoje

pro stálou nedvru a strach".

,, Svornosti domácí máte si spíše páti, nežli se jí

honositi, milí Uhi," — volá Komenský a ukazuje,

jak v zemi závist a nenávist vládne, jak lidé

vniternou záští a nesvorností se porážejí, jak
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každý jen k svému soukromému prospchu, nikoli

pro dobro obecné zrozen se býti cítí.

Národ má obecné zákony, ale nedostává se mu
takových, které by se vztahovaly na všecko a na
všecky lidi (i nejnižší lid mstský a venkovský).

,,Odtud lid všeho neznalý hrubým toliko poslu-

šenstvím jest spravován a pode jhem otrockým
udržován."

Soudnictví v zemi nevykonává se asto tak, že

nevinnost nenachází vždy ochrany, ana nepravost

všude má pevahu. Národu nevládnou králové

z národa volení, ale cizinci, kterážto vc ,,zatem-

uje est národa a roznmožuje strach ped úplnou
ztrátou svobod a podrobením v otroctví". ,, Násil-

nosti a utlaování jednch od druhých panuje
všude." Všichni nezabývají se poestnými pracemi,

vtšina miluje a tráví život zahálivý a lenivý.

Komenský pipomíná, že v málokterém národe

by se našla podobná lenivost a tupost ke všem
vcem dobrým.

Málokteí domorodci obírají se k hanb ná-

rodní umním emeslným a také polní hospodá-
ství v pirovnání ke krajinám národ vzdlanjších
poskytuje bídnou podívanou. V zemi je hojnost

žebrák a špíny. Obyvatelé z nedostatku zdravé
pípravy pokrm a nápoj pedasn umírají a

zem je napolo pustá. V zemi není bezpenosti
majetku, vše je plno lupiství, loupeží a krádeží.

Pée o vychování je v zemi zcela nepatrná. Ne
všichni se tu pibírají ke vzdlání, v celé zemi

nelze nalézti nižádné školy jazyka domácího, ne-

znalost umní svobodných, djin, filosofie, lé-
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kaství a t. d. ukazuje pak, že i latinské školy

nejsou národu k valnému prospchu.
Náboženství v národ jest rozerváno. Pstuje

se jen na oko, koná se jen rty a jen u málo lidí

pechází ve skutky.

A tak národ uherský, jak Komenský ukazuje,

není ani jiným národm pro velikost neb válenou
udatnost na postrach, jako kdysi býval a není

také svtu pro moudrost ku podivu. Stal se sla-

bým, zašlapal ve své nedbalosti hlubší studie

moudrosti, takže je na posmch jako národ ne-

vzdlanc a polobarbar.
Hlavní píinu vylíené bídy uherského krá-

lovství Komenský vidí ve všeobecné nevdomosti
a volá k Uhrm: ,,Ale kéž byste mohli uznati, jak

nikdo vás neskliuje více, než vy sami nevdomými
skutky svými a neobvyklou jakousi tupostí ke
všemu vznešenjšímu, ím byste se mohli vy-
trhnouti ze záhuby." Kolébka tuposti a lenivosti,

nakažlivého zla v národ je ve ,,špatném vycho-

vání, protože mládež necvií se v jarosti a ilosti

a v ochotné innosti do všeho". Z nevdomosti,
z' neznalosti, jak velikým dobrem pi lovku jest

pohyblivost a piinlivost, rodí se neznalost vtšiny
umní lidských, rodí se nuzota a bída, ohavná
žádost krádeže, loupeže, lupiství a všeho ostat-

ního zla.

Rozpoznav píiny nemocí království uher-

ského a jeho obyvatelstva, Komenský jako léka
pedpisuje i léky.

K povznesení lidnatosti doporouí vstupovati

etnji v poestné satky i mezi obecným lidem.

Ukazuje, že zem dobrá, ale nedobe vzdlaná
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musí pomoc lilodati od umní, které poiie-li zá-

voditi s pírodou, v krátké dob proméuí zemi
v ráj. ,,Lék proti lenivosti, zdroji všech zmatk
v národ, snadno nalezne moudrý Šalamoun,
který s mocí bude státi v ele, ustanovuje zákony
obecnými a písným vyšetováním i stiháním, že

nikde nebude trpno nižádné zahálky, ku pracím
bude dohánno, cokoliv žije; tak že jedenkaždý
dm, ves, msto, zem celá potom niím nebude
nežli obcí mravenc (protože malí i velicí, mužové
i ženy, urození i neurození) denn všemi pracemi
poestnými se budou zabývati", z ehož ,, bez-

prostedn následovati bude všech dobrých vcí
šastný pokrok až k hojnosti. .

." Když pak za-

mstnáni budou všichni dosplí pracemi život-

ními a mládež veškerá studiemi literními, mravv
a zbožnosti (až zízeny budou všude správn školy,

kteréžto vci zpsob snadný a píjemný pi ruce

jest), rozkvete i chválou modrosti ten národ, když
celá tvánost vcí na lepší stránku bude zmnna.
Nebo vtipn a pravdiv (dí) básník: Nauiti se sv-
domit umním, zjemuje mravy a nenechává
býti divokým.
Pesvdivými slovy Ko^nenský povzbuzuje

k innosti, smující k rozmnožení štstí. Touha
po štstí nesnn' zstati pouhým páním, ale musí
pejíti ve skutky. Léení zla musí poíti ,,od zá-

klad kazících, protože nezacpe-!i se zdroj zla,

potky ani zastaviti ani vyistiti nebude lze".

Národu k vyléení z jeho vad a k vyvedení na
výsluní pravého štstí je teba ,,hrdinné hlavy

obecnému dobru zasvcené, hybného nástroje

v ruce boží a zbrojnoše božího". Komenský ohlí-



zeje se po zemi a po národ vidí jej v Jiím Rá-
kóczi a tcrásnou apostrofou (= oslovením) k to-

muto knížeti sedmihradskému ukonuje svoji

krásnou úvahu o štstí národa. Vybízí jej, aby
pijal v sebe srdce Davidovo, aby se poskytl za

nástroj vsemohoucnosti a milosrdenství pi chrá-

nní sklíených, spravedlností pak pi vykoe-
ování zla ze zem. V biblická slova odívá po-

slední pání ke knížeti: ,,Naídiž Bh (i nyní)

statenosti Tvé! Utvr, co vykonal jsi v nás!

Rozptyl národy, kteí chtjí válkám ..."

Pi tení spisu napadají nám myšlenky: Koli-

krát Komenský, když psal spis o štstí národa
uherského, pipomínal si svj národ nešastný,
z jehož stedu byl vyvržen a pro jehož štstí pra-

covati ve vlastní jeho kolébce, ve vlasti eské
bylo mu osudem tak krut odepeno!
Po tech stech letech nevolnictví v cizím stát

stáváme se svobodnými. Pemýšlejme v duchu
výše uvedených politických zásad našeho Komen-
ského o všem, eho je teba i ke štstí našeho
osvobozeného národa.

XIÍÍ.

Po tetí v Lesn. Zkáza Lešna. —
V Amsterodame. — Nejvzácnjší poklad

Komenského.

Za pobytu Komenského v Uhrách zemel Lud-
vík z Geer. Ve zvláštní ,, Pohební na Ludvíka
z Geer staršího ei" oslavil Komenský svtlou
památku svého mecenáše.
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ÍRoku 1654 pichází Komenský po tetí do
LeŠna. Ve volné chvílí, jakých ml v život po-
skrovnu, pekládá do mateštiny verše staro-

íniských spisovatel, Ovidia a Virgilia. Píše a

vydává tu ,, Útoišt v soužení i nebezpeenství
aneb Boj s Bohem modlitbami".

Zlý osud oekává msto, v nmž veliký náš
muž tikráte v život našel útoišt. Když Poláci

dobývali zpt zem, kterou jim odiíal ped tím
vítzný král švédský Gustav Adolf, neušetili

r. 1656 ani svého Lešna. Vypálili a poboili je

úpln. Komenský našel v této dob útoišt ve
Slezsku. Majetek jeho v Lesn byl úpln znien:
domek, knihovna, vzácné rukopisy — ovoce jeho

tyicetileté práce životní. Až do své smrti ne-

pestal želeti, že tu zmaen byl
,,
Jazyka eského

poklad", to jest veliký eskolatinský a latinsko-

eský slovník, k nmuž již od poátku svých
studií na universit látku poal sbírati. Na 700
liber šterlink!^^) odhadoval si Komenský svou
škodu na penzích, knihách a domácím zaízení
pi vojenské zkáze Lešna, kterou pozdji ve zvlášt-

ním spise popsal.

Komenský byl muž velikých životních boj a

utrpení. Ale ím více trpl, tím výše duševn a

mravn rostl, stoupal a blížil se k dokonalosti.

Celý život jeho je dokladem životní pravdy, že

duše jen protivenstvím a zkouškami dospívá
k dokonalosti.

Po zpustošení Lešna byl 641etý biskup úpln
rozptýlených eských bratí opt bez domova,
bez píbytku. Odešel do Frankfurtu nad Odrou,
kde zuil mor. Zanechal rodinu svoji v Prusku a
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odebral se do Šttina. Odtud jej vedla cesta do
Hamburku, kde po dva msíce jej poutala nemoc
k lžku.

Syn bývalého jeho ochránce, Vavinec z Geer,

pozval jej do Amsterodamu. Osudy eských bratí
vzbudily živou soustrast po Holandsku, Anglii

i Švýcarsku. Z tchto zemí sešlo se hojn penz
pro rozptýlené stádo Jednoty. — Komenskému
pipadl nevdný úkol rozdlovati sebrané pe-

níze mezi bratry nejpotebnjší. ást sbírek byla

vnována na vydávání biblí a jiných nábožen-
ských knih bratrských.

Za Komenským pišla do Amsterodamu i ro-

dina jeho. Pátelé opatili Komenskému knihovnu.
Tiskai amsterodamští prosili nejvtšího tehdej-

šího uence, aby jim dovolil tisknouti knihy své,

starší i nové.

Komenský za tchto pomr osvžoval na tle
i duchu. Plnou silou dal se znovu do práce. Spis

za spisem vycházel z bystré hlavy i neúnavných
rukou jeho. Starší spisy latinské i eské byly

v Amsterodame nov otiskovány. Spiskem svým
nazvaným ,, Maliký malikým, všem všecko,

to jest ku peddomí jazyka latinského pídavek"
pamatoval i na nejmladší studenty ,,kteí se stro-

jili vstoupiti do lesa latinského".

V Amsterodame dochází na vydání Komenského
,,Dél vyucovatelských veškerých''. Vydání toto roz-

nášelo slávu Komenského po celé stední Evrop.
Vševdné snahy Komenského a snahy výchovné

znázoruje obraz na titulním list souborného
amsterodamského vydání jeho dl: ,,Ve stedu
obrazu u stolu sedí Komenský s dlouhým vousem,

lou
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epiku na hlav, v dlouhém šat u pikrytého
stolu, píše brkovým perem dívaje se na globus na
stole a levou rukou kyne divákovi i zve jej ke

vstupu do školy. Ve stedu obrazu je škola vy-

obrazena: Vysoká, vzdušná, osvtlená prostora;

ady žáku sedí v lavicích; jsou obleeni v plášt
a hlavy mají pikryty klobouky, na míst vyvý-
šeném po zpsobu kazatelny stojí uitel rovnž
v plášti a klobouku. Malé obrázky po pravé

stran pedstavuji práci tesae a zedníka, dále

knihtiskaství, zahradnictví, rolnictví, na levé

stran malíství a sochaství, nad tím slunení
hodiny. Uprosted pak jemný obraz pedstavující
krajinu, hory, les, ptáky, moe, po kterém pla-

chetní lo se pohybuje. Strop celé prostory ped-
stavuje oblohu, slunce, msíc a nkterá sou-

hvzdí. Tak uvádí Komenský školu do pírody a

k praktickým dovednostem." (Frant. Drtina.)

adou spisk Komenský usiloval pímti roz-

vadné národy evropské ku vnému míru a svor-

nému spolužití. Vil, že když se sjednotí všechny
nabyté vdecké poznatky v nové vd, t. zv. vše-

vd neboli po latinsku pansofii, a když se vda
tato rozšíí mezi lid, že všeobecná náprava vcí
lidských nedá na sebe dlouho ekati. Lidstvo

osvtlené vševdou zmní od koene svj pozemský
život a dojde blaženosti. —
Z doby, kdy Komenský v Amsterodame žil po-

slední svoje léta staecká, zachovalo se vypravo-
vání o nejlepším pokladu. enk Tondr líí je

v eské ítance pro školy národní takto:

V Amsterodame oslaveny byly 28. bezna 1668

Komenského 75. narozeniny. Sešlo se na ten den
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mnoho pátel a ctitel do domu, který ped léty

Vavinec Geer koupil pro Komenského, aby v nm
po trapném putování svtem trávil poslední léta

svého života. Mezi hosty pišel z daleka pan Geer,

sešli se tam bratrští knží, dostavili se amstero-
dámš-tí tiskai, ze Komenského s manželkou a

dtmi a mnozí jiní. Všichni projevovali radost,

že nejslavnjší muž své doby dokal se po život-

ních útrapách tak velikých vku tak vysokého.
Když minula slavnostní chvíle, zasedli všichni

k slavné hostin a pipíjeli oslavenci na zdraví.

Tu zvedl se na konec Komenský a ekl:
,,Milí pátelé! V den tento, kdy vás všecky vidím

kolem sebe, usmyslil jsem si ukázati vám poklad,

který je mn dražší nad perly a drahé kameny,
nad zlato a stíbro."

Ve shromáždm' zavládlo ticho. Na tváích
všech jevil se údiv. Kdež by mohl Komenský za-

chovati poklad, nebo vždy štde jiným roz-

dával a na sebe zapomínal!

Komenský poté odešel, ale za chvíli se vrátil,

nesa v rukou dosti velikou truhlici, zámkem opa-

tenou. Postavil ji na stl a otevel klíem.
Všichni zvdav polilíželi na truhlici, v níž ukrýval
poklad poslední biskup eských bratí.

Beze slov otevel víko a všichni pekvapením
vykikli. Truhlice byla až nahoru vyplnna —
zemí, ernou zemí.

Komenský sehnul se k ní a políbil ji.

,,Ó pátelé, to poklad jediný, jehož jako zí-

telnici oka svého stehu, jehož nevyváží náklady
zlata. Tato erná, suchá hlína jest hrst zem,
v níž jsem se narodil, zem, jejíž jsem vrným



synem, pro niž já i druhové moji bloudíme v cizin.

Když ubírali jsme se z vlasti, vzal jsem trochu té

pdy, na které žili mj otec, dd i pradd, kterou

kropili krví i potem. A když bída a neštstí nej-

více doléhaly na bedra má, tu otvíral jsem poklad

svj a ssál z nho víru a nadji. A, pátelé niiJí,

až Hospodin mi pokyne, tož prosím vás, vložte mi

do truhly tuto drahou zemi, a já spáti budu sen

šastný, vždy budu spáti na pd rodné."

*

Ve vku 77 let Komenský vydává konené spis

,, jedno potebné. Vdti, eho komu teba v ži-

vote a na smrti i po smrti." Ukládá v nm na-

bytou moudrost a uzrálou zkušenost svého po-

hnutého života,

,, Chválím a oslavuji moudrost Tvou,... nebo
jsi pidal dní mých . . . Pro? Pane, ty víš . .

.

Také jsi mn mezi tím, jako Eliášovi, posílával

asto andla njakého s kouskem chleba i trochou

vody, abych hladem nebo žízní neumel. . . Pože-

hnáno budiž jméno Tvé."

V Amsterodame žil v dob, kdy v nm náš Ko-
menský pobýval, jeden z nejvtších malí, co kdy
žili na svt, Harmensz Rembrandt.^*) Vedle nej-

vtšího uence své doby nejvtší umlec.

Ve florentské obrazárn Pitti v ,,sala Martc",

t. j. v síni Martov visí od tohoto umlce ojiraz,

oznaený ,, Podobizna starcova". Nkolik ech
pi spatení tohoto obrazu eklo si: ,,To náš Ko-

menský." A eský spisovatel a znalec umní
Gamma (vlastním jménem Gustav Jaroš) pe-
svdiv dovozuje, že znu'nný obraz, malovaný
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v Amsterodame, mže býti pravdpodobn podo-

biznou našeho Komenskéiio.

Ve vysokém vku 78 let umírá 15. listopadu

r. 1670 jeden z nejvtších našich nmžu, který

podle Nerudových slov nám dal vný život. Tlo
jehn odváží se do bHzkho Naardcnu k pohbení.
Hrob jeho ozdobuje se teprve roku 1892 pomníkem
s nápisem latinským, holandským a eským.

,,Když zemel v Pánu —• píše o nm Ernest

Denis — zdálo se, že s sebou odnáší samu duši

onch starých ech, jejichž vnou ctí a slávoii

bude, že první prohlásily práva svdomí... mili-

ony lidi se osvžily jeho slovy a on stojí v první

ad onch božích osvoboditel, jejichž utrpením

?e zmírnila na zemi mravní bída a záští."

O život Komenského dobe praví první životo-

pisec jeho František Falacký,^-^) ,,že podobá se

plavb po moi boulivém, kteréžto stroskotajíc

každý koráb, na který se nui bylo utéci, posléze

tcprv v západních svta koninách dopálo jemu
pokoje ve hrob".

XIV.

Splnni Komenského všteb. — Vláda
vccí ve vlastních rukou národa.

V nejtžších chvílích života posílá nám nebe

nejvtší své dary, veliké muže, hrdiny, boha=

týry, blanické rytíe ducha.

Ko
V poblohorské dob poslalo nám Jana Amosa
omenského. eský vylmanec tento, který sám



o sob na konec života svého prolilásil: ,,Miij život

byl pohostinstvím, nikoH vlast", dal celý sviij ve-

liký a svtlý rozum, celé své vele cítící, vpravd
lidské srdce do služeb evropských národ, ,,Zá
ducha jeho nezaplála jenom nad malou vlastí,

ale zazáila nad svtem celým a svítí stále jasnji"

(K. V. Rais).

Bloudil svtem, sloužil všem a žádal za to vše

jen malikost od úastník míru westfalského:

svobodný návrat eských vysthovalc do vlasti.

Spravedlivá žádost jeho nebyla vyslyšena. Ža-
datel sám, nejvtší muž své doby, z jehož životní

práce tžili všichni vzdlaní evropští národové,
krom nešastného jeho eského národa, zemel
v cizin.

Když kladli tlo jeho do hrobu, tu jako by tam
s nim ukládali i duší jeho národa. Více než sto let

duše ta tém nijak neprojevovala, že žije, že

touží po denní potrav, že tíhne ke svtlu. Plá-

polala ojedinle a roztroušen v cizin, doutnala
pod popelem nejhroznjšího duševního útlaku ve
vlasti. A bohudík neuhasla do as, když od západu
z Francie o veliké francouzské revoluci a po ni

ozývala se a ožívala vznešená hesla o rovnosti,

volnosti a bratrství lidstva. V josefínské dob
našla ta hesla cestu ke sluchu našeho národa, pro-

bouzela jej a pobízela, aby se rozpomenul na
myšlenky, jimiž žil ve své nejslavnjší minulosti

od Husa až po Komenského.

Komenského Labyrint uklidoval eské duše
v dobách nejernjších, Komenského Kšaft udr-

žoval pevn jejich víru, jejích nadji, jejích lásku
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jak k vlasti, tak k matoštin, tak k myšlenka iii

nejslavnjšího eského djinného období.

Po dlouhém duševním spánku národa pichá-
zeli naši eští buditelé. Poali s úžasnou životní

silou obraceti osudové kolo našeho národa pomalu
zase nahoru.

Zásluhou jejich vniklo opt vdomí o naší ná-

rodní svébytnosti i do poslední horské chyšky.

eský jazyk spisovný byl na vdeckých základech

skvle dobudován. Položeny základy novovkých
vd. Napsány otcem národa Františkem Pa-

lackým „Djiny národu eského" pro upamato-
vání se na minulost, pro pouení v pítomnosti
i jako idítko v budoucnosti našeho národa,

jemuž byl dán již také program politický.

Základní íšský zákon školský z r. 1869 poskytl

nejširší pdu pro vzrst eské vzdlanosti. Zá-

konem tímto byl splnn po dvou stech létech

základní vychovatelský požadavek nejvtšího
eského bratra, požadavek vzdlávání všech lidí.

Uskutenním tohoto zákona poaly se také

v našem národ sbírati všechny síly i sileky pro

dstojný plný život národní.

Vedle národního školství poalo se rozvíjeti

také eské školství stední a národ náš domohl
se konen r. 1881 zízení eské university. Z té

pak šíil se zdravý myšlenkový ruch, jako v dob
Husov, dál do národa.

eské písemnictví prodlalo šastn svoje dt-
ství. Probilo se"staten obdobím svého jinošství

k mužné zralosti. Z koenné domácí pdy vy-
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rostly již také první plody umni a zejména ze

Snietanovýcli skladeb znla utajená hudební síla

národa, která zvukomalebn líila minulost i pí-
tonmost eskou a s všteckou pímo dvivostí
ukazovala ke slavné budoucnosti našeho národa.

Národ náš osamostatnl vzdlanostn. Pestal

býti odvislým od vzdlaností nmecké. Zásluhou
uených muž zavanul k nmu osvžující vánek
vzdlanosti národ západo- í východoevropských.

Udeila konen zase osudová hodina svtových
djin. Probuzený a plnou záí vzdlání osvtlený
národ náš ekal ve svtové válce opt rozhodnutí

svého dalšího osudu na staletí.

Kolikrát si v hrozné dob té šeptal s utajeným
dechem vštecká slova Komenského? Kolikráte

byl posílen jeho mohutnou vrou ve slavné své

píští! Kolikrát byl povzbuzen nadjí v nápravu
vcí národních i lidských?

Komenského slova mla v osudových chvílích

našeho národa víru tak silnou, že dovedla zvedat
i chudá a malovrná srdce lidská.

A kolikrát se v té osudové dob rozhlížel

národ náš po svém novém velkém muži, po svém
vysvoboditeli ze staletých pout?

A osud mu jej milostiv seslal. Nový hrdina ne-

bloudil nadarmo po celém svt, nepesvdoval
nadarmo mocné tohoto svta o spravedlnosti

našich nárok na plnou svobodu, nezídil nadarmo
legie nových eských božích bojovník, nevlil

marn svými emi a proslovy v jejich žíly starou

krev husitskou.
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Po tyech létech tuhé práce pinesl nám T. G.

Masaryk phiou národní samostatnost v nejmoder-
njším stát —• eskoslovenské republice a jako
její první president zahájil svoje první poselství

k národu významn splnnou všteckou vtou
Jana Amose Komenského o návratu vlády ve

vlastní ruce národa.
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POZNÁMKY A VYSVTLIVKY.

1) Sluva Fi. UhI. Cclakovíkélio 7. ,,I<i"ižc .slolisló": „Nc-
painti do piupasli klesne piislý dannoclilél)".

') Výrok slavnlm rusklm spisovatele Pcd. Micli. Dosto-

jeví-kélio v slaviiosíní ei jelio o básníku A. S. Pnškiiiovi.

') Djiny národ a lidstva jsuii v podstat djinami vel-

kých mii/.u-hrdinú — je základní djinný názor aiijílickélio

spirovatele Tom. Carlylca. Rozveden je hlavn ve spise jclio

,,Hrdinové a jich uctívání v djinácli". Do eštiny jej pe-
ložil Franlišek Vahalík. Vyšel v Iv St. Sokolov ,,Vzdlávací
bibliotéce".

*) Slova ruského spisovatele Iv. AI. Gonarovova z románu
,,Strž", který vyšel v eském pekladu Vil. Mrštíka v Oltov
Ruské knihovn.

«) Rudolf II vládl v 1. 1576—1612.
'') Král Matyáš vládl v 1. 1611—1619.
') Zakladatelem a duchovním otcem Jedno! y esko-

bratrské byl eský sedlák Petr Chelický, narozený pravd-
podobn v Chelicích u Vodan ke konci XIV. stoíelí. Žil

v dob Husov.
') Sestidilná Kralická bible vyšla poprvé v I. 1579—1593.

Náklad na ni nesl Jan ze Žerotína. Od té doby byla asto
vydávána a poznámkami opatována. Stala se drahým a

ptliv opatrovaným klenotem každé uvdomlé eské do-

mácnosti.
') Strážnice — msteko v jižní Morav.
'") Mikoláš Drabík, bratrský iiiouznivec žil v I. 1588-KilO.

Pedpovídal, že Bh pivede od severu a jihu svá vojska

. k osvobození vylmanc, že I lalisburkov zírali nejen koními,

ale všechny zem své. Vidní Drabíkova pejal Komenský do



své knihy „Svtlo v tmách". Z rozkazu soudu prešpurského
byl Drabík obžalován z velczrady, uvznn a popraven, když
ped tím jezuitm se podailo pohnouti ho k tomu, aby pro-
roctví svá odvolal a víru katolickou pijal.

") Mikuláš. Koperník, slavný hvzdá, žil v 1. 1473— 154:^.

") Galileo Galilei, slavný hvzdá, žil v I. 1564— 1642.

Piznal se veejn k ueni Koptrnikovu. Musil klee uú-
pisáhnouti r. 1633 své ueni a byl odstmzen k vezení. Báje
vypravuje, že si po odpisáhnulí ekl policím ,,Li piu' si nui-

uve" t. j. pece se zem toí.
") Ferdinand II. vládl v 1. 161'J 1037.
'^) Labyrint = bludišt.
^') kvaltování = shony.
'*) formanský = povoznický.
") hadruky ^ hádky.
'") filosof = myslitel.

^') gramatik = uenec, obírající iie zpylováiiim jazyka.
'') rhctorik = eník.
^') pocta = básník.
^') dialektik -^ uence, klerý '^lynul obralnosli v odkiývani

vad v myšlení, obratností v myšlení a rozumném hádání.
**) aritlimetika = potáství.
'") geometrie = mictví.
'Ó gcodesie pvodn nauka u podob a velikosti zem.
'*) musica = hudba.
'") astronomie = hvzdáství.
*") astrologie = hvzdopravectví ili hádání z pohybu

hvzd na osudy lid.ké.

'^) historie = djepis.
'') ethikové --^ mravokárcové.
^*) alchymisté = zlatodjci, v dob Rudolfov obírali se

hledáním zlata cestou luební.

'') vrhcaby, oblíbená hra stedovká podobná ,,dám".
'*) tlampati = neslušn mluviti.
^*) Ernest Denis, souasný francouzský uenec a vzácný

pítel našeho národa, obral si za úkTl prozkoumání našicii

djin a napsal díla ,,Konec samostatnosti eské", ,,echy po
Bílé Hoe" a j.

*') Jean Jacques Rousseau, slavný francouzský spisovatel,

oprávce výchovy. Napsal vedle jiných svých slavných spis
také ,,Smlouvu spoleenskou", ve které byla ped velikou
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francouzskou revolucí hlásána hesla rovnosti, volnosti a bra=

trství lidstva. Žil v 1.- 1712—1778.
28) Joh. Gottfried Herder, nmecký myslitel, bás:'ík a

spisovatel, žil v 1. 1744—1803, hlásal zásadu lidskosti. Vylíil

svým nmeckým krajanm spravedliv povahu Slovan.
^^) Pansofic = vševda.
") Musy byly v eckém bájesloví bohyn vd a umní.
*^) Macharova báse ,, Komenský" vyšla v knize

,
.Apo-

štolé", vydané nákladem Fr. Šimáka v Praze r. 1911,

") Orfeus, zjev eckého bájesloví. Zpvem a hrou svou
pemohl hrzy podsvtí a tím vysvobodil od smrti cho svou
Eurydiku. Bájeno o nm, že mocí své hudby dovede udolati

pírodu, zvíenu, kvtenu, ba i skály.

*3) Anglická libra šterlingu rovná se asi našim 24 K-
") Harmensz Rembrandt, nej.-lavnjší holandský malí,

žil souasn s J. A. Komenským v 1. 1606—1669.
**) První životopis J. A. Komenského od našeho djepisce

Františka Palackého vyšel po prvé v asopisu eského Musea
r. 1829.
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