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Z |abyrintu do ráje

Komenského dílo jako cesta poznání

SYLV IE  R ICHTEROVA

Inbyint světa a rdj srdce je pro českou literaturu snad nejdriležitějším Komen-
ského dílem;je napsán v krásnémjazyce a|ze jej považovat za vynikající pŤíklad
barokní prÓzy,,Umělecké ocenění spisu všakjako by paradoxně pŤispívalo k re-
dukci jeho vyznamu; moderní pojetí textu totiž mriže byt pro pŤístup k alegoric-
kému dílu anachronistické a ponechat bez povšimnutí většinu jeho v znamotvor-
nlch sloŽek. To se t1/ká jak pozitivisticky orientované literrírní vědy' tak marxis-
tickfch pokusri vysvětlit mystického autora materialisticky. osobně mne vždy do-
slova fascinovala v hojnlch obměnách se vyskytující marxistickovědná formule,
jež autora víceméně omlouvá za to, Že vzhledem k době, do níž se neprozŤetelně
narodil, nebyl s to najít originálnější vyristění díla než jakési pŤilnutí k Bohu',Ide-
ologické pŤedsudky a z nich plynoucí interpretační schémata však nemtiže neu-
vést v pochybnost základní metodologická otázka: Co zrjstane Z mystického díla,

' Tento pŤíspěvek rozvíjí některé body studie napsané italsky pod názvem Il labirinto tJel montlo e il puracliso

del cuore di Jan Anos KomensbÍComenir.s, uveiejněné ve sborníku Filozof,e a literatura v sedmnáctém

uosmn ctémstoleÍí(Boccďa|999)'ZdepÍed|oŽenástaťjezaměÍenanaotázkymetodologickéhopŤistupukli-

teráÍnímu alegorickému dílu, shrnuje některé poznatky uveŤejněné v prvé studii a rfsuje perspektivu další za-

mfšlené práce na dané téma'

. ''[.'.] nachází [...] štěstí a ráj ve svém srdci, kde se spŤátelí s Kristem a spojí s Bohem. Je to ovšem Ťešení idea-

|istické, poznamenané leckde tendencemi soudobé českobratrské ideologie,,. čteme v Úpravném vydání poŤíze.

ném Antonínem Škarkou pro široké publikum odeonu v roce |97o (viz i Škarkúv doslov NestáÍnoucí |abyrint,

1960: 2l0). Pomyš|ení, Že něco tak nejapného mohl napsat o biskupovi jednoty bratrské badatel Škarkova for-

mátu z vlastní vťlle, se pÍíčí rozumu; kromě toho koluje pověst, že k hrrjze i pokoiení tohoto vědce ,'někdo.. po-

dobné věty dojeho prací skutečně vpisova|. Existuje.|i pro to pŤímé svědectví nebo doklad, bylo by správnéje

vydat pro infoÍmaci generacím, kter;/m bude chybět prriprava v odha|ování ideologické cenzury (zde dvojí' Ko-

menského a Škarky;. Dosti prúkazn:|m drikmm pďobnlch manipulací m že bÝt i textologické srovnání, jež

snadno odhalí v'roky trčící absurdně ze zasvěcenlch stránek nebo nráhlé skluzy ve vědeckém názoru, prcjeviv.

ši se u některlch autor po roce |948. Za těmito na první pohled čistě akademicklmi zajímavostmi se skr.Ívá

pravda o zcizování a znehodnocování české kulturní tradice, jejichž neblahé následky nemizí rych|e ani snad.

no. Dovolujeme si kriticky vážit anachronistické metody t'kající se liter rních kva|it Komenského dÍla, proto.

že blokovaly proces jejich poznávaní. Docelajinou kapito|ou je obrovská ediční, filozoficlcá a pedagogicky od-

bomá komeniologie, ktere vděčíme a mnohá poučení ajejíž hodnocení daleko pfusahuje naši kompetenci.
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kdyŽ jeho pravé a hlavní určení zneuznáme, škrtneme či prostě ignorujeme? La.
byrint světa a r j srdce je dnes už sice ňazen do kategorie,,románu zasvěcení..,3
ale zkoumání textu odpovídající této jeho funkci je teprve na samém počátku'

Je-li privodní funkce díla náboženská, je z jeho specifické povahy tŤeba vy-
vodit nezbytné metodologické dúsledky; podmínkou adekvátního pŤíStupu je
v prvé Ťadě studium pravidel žánru, a nebo moŽná Žánrrj, k nimž dílo patŤí'
V kontextu biblické, apokalyptické, alegorické, utopické i filozoÍjcké literatury
se nabízí ňada interpretačních klíčri' jejichž pouŽití obohacuje a často i podstat-
ně proměřuje dosavadní čtení.u

Zptisob v stavby Labyrintu světa ct rtíje srdce je typick;/ pro alegorii a pro
zasvěceneckou |iteraturu; text komunikuje simu|tánně v několika sémantick ch
rovinách, od realistické pŤes symbolickou po duchovní, a čtenái se v něm ori-
entuje podle toho, jak jim rozumí, jak je rozpoznává, jak na ně reaguje. První
velká definice literární alegorieje z pera Dantova a - podobnějako později Ko-
mensk1i - opírá rozlišení vyznamov1ich rovin o trojné či triadické pojetí' Dante
rozlišuje smysl doslovny, pĚeneseny, morální a duchovní - anagogicky.5 Rozdíl

Termín pouŽit;y v této stluvislosti Danielou Hodrovou ve svazku Rtlnttín zusvěcení (| 993: str' 7l_73).

U piíležitosti čtyŤstého v]Íročí narození Jana Amose byIo v kontextu současné světové hermeneutiky stué kli.

šé o ,,učiteli národr].. deÍ.initivně odloženo ve prospěch jednotnébo Íjlozofického pohIedu na celé Komenské-

ho dí|o. Na primální vfznam náboŽenského filozoÍického názoru u Komenského upozortluje Marc FumaroIi
(Fumaoli 1994)' na pŤináležitost k apoka|yptické |iteratuŤe Milta Fattoriová (Fatrori l997)' na principy moj"

Žíšské fi lozofie Jean.Robert Armogathe (',Jde o to ukl2at, jak smysl a rozum odpovídají Písmu.., Armogathe

l996)' V pŤístupu k l iterárnímu dílu se ovšem nelze spokojit s konstatováním, n;/bržje tňeba použít interpre-

tačních postup adekvátních této perspektivě. Stfukfurální anal;/za Lubomíra Doležela, jež rekonstruuje trIa-

dickou kompozici textu, patŤí _ svfm zp sobem paradoxně _ k dostrd nejadekvátnějšírn, postrádá však fiIoIo.

gicky a srovnávací rozměr (Doležel l 993)- VeImi cenné jsou samozŤejmě všechny bibliografické a textologic-

ké práce vzniklé od dob J' V Nováka a J. Vlčka po nedávné studie J. Skuti|a, Z' Kožmina, E. Petrťr a dalších'

Dante odborně komentuje Božskou kometlii ve ve|mi často citované epišto|e císaiskérnu vikáŤi Cangrandovi

z r. 13l7: ,,[...] istius operis non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est pluriunr sensuum, nam

primus sensus est qui habetur par l itteram, alius est qui habetur per significata per l itteram. Et primus dicitur

litteralis, secundus vero a|egoricus sive moraIis, sive anagogicus...Jak zdr1razřuje editor textu Angelo Jaco-

mlzzt' roz|jšeni smyslu doslovného a ostatních, ,,obrazn;!ch.. či a|egoricklch, odráží věrně orclo expositionis,

pravidla hermeneutického v1/kladu Písma, jakje kanonizova| stŤedověk. Dante také uvádí jako piíklad biblic.

k! odchod |zrae|e z Egypta:,,doslovn1/ smysl se t;fká syn lzraele v dobách Mojžíšovfch' alegorick;/ zname.

ná naše spasení skrze Ježíše, ve smyslu morá|ním je nám tu sdělováno obrácení duše ze smutku a bídy hŤíchu

Ve stav mi|osti, ve smyslu anagogickém se tu označuje odchod svaté duše z pout tohoto Zkaženého světa do

svobody věčné slávy' Ačkoliv blvají tyto rnystické vlznarny označovány rriznlmijmény, mŮžemeje všechny

naz;|vat alegoricklmi' Jelikož se |iší od vlznamu dtlslovného či historického. A|egorie se totiž odvozuje od

Ťeckého ,alleon., latinsky ,alienum. nebo ,diversum...(Dante l986: 44,l.47' piek|. S' R').

mezi p sobením mystické literatury stŤedověku, renesance a baroku a takzvaně

moderního umění je sice zásadní, na druhé straně však mnohem subtilnější, než

se obecně pÍedpokládá'
Adekvátní pŤístup k alegorickému dí|u musí nezbytně vycháZet z toho, Že

text je polyfunkční, pro literární vědu poučenou struktura|ismem a sémiotikou

ovšem není těžké nah]édnout Dantovo rozlišení textov ch plán z hlediska ja-

zykovÝch funkcí: coby pŤíběh má text jistou konkrétní referenční Íunkci histo-

rickou i autobiografickou, coby nábožensk;i a filozofick1/ traktát má v:/raznou

funkci metaliteÍáÍni a Symbolickou, coby esoterické dílo má funkci náboŽen-

skou a mystickou. Jednotlivé funkce je samozĚejmě možné rozlišit, nikdy však

oddělit, neboť speciÍická je právě jejich propojenost. Mystik proniká v konkrét-

ním historicky determinovaném čase a prostoru k univerzálním zákon m a hod-

notám, vyznam Svědectví plyne z jedinečnosti (i pŤík|adnosti) jeho individuální

zkušenosti. PÍítomnost Dantem pojmenovanÝch sémantick1/ch plánri mriže také

mít více funkcí, m že b1/t mj. jakymsi vědomfm zaštítěním textu proti neza.

svěcenému vnímateli; vzorem jsou podobenství, kterlm v evangeliích mťlže ro.

zumět jen ten, ,,kdo má uši k slyšení a oči k vidění..' Z mystického hlediska je

pak ještě dťrleŽitější vědomí, Že všechny uvedené plány mají svťrj existenciální
rozměr; právě zasvěcené vědomí počítá S jejich simultánním p sobenim a vzá-
jemn1im ovlivřováním a interpretuje v Souladu s jejich vÝZnamem svou Životní
zkušenost.

Není pochyb, že materiál nadan}' takovymi vlastnostmi je pro teorii recepce
díla nesmírně podnětn]/. Mystická skladba má ovšem i estetickou Í.unkoi' jeŽ

v autorském záměru nebyla dominantní.. Z h|ediska laické literární vědy je si.
ce možné hierarchii těchto funkcí pŤeskupit a povaŽovat za dominantní umělec-

.'i v znam, dílo však ne|ze na tuto Íunkci redukovat, Znamena|o by to metodo-
logicky zabránjt, aby vydalo svrij plny vyznam. Pozitivistická a po ní marxis-
tická literární věda právě tuto formu vědomé i nevědomé cenzury Labyrintu svě-
ta a ruije srdce široce uplatřovala; pokud se však shodneme na definici estetic-
ké funkce jako zptisobu oÍganizace mimoestetickych skutečností vstupujících
do díla, je redukování vyznamu mystického textu na uměleck1/ opravdov1/ pro-
timluv a paradox.

Moderní ,,umělecká.. měňítka ale většinou nedovolí jít dál' než k ocenění bar-
vitého jazyka Labyrintu ak vyzdvižení pokusu o dramatické vyprávění v epi.
zodě Šďomounova pádu. (PŤíběh Šalomounova podlehnutí svodŮm a modlám

MámeJi se pokusit o pochopení Komenského estetiky, musíme mít na zŤeteli, Že tento kněz a pilnl/ čtená-Í Au-

gustina dobÍe znal a zásadně odsuzova| jev Iatinsky zvan:Í c oncuPiscentiu iníe|/cctrurln, jakousi nemravnou ln-

telekfuální libost (dle sIovníkového hesla i chlípnost) nebo také samolibou a samo čelnou intelektuálni hru.
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kdyŽ jeho pravé a hlavní určení zneuznáme, škrtneme či prostě ignorujeme? la.
b)]rint světa a ruij srdce je dnes už sice Ťazen do kategorie ,,románu zasvěcení..,]
ale zkoumání textu odpovídající této jeho funkci je teprve na samém počátku'

Je-li privodní funkce díla náboŽenská, je z jeho specifické povahy tŤeba vy-
vodit nezbytné metodologické drisledky: podmínkou adekvátního pňíStupu je
v prvé Ťadě studium pravidel žánru, a nebo možná Žánrrj, k nimŽ dílo patŤí'
V kontextu biblické, apokalyptické, alegorické, utopické i filozoÍlcké literatury
se nabízí Ťada interpretačních klíč ' jejichž pouŽití obohacuje a často i podstat-
ně proměřuje dosavadní čtení.u

Zptisob V)'Stavby Labyrintu světa ct rtije srdce je typick;/ pro alegorii a pro
zasvěceneckou |iteraturu: text komunikuje simu|tánně v několika sémantick ch
rovinách, od realistické pŤes symbolickou po duchovní, a čtenáň se v něm ori-
entuje podle toho, jak jim rozumí, jak je rozpoznává, jak na ně reaguje' První
velká definice literární alegorieje z pera Dantova a - podobnějako později Ko-
mensk1/ - opírá rozlišení vyznamov1ich rovin o trojné či triadické pojetí' Dante
rozlišuje smysl dos|ovn , pienesen;í, morální a duchovní - anagogicky.5 Rozdíl

Termín pouŽit;y v této stluvislosti Danielou Hodrovou ve svazku Rtlntín zusvěcení (| 993: str' 7l_73).

U piíležitosti čtyŤstého v]Íročí narození Jana Amose byIo v kontextu současné světové hermeneutiky stré kli.

šé o ,,učiteli národr].. deÍinitivně odloženo ve prospěch jednotnébo Íjlozofického pohIedu na celé Kornenské-

ho díIo. Na primáIní V)iznam náboženského filozoÍlckého názoru u Komenského upozorriuje Marc Fumaro|i
(Fumaroli 1994), na pňináležitost k apoka|yptické |iteratuŤe Mtrta Fattoriová (Fatrori l997)' na principy mo.i'

Žíšské fi lozofie Jean.Robelt Armogathe (',Jde o to ukáZat, jak smysI a rozum odpovídají Písmu.., Armogathe

l 996)' V pŤístupu k l iterárnímu dílu se ovšern nelze spokojit s konstatováním' n;Íbrž je tieba použít interpre-

tačních postup adekvátních této perspektivě. Stfukturálni anal;fza Lubomíra Doležela, jež rekonstruuje rla-

dickou kompozici textu, patŤí _ svfm zp sobem paradoxně _ k dosud nejadekvátnějším, postrádá však fiIoIo.

gick! a srovnávací rozměr (Doležel l 993)- VeImi cenné jsou samozŤejmě všechny bibliografické a textologic-

ké práce vzniklé od dob J' V Nováka a J. Vlčka po nedávné studie J. Skuti|a, Z' Kožmina, E. Petrťr a dalších.

Dante odborně komentuje Božlkou koruetlii ve ve|mi často citované epišto|e císaÍskérnu vikáŤi Cangrandovi

zr. 1312:,,[...] istius operis non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est pluriunr sensuum; nam

primus sensus est qui habetuÍ par |itteram, a]ius est qui habetur per signiÍ.icata per l itteram. Et primus dicitur

litteralis, secundus vero a|egoricus sive moralis, sive anagogicus...Jak zdrirrazřuje editor textu Angelo Jaco-

muzzi. rozlišení smyslu doslovného a ostatních, ,,obrazn;/ch.. či a|egoricklch' odráží věrné ordo exPosi|iL,ni5,

pravidla bermeneutického v1/kladu Písma, jakje kanonizova| stŤedověk. Dante také uvádí jako pŤíklad biblic-

k1Í odchod lzraele z Egypta: ,,doslovny smysl se t;/ká syn lzraele v dobách Mojžíšovfch' alegorick;Í zname.

ná naše spasení skrze JežíŠe, ve smyslu morálním je nám tu sdělováno obrácení duše ze smutku a bídy hŤíchu

ve stav milosti, ve smyslu anagogickém se tu označuje odchod svaté duše z pout tohoto zkaženého světa do

svobody věčné slávy' Ačkoliv byvají tyto rnystické v1lznarny označovány rr}zn1lmijmény, mťržemeje všechny

nz;/vat alegorick/mi' ' iel ikoŽ se |iší od v/znamu doslovného či historického. A|egorie se totiž odvozuje od

ňeckého,a l leon. ,  l a t insky ,a l i enum.nebo,d iversum. . . (Dante  l986:44. | .47 '  p iek| .  S '  R ' ) '

mezi p Sobením mystické literatury stŤedověku, renesance a baroku a takzvaně

moderního umění je sice zásadní, na druhé straně však mnohem subtilnější, než

Se obecně pŤedpokládá'
Adekvátní prísfup k alegorickému dílu musí nezbytně yy;háZet z toho, Že

text je polyfunkční; pro Iiterární vědu poučenou strukturalismem a sémiotikou

ovšem není těžké nahlédnout Dantovo rozlišení textov ch plánti z hlediska ja-

zykov]i ch funkcí: coby pŤíběh má text jistou konkrétní referenční Í.unkci histo-

rickou i autobiografickou, coby nábožensk1i a filozofick1/ traktát má v}iraznou

funkci metaliterární a symbolickou, coby esoterické dílo má funkci nábožen-

skou a mystickou. Jednotlivé funkce je samozŤejmě možné rozlišit, nikdy však

oddělit, neboť speciÍická je právě jejich propojenost' Mystik proniká V konkrét.

ním historicky determinovaném čase a prostoru k univerzálním zákon m a hod-

notám, vyznam svědectví plyne z jedinečnosti (ipŤíkladnosti) jeho individuální

zkušenosti. Pňítomnost Dantem pojmenovanÝch sémantick1/ch plánli mriŽe také

mít více funkcí, mriže b1/t mj' jaklmsi vědom1/m zaštítěním textu protl neza.

svěcenému vnímateli; vzorem jsou podobenství, kter:i m V evange|iích mriŽe ro-

zumět jen ten, ,,kdo má uši k slyšení a oči k vidění..' Z mystického hlediska je

pak ještě driležitější vědomí' Že všechny uvedené plány mají svrij existenciální
rozměr; právě zasvěcené vědomí počítá S jejich simultánním prisobenim a vZá-
jemnlm ovlivřováním a interpretuje v Souladu s jejich vyznamem Svou Životní
zkušenost.

Není pochyb, že materiá| nadany takovymi Vlastnostmi je pro teorii recepce
díla nesmírně podnětn]/. Mystická skladba má ovšem i estetickou Í.unkci' jeŽ

v autorském záměru nebyla dominantní'6 Z hlediska laické literární vědy je si.
ce možné hierarchii těchto Íunkcí pŤeskupit a povaŽovat za dominantní umě|ec.
k;/ v]iznam, dílo však nelze na tuto Íunkci redukovat, Znamenalo by to metodo-
logicky zabránit, aby vydalo sv j plny vyznam. Pozitivistická a po ní marxis-
tická literární věda právě tuto formu vědomé i nevědomé cenaÍy Labyrinu svě-
ta a rrÍje srdce široce uplatřovala; pokud Se však shodneme na definici estetic-
ké funkce jako zpúsobu oÍganizace mimoestetickych skutečností vstupujících
do díla, je redukování vlznamu mystického textu na uměleck}' opravdovy pro-
timluv a paradox.

Moderní ,,umělecká.. měŤítka a|e většinou nedovolí jít dál neŽ k ocenění bar-
vitého jazyka Labyrintu a k vyzdvižení pokusu o dramatické vyprávění v epi-
zodě Šalomounova pádu' (PŤíběh Šalomounova podlehnutí Svod m a modlám

. Mr{me.Ii se pokusit o pochopení Komenského estetiky, musíme mít na zreteli, Že tento kněZ a pilny čtenaŤ Au-

gustina dobie znal a zásadně odsuzoval jev latinsky zvan]í c oncupisteiltia intellactu0liS, jakonsi nemravnou in.

telektuální l ibost (dle slovníkového hesIa i chlípnost) nebo také samoIibou a samo čelnou intelektuální hru'
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Komensk;/ ovšem čerpá z První knihy královské; l Kr 11-|2) o zkoumání es-
tetické funkce m Žeme právem mluvit, pokud jím budeme rozumět studium dy-
namického fungování všech složek textu a utváÍení celkového v1/znamu. Tuto
možnost apriorně vy|učuje neblaze tradované oddě|ování barokně Sytych (,,Ži.
v!ch..) v1/jevri Labyrintu od duhověji zbarveného (',modernímu čtenáŤi cizího..)
Ráje srdce: teprve na základě konfrontace obou díl se dynamika v}'Stavby ce-
lého textu m Že vrjbec začít r sovat.

Redukce funkcí díla mátotiŽ za následek redukované chápání alegorie jako
takové; Komensk1i znal a volil alegorii jako exegetick . hermeneutick1i nástroj;
k jeho vzdělání patŤilo vědět, že - napŤíklad v pojetí Tomáše Akvinského - je
a|egorie specifick1/m pŤípadem analogie, která dovoluje postupovat od poznání
tvor k poznáni StvoŤite]e, a nejsilnější a nejbohatší tradici alegorie pŤedstavo.
vala |iteratura pro našeho autora nejd ležitější, totiž bib|ická. Nov1/ zákon je
z hlediska kÍesťanské hermeneutiky alegorickou exegezi Starého zákona,Zjeve_
ní svatého Jana alegorií evange|ií a dílo origenovo a dalších církevních učitelrj
pokračováním této tradice' Komensk! se do ní Lctbyrintem vědomě vŤadil nejen
neustá| mi odkazy in margine k pasážím z Písma, nj,brž zejména obsahem své.
ho díla, pojat1/m jako platn1/ pŤíspěvek do biblické literatury.7

Cílem tohoto pŤíspěvku je pŤedstavit Labyrint světa a rdj srdce pŤedevším jako
dobrodružstvi poznání a jeho podmínek (zaslepení i prohlédání, vidění i vědě.
ní).E Cesta, již poutník koná, se odehrává současně jako pohyb v prostoru, jako
pohyb mysli a jako pohyb duchovní; vidění a pohyb se vzájemně podmiřují.

Komenského poutníkjde světem proto, aby vidě|, hleděl' pozoroval i rozpo-
znáva|; dívá se hollm okem a br1ilemi, noĚí se do tmy a znovu prohlédá, dostá-
vá da|ší br1lle a dospívá k duchovnímu vidění. Cesta ze tmy ke světlu tvoŤí spo-
lečn;základ s biblickou a obecněji mystickou |iteraturou, oÍázka slepoty a vi-
dění je jedním z klíčov1/ch témat Nového zákona vrcholícího Zjevením. Ko-
menského fenomeno|ogie vidění, a tedy poznávání, je ovšem poučena i vědeo.
kou a Íllozofickou prací jeho současníkrj a - co je nejdriležitější _ pŤedzname.

, Z rozsáh|é bib|iografie tÝkající se a|egorie bib|ické. stiedověké, barokní i moderní je nutno zaznamenat ale-

spoř kritiku romantického a obecně moderního pojetí a|egorie. kterou ve své monografii o vzniku německého

dramatu formuloval WaIter Benjamin. Právě Benjamin pĚipomíná mimo jiné zjištění Johanna Heinricha Vos.

se' Že ani Homérovy epické skladby nejsou prost;ím vyprávěním odpovídajícím víie doby Nestorovy, nÝbrŽ

symbolick1Ím znázornéním orfick/ch mysteÍií egyptského pr!vodu (Benjamin l974).

u V;Íznanová hranice s|oves virlŽt a yědě| je Íozpt!|e\á v alegorii Korllenského podobnějako v Biblj (či v Dan-

tovi) a má i svťrj etymo|ogick! podklad v indoevropském wclr,/ (v sanskrtu vilrti' jak upozorřuje Bruno Cer-

chio v monografii Duntťtv hennetismu.r (Cerchio |988: 53).
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nává jeho vlastní univerzální didaktick1i projekt. Jeho pampaeclia bude vyrristat

z pokusu pŤevést mystické učení v univerzálně pŤístupnou školu, implicitní v .

chovná funkce alegorického díla se postupně stane gigantiok m vlchovn nr

programem, kter! se pokouší jako Jákob v žebŤík dosáhnout ncbe a zpiístupnit

všechny stupně poznáni. Na rozdíl od navždy nehotového didaktického it teore.

tického dílaje však esotericky text v Sobě završeny, ukončeny, a zárovcii olcv-

Ťen!, podobně jako katedrá|a či ÍllozoÍlcké obydlí. Jako uměleoké dílo i .iako
skutečny labyrint vybízí stále ke vstupu, k cxegezi i k nové individuální. nco-

pakovatelné a jedinečné zasvěcující zkušenosti. MoŽná se Komensky k Laby-

ritttu světa a raji srdce po cely Život vraoel právě pro tuto speciÍickou nrožnost

alegorie.
TŤem základním sémanticklm plánúm alegorie odpovídír trojí zpťrsob vidě-

ní: realistick!, metafbrick a duchovní. Na rozdíl od srovnatelnych alegorickych
poutí (zejmén a z peta Komenského učitele a piítele Johanna Valentina Andreac)

obsahuje právě Komenského dílo nejen svědectví o nízk ch a vysoklch dimen-
zích světa, nybrž i implicitní návod (zasvěcení), jak se z nízk1ich l 'ymanit a clo
nejvyšších vzestoupit. V tomto smys|u lze číst Labyrint světa a ráj srdce 1ako
pňíspěvek ke gnozeologii; komeniologické studie jana Patočky nabízejí intcr.
pretační klíč právě v tomto Směru..]

Na rozdíl od Descartesa a Bacona, kteŤíjako první oddělují vědu od víry, Ko-
mensk trvá na jednotě Smys|u světa a ve víÍe shledává podmínku pravdiv ho
poznání' Pro toto svoje pŤesvědčení byl donedávna chápán jako poslední stŤe.
dověk;/ myslitel, po propadu pozitir, istického a rnarxistického mltu objektivní-
ho poznání se však tento ,,poslední.. f,rlozof začíná jevit jako jeden z ,'prvních..
učitelrj holistického naziráni vesmí[u.,,,

Co se tyče základního alegorického ténratu, zaznamenejme, jak šťastnou ru.
ku měl Jan Nivnicensk!, když sáhl po |abyrintu, ktery patŤí k nejstarším a uni-
verzálním symbolrim a zároveii k dnes nejrozšíŤenějším rnetalbrám, napŤíklad
v teorii internetové komunikace: mohli bychom vlastně podle Komerrskéht;
vzoru Ííci' Že máme co dělat s pattkomunikrlcí. H|uboká se zdá byt etynrologic-
ká souvislost labyrintu s komurrikačni siIi, jež, byla po arnericku nazvána web'

K|íčov! vlznam má v tonto směru studie Kulcnsí tt otal,Ťcn tlttše, pub|ikovaná poprvé v Kr'crt?nslc rz'rrrr

l970, dnes zďazená do Koneniolopickic'h stl l l l/ II (Patočka l998: 337_5l ).

PŤi posuzování fi lozof.ického vlznamu jeho clíla je dobÉ mít na ziete|i. Že kvantovii ťyzika se svou teorií irr.

determinace nevylučrrje sepětí poznávaného (piedměfu) s poznávajicím (subjektem)' žc psychologie uznala zíl

sadní d ležitost citové inte|igence (a tedy roli ,,srdce..) v procesu tlsvojování světa a obccně že se otrizka jed.

noty bytí do fi|ozofie vrací rŮzn;/nri cestami (napÍík|ad znám;Írn spisem Jacquesa Monoda o náhodě a nczbyt.

nosti, Monod 1970).

,L.

6-5



Komensk;/ ovšem čerpá z První knihy královské; l Kr 11_|2.) o zkoumání es-
tetické f'unkce m žeme právem mluvit, pokud jím budeme rozumět studium dy_
namického fungování všech složek textu a utváňení celkového v1y'znamu. Tuto
možnost apriorně vy|učuje neblaze tradované oddě|ování barokně Sytych (,,Ži.
v!ch..) v1/jevri Labyrintu od duhověji zbarveného (',modernímu čtenáŤi cizího..)
Ráje srdce: teprve na základě konfrontace obou díl se dynamika v stavby ce-
lého textu m Že vrjbec začít r sovat.

Redukce funkcí dí|a mátotiž za následek redukované chápáni alegorie jako
takové; Komensk1i znal a volil alegorii jako exegetick . hermeneutick;Í nástroj:
k jeho vzdělání patŤilo vědět' že _ napŤíklad v pojetí Tomáše Akvinského - je
a|egorie speciÍick1/m pŤípadem analogie, která dovoluje postupovat od poznání
tvor k poznáni StvoŤitele, a nejsilnější a nejbohatší tradici alegorie pÍedstavo.
vala |iteratura pro našeho autora nejd ležitější, totiŽ biblická. Nov]li zákon je
z hlediska kŤesťanské hermeneutiky alegorickou exegezi Starého zákona,Zjeve_
ní svatého Jana alegorií evangelií a dílo origenovo a dalších církevních učitelrj
pokračováním této tradice' Komensky se do ní Labyrintem vědomě vŤadil nejen
neustál mi odkazy in margine k pasážím z Písma, nj,brž zejména obsahem své.
ho díla, pojat1/m jako platn1/ pŤíspěvek do biblické literatury.?

Cílem tohoto pŤíspěvku je pŤedstavit Labyrint světa a rdj srdce pŤedevším jako
dobrodružstvi poznání a jeho podmínek (zaslepení i proh|édání, vidění i vědě-
ní).E Cesta, již poutník koná, se odehrává současnějako pohyb v prostoru, jako
pohyb mysli ajako pohyb duchovní; vidění a pohyb se vzájemně podmiřují.

Komenského poutníkjde světem proto, aby vidě|, hleděl' pozoroval i rozpo-
znáva|; dívá se hol;Ím okem a br1ilemi, noňí se do tmy a znovu prohlédá, dostá-
vá da|ší brlle a dospívá k duchovnímu vidění. Cesta ze tmy ke světlu tvoŤí spo.
lečn1f základ s biblickou a obecněji mystickou literaturou, otázka slepoty a vi-
dění je jedním z klíčov ch témat Nového zákona vrcholícího Zjevenim, Ko-
menského fenomeno|ogie vidění, a tedy poznávání, je ovšem poučena i vědec-
kou a Íl|ozofickou prací jeho současníkú a - co je nejdŮ|ežitější _ pŤedzname.

, Z rozsáh|é bib|iografie tÝkající se alegode biblické, stiedověké, barokní i moderní je nutno Zaznamenat ale-

spoř kritiku romantického a obecně moderního pojetí a|egorie. kterou ve své monografii o vzniku německéhtr

dramatu Íbrmu]ova| Walter Benjamin. Právě Benjamin pfipomíná mimo jiné zjištění Johanna Heinricha Vos.

se, že ani Homérovy epické skladby nejsou prost;ím vyprávěním odpovídajícím víŤe doby Nestorovy, nybrŽ

symbolick1/m znázornéním orfick1lch mysterií egyptského privodu (Benjamin l 974).

l V;íznamová hranice sloves vidět a vědět je rczptylená v a|egorii Kornenskébo podobně jako v Bibli (či v Dan-

tovi) a má i svúj etymo|ogick! podklad v indoevropském Wťií! (v sanskrtu virlra, jak upozorřuje Bruno Cer.

chio v nronografii Dunt v hennetismt.r (Cerchio | 988: 53).
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nává jeho vlastní univerzální didaktick projekt. Jeho pampaedia bude vyrťrstat

z pokusu pŤevést mystické učení v univerzálně pŤístupnou školu, implicitní v .

chovná funkce alegorického díla se postupně stane gigantick m vlchovnynr

programem, kter! se pokouší jako Jákob v žebŤík dosáhnout ncbe a zpiístupnit

všechny stupně poznáni. Na rozdíl od navždy nehotového didaktického a teote-

tického dílaje však esoterick! text V sobě završeny, ukončen!, a zároveĎ olev-

Ťen!, podobně jako katedrála či fllozoÍlcké obydlí. Jako uměleoké dílo i .|ako
skutečny labyrint vybízí stále ke vstupu, k exegezi i k nové individuá]ní, neo-

pakovatelné a jedinečné zasvěcující zkušencrsti. MoŽná se Komensky k Lctbl'-

rintu světa a raji srdce po ce|1/ Život vracel právě pro tuto speciÍickou nroŽnost

alegorie.
TŤem základním sémantick nr plánŮm alegorie odpovídár trojí zprisob vidě.

ní: realistick1i, metafbrick a duchovní. Na rozdíl od srovnateln;i ch alegorickych
poutí (zejmén a z peÍa Komenského učitele a pÍítele Johanna Va|entina Andreae)

obsahuje právě Komenského dílo nejen svědectví o nízkych a vysok1ich dimen-
zích světa, nybrži implicitní návod (zasvěcení), jak se z nízk ch vymanit a clo
nejvyšších vzestoupit' v tomto smyslu lze číst Labyrint světa a ráj stdce jako

pŤíspěvek ke gnozeo|ogii; kornenio|ogické studie Jana Patočky nabízejí inter-
pretační klíč právě v tomto Směru..)

Na rozdíl od Descartesa a Bacona' kteŤíjako první oddělují vědu od víry, Ko-
mensky trvá na jednotě smyslu světa a ve víŤe shledává podmínku pravdiv ho
poznání. Pro toto svoje pŤesvědčení byl dorredávna chápán jako poslední stie.
dověk! myslitel, po propadu pozitir,istického a marxistického mytu objektivní-
ho poznání se však tento ',poslední.. fi lozof začíná jevit jako jeden z ,,prvníclr..
učite|rj holistického naziráni vesmíru.'.,

Co se t če zák|adního alegorického tématu' zaznamenejme, jak šťastrrou ru.
ku měl Jan Nivnicensk , kdyŽ sáhl po |abyrintu, ktery patŤí k nejstarším a urri-
verzálním symbolrim a zároveii k dnes nejrozšíŤenějším metalbrám, napňíklad
v teorii internetové komunikace: nrohli bychom v|astně podle Komenského
vzoru Ťíci, že máme co dělat s pankomunikrlci. Hluboká se zdá byt etymologic-
ká souvis|ost labyrintu s komurrikačni siÍí, jež, byla po americku nazvána web,

" Klíčovf v;Íznam má v tomto směru srudie Kortcl.r,h. a orey,Ťcn tlttša, pub|ikovaná popryé y KÍastllilsk[ ru\,lll

l 970, dnes zaÍazená do KonenioklpickÍch sÍtl./lí l I (Patočka l 998: 337_5 l ).

'., PŤi posuzování Íl|ozofického v]lznamu jeho clí|a je dobré míl na zĚeteli. Že kvantovii fyzika se svou tcorií irl

determinace nevyIučLrje sepětí poznávaného (pŤedrnětu) s poznávajícím (subjektern)' žc psychologie uznata z1r

sadní d ležitost citové inteIigence (a tedy roli ',srtlce..) v procesu trsvojování světa a obecně že se otrizka.|ed-
noty bytí do fi lozofie vrací rúzn;/mi cestalni (napÍík|ad znám;Ím spisem Jacquesa Monoda o náhodě a nczbyt.

nosti, Monod I970).

L
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s|ovem skr;/vajícím i v\!znam pavučina. Jméno Ariadny, jejižnit zachránila The-
sea z krétského labyrintu, je _ zdá se - odvozeno od koiene slov pavouk, pavu-
člna- arachny'. Teorie elektronické komunikace ovšem operuje s piedstavou la-
byrintu, ktery nemá žádny stŤed a do něhož je možné kdykoliv a odkudkoliv
vstoupit (o tom, zda a jak |ibovolně vystoupit, prozrazuje web prozatim má|o).
Podivuhodn;im pojítkem těchto metafor je kabalistick! symbol pavouka pohy-
bujícího se po síti: značí vědomí. Také další k|asic!í vyznam symbolu, mozek'
prohlubuje v,!znam zák|adni dichotomie: architektonickému labyrintllusthaus
odpovídá Íyziologické mozelďstdce,',

Na první pohled nejŽhavějším a nejchou|ostivějším filozofick m aspektem
Labyrintu světa cl rdje srdce je z našeho hlediska otázka víry a její role v pro-
cesu poznání a možná že právé k tomuto tématu lze v Komenského díle najít
podněty' které otázku posouvají k obzoru znovu aktuá|nímu. Dějiny idejí uka-
zu1i, Že víra mrjže b;1it idealistická i materialistická' vědomá i nevědomá, pozi.
tivní či negativní, a pňedevším, že poznáni vskutku podmiřuje; otázkou je pou-
ze, jak m zp sobem. Víra Komenského poutníka není lineární: poutník v první
etapě drivěŤuje slovŮm pr vodcri, ale všechno sám také bedlivě zkoumá a za.
kouší na vlastní k Ži (v duchu Baconova poŽadavku experientia)'

Labyrint světa a rdj srdce patŤí do žánru literatury apoka|yptické' Komen-
sk]i je pŤesvědčeny milenarista a k jeho základnímu náboŽenskému pohledu na
svět patňí ,,očekávání zlatého věku.., vypočtené podle kabalistick; ch klíčŮ
a obecně rozšíĚené mezi jeho vrstevníky a kolegy.'' Apokalyptick,! Žánr opět
znamená jist! návod k prozÍení, ke spatŤení věcí dosud skryt1ich, a je tedy uŽ
sám o sobě zvláštním pŤípadem gnozeologického pojednání: Komenského
poutník v jednu chvíli odhrne dokonce závoj (roušku mámení?), totiŽ oponu
dŤíve nepozclrovanou' a tak jeho pouť je dobrodružstvím i ve smys|u Ťeckého
tlletheia, odha|ení věcí skryt]/ch, Iatentních, nezakry,tosti v terminologii Hei.
deggerově'

K tomu je možno poznamenat, že zjevení je navzdory tradičně negativnímu
v1ikladu teoreticky vzaÍožánrem pozitivním, ne-li optimistick1/m, poněvaclž vy-
cházi z pŤesvědčení o smys|u věcí a života vtibec a možnosti tento smysl poznat.
Jinak Ťečeno: uzavirákosmick! pŤíběh lidské existence chronicky opožděnou po.

Pr]vodní verze titu|tt, Itthl'rint syěttt ct lusthtttts srrlr:e' dovoluje piedpok|ádat, že se Komensk]/ inspirova| ar-
chitektonick1/mi symboly. Podivuhodnym a z historického hIediska ironick!m pčíkladem fi|ozofického obyd.
|í, které vykazuje analogickou projekci cesty k poznání je |etohrádek _ p vodně Lustltlttts _ Hvězda na Bi|é
hoÍe' (K esoterickému vfk|adu Hvězdy srov' Stejska| |994.)

Právě tomuto tématu věnoval ceIou monografii v,lznamny ita|sk;/ historik a editor Andreaeova spisu C,/rristlrr.
nopolis Enrico De Mas ( | 982).

slední kapitolou o spravedlivém nap|nění. Takováto pozitivní hypotézasmys|uje

obzvlášť vfmluvnym pÍíkladem souvislosti víry a poznání: je podmínkou, zá-

kladním pŤedpokladem nalezení smys|u; negativní hypotéza či|i víra v nesmysl-

nost bytí (v marnost nad marnost) z,iišťuje stejně zákonitě absurditu existence.
V Komenského alegorii je poznání' odha|ení pravé podoby světa, otázkou rrjz-
n1lch stupř nazÍení; poutník se nejprve zmíÍámezi drivěŤivlm pňitakáním a zdě-
šen1ym odmítáním a teprve setkání s Kristem je mu klíčem poznáni,,prarého...
Cesta odjednoho ke druhému se děje s nasazením celého Života, a vyprávění se
tak stává návodem, jak podobného zasvěoení dosáhnout. Z Íohoto poh|edu nab1i -

vá h|ubšího v znamu známé autorovo upozornění: ,,Není báseř, čtenáĚi' což čís-
ti budeš' ačkoli básně podobu má ['..] neŽ jsou věci pravé...Komensky takto pŤe-
desílá záruku pravého - niko|iv zavádějíciho - poučení, skutečného, nikoliv ilu-
zorního poznáni a analogícky deÍinuje v rivodu ke svazku orbis sensualium pic-
tus pravé učení jako to, které pŤináší véci užitečné životu.

Ce|kové rozvrŽeni lnbyrintu světa ct rtije srdce je koncipováno podle biblic-
kého vzoru. Di| Labyrintu odpovídá - alegoricky - Starému zákonu, díl Rdje No-
vému, pozdější stŤední kapitoly tykající se Šalomounova selhání zdokonalují
kompoziční členění podle triadického principu. Ze Starého zákonaje nejsilněji
pŤítomen Kazate|, Kohelet' z knihy pňipisované tradičně právě Šalomounovi.
Poutník je jeho novf m ztělesněním, Kohelet-Šalomoun promlouvá často jeho s-
ty' a ač prochází odlišnou historickou a fyzickou realitou, dospívá téže mravní
a duchovní zkušenosti. Ve šlépějích starozákonního proroka tak pŤichází, aby Ťe-
kl: ,,Viděljsem všecky skutky, kteréŽ se dějí pod sluncem / a aj, všeckojest mar-
nost a trápení ducha..(Kaz |,|4). Podle Kohe|etova Vzoru se poutník zaobírá
smyslem vědy, hodnotou rozkoší, otázkou vlády a spravedlnosti a stejně zazna-
menává sociální nespravedlnost' ,'bezboŽnost..,jež,,kraluje, souŽení, kŤivdy trpí-
cích.. a tak dál, jako on odsuzuje ,,kvaltování... Ano, Komenského opakované
a pohrdané kvaltovdní najdeme v Bibli kraLické právě v Kazateli, stejně jako nar-
nost nad marnost,již poutník zjišťuje na v|astní k ži, docházeje pňitom Kazate-
tova poznání i v Íadě dalších zkušeností, napŤíklad v pohrdnutí penězi, kterymi
se čIověk,,nenasytí..' Inspirativní je také ,,dělání knih mnoh1/ch.., jehoŽ ,,Žádné-
ho konce není..(Kaz |2,|2): starozákonní povzdech nás pÍenáší rovnou čarou ilo
bizarní, poutníkem navštívené bibliotéky'apatyky; však také ,,čísti mnoho jest
zemdlení těla,.. praví Kohelet' zatímco poutník ohronleně pozoruje učence
zkoucené pod tíží vše| ikych,,krabic vědění...

Srovnáním biblického textu a poutníkova bolestného bloudění labyrintem
vychází pÍímá inspirace zňetelně najevo a opravřuje k dalším hermeneuticklm
Pokusrjm. Velké téma KazaÍe|e Se t}iká napĚíklad nrluvení, uŽivání s|ov, jemuŽ
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slovem skr;i vajícím i vlznam pavučina. Jméno Ariadn y, jejiŽ nit zachránila The-
sea z krétského |abyrintu, je _ zdá se _ odvozeno od koÍene slov pavouk, pavu-
čina- arachné.Teorie elektronické komunikace ovšem operuje s pŤedstavou la-
byrintu, ktery nemá žádny stÍed a do něhož je moŽné kdykoliv a odkudkoliv
vstoupit (o tom, zda a jak |ibovolně vystoupit, prozrazuje web prozatim má|o),
Podivuhodn]i m pojítkem těchto metafbr je kabalistick;Í symbol pavouka pohy-
bujícího se po síti: značí vědomí. Také da|ší klasick:y v,lznam symbolu, mozek,
prohlubuje vyznam zák|adni dichotomie; architektonickému labyrintllusthaus
odpovídá fyziologické mozeUs tdce.|,

Na první pohled nejŽhavějším a nejchoulostivějším Íilozofrcklm aspektem
Labyrintu světa a rdje srdce je z našeho hlediska otázka víry ajejí role v pro.
cesu poznání a možná Že právě k tomuto tématu lze v Komenského díle najít
podněty, které otázku posouvají k obzoru znovu aktuá|nímu. Dějiny idejí uka-
zují, že víra m že b]it idealistická i materia|istická, vědomá i nevědomá, pozi-
tivní či negativní, a pŤedevším, Že poznání vskutku podmiřuje; otázkou je pou-
ze, 1ak,!m zp sobem. Víra Komenského poutníka není lineární: poutník v první
etapě d věŤuje s|ovrjm pr vodcri, ale všechno sám také bedlivě zkoumá a za-
kouší na v|astní k Ži (v duchu Baconova požadavku experientia).

Labyrint světa a rrij srdce pa í do Žánru literatury apokalyptické, Komen-
sk;/ je pŤesvědčen;i milenarista a k jeho zák|adnímu náboŽenskému pohledu na
svět patňí ,,očekávání z|atého věku.., vypočtené podle kaba|istick ch klíč
a obecně rozšíÍené mezi jeho vrstevníky a kolegy''2 Apokalyptick!, Žánr opět
znamenájisty návod k prozŤení, ke spatŤení věcí dosud skryt ch, a je tedy uŽ
sám o sobě zvláštním piípadem gnozeo|ogického pojednání: Komenského
poutník v jednu chví|i odhrne dokonce závoj (roušku mámení?)' totiŽ oponu
dŤíve nepozorovanou' a tak jeho pouť je dobrodružstvím i ve smys|u Ťeckého
tlletheia, odhalení věcí skryt;/ch, |atentních, nezclkrytosti v termino|ogii Hei-
deggerově'

K tomu je moŽno poznamenat, že zjevení je navzdory tradičně negativnín-ru
v1ikladu teoreticky vzatožánrem pozitivním, ne-li optimistick1/m' poněvadŽ vy-
cházi z pŤesvědčení o smys|u věci aŽivota v bec a možnosti tento smysl poznaÍ.
Jinak ňečeno: uzavírá kosmicky pŤíběh |idské existence chronicky opoŽděnou po-
|| Privodní verze titulu. kblrint světa u lusthaus srrl<:c, dovo|uje pŤedpokládat, že se Komensk;Í inspirova| ar-

chitektonick;fmi symboly. Podivuhodn,!m a z historického hIediska ironick/m pÍíkladem fi|ozofického obyd.
|í, které vykazuje ana|ogickou projekci cesty k poznání je |etohrádek - pťtvodně Lustltttus - Hvězda na Bi\é

hoče. (K esoterickému vfk|adu Hvězdy srov' Stejska| |994.)

l: Právě tomuto tématu věnova| ce|ou monograÍii vfznamn;/ ita|sky hisrcrik a editor Andreaeova spisu C/rristia-
ro2o1r.r Enrico De Mas (19821
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s|ední kapitolou o spravedlivém naplnění. Takováto pozitivní hypotéza smys|u je

obzvlášť vfmluvnym pÍíkladem souvislosti víry a poznání; je podmínkou, zá-

kladním pŤedpokladem nalezení smys|u; negativní hypotéza čili víra v nesmysl-

nost bytí (v marnost nad marnost) z.iišťuje stejně zákonitě absurditu existence.
V Komenského alegorii je poznání, odha|ení pravé podoby světa, otázkou rŮz-
n11;ch stupřri nazÍeni; poutník se nejprve z.mítámezi dtivěňiv1/m pŤitakáním a Zdě-
šen;ym odmítáním a teprve setkání s Kristem je mu k|íčem poznáni,,pravého...
Cesta odjednoho ke druhému se děje s nasazením celého života, a vyprávění se
tak stává návodem, jak podobného zasvěcení dosáhnout. Z tohoto pohledu nab1i.
vá h|ubšího v;/znamu známé autorovo upozornění: ,,Není báseř' čtenáÍi, coŽ čís.
tibudeš, ačkoli básně podobu má [...] neŽ jsou věcipravé...Komensk takto pŤe-
desílá záruku pravého _ nikoliv zavádějícího _ poučení' skutečného, nikoliv ilu-
zorního poznáni a analogicky deÍinuje v vodu ke svazku orbis sensualium pic-
tus pravé učení jako to, které pŤináší věci užitečné Životu.

Celkové rozvržení lnbyrintu světa ct nije srdce je koncipováno podle biblic-
kého vzoru' Dil l"abyrintu odpovídá - alegoricky - Starému zákonu, dí| Rríle No-
vému, pozdější stňední kapitoly tykající se Šalomounova selhání zdokonalují
kompoziční členění podle triadického principu' Ze Starého zákonaje nejsilněji
pŤítomen Kazatel, Kohe|et, z knihy pŤipisované tradičně právě Šalomounovr.
Poutník je jeho novym ztě|esněním, Kohelet-Šalomoun promlouvá často jeho ris-
ty' a ač procházi odlišnou historickou a Íyzickou realitou, dospívá téže mravní
a duchovní zkušenosti. Ve šlépějích starozákonního proroka takpÍichází, aby ňe-
kl: ,,Viděljsem všecky skutky, kteréž se dějí pod s|uncem / a aj, všeckojest mar-
nost a trápení ducha..(Kaz l,14). Podle Koheletova vzoru Se poutník zaobirá
smyslem vědy, hodnotou rozkoší, otázkou vlády a spravedlnosti a stejně zazna-
menává sociální nespravedlnost, ,'bezboŽnost..,jeŽ ,,kraluje, soužení, kňivdy trpí.
cích.. a tak dál, jako on odsuzuje ',kva|tování... Ano, Komenského opakované
a pohrdané kvaltovriní najdeme v Bibti kralické právě v Kazateli, stejně jako mar-
nost nad marnost,jiŽ poutník zjišťuje na v|astní križi, docházeje pÍitom KazaÍe-
lova poznání i v Ťadě dalších zkušeností, napňík|ad v pohrdnutí penězi, kter1/mi
se člověk,,nenasytí..' Inspirativní je také ,,dě|ání knih mnoh ch.., jehož ,,Žádné.
ho konce není..(Kaz |2,|2): starozákonní povzdech nás pŤenáší rovnou čarou ilo
otzarní, poutníkem navštívené bibliotéky-apatyky; však také ,,čísti mnoho jest
zemdlení těla,.. praví Kohelet, Zatímco poutník ohronteně pozoruje učence
zKroucené pod tíží všelik;,ich ,'krabic vědění'. '

Srovnáním biblického textu a poutníkova bo|estného bloudění |abyrintem
vychází pňímá inspirace zÍetelně najevo a opravřuje k dalším hermeneutick1/m
Pokusrim, Velké téma Kazate\e se t]/ká napĚíklad mluvení, uživáni slov, jemuŽ
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Konrensk1/ r'ěnuje zv šenou pozornost, neboť ,,neb1ivej rychl;Í k mluvení..
a, ,h las b|ázna mnoŽStví s lov. .(Kaz 5 '1 '  5 '2) '  Kard iná|ní v; iznam má postava
královny Moudrosti ,,zvané též Marnost..; i zde KazaIel napovídá: ,,neboť netr-
vá památka moudrého jako iblázna na věky [...] ve dneclr budoucích všechntl
V Zapomenutí pÍtcházi' a Že jakoŽ umírá moudry' tak i blázen.. (Kaz 2,l6); a ta-
ké se ptá:  , 'kdo ví,  bude- l i  moudq/ či  b lázen,] . . (Kaz2, l9) .  V jeho očích sc
noudrost a marnost sice diametrálně l iší, nakonco se však pŤece jen st;íkají: ne.
pramení zde Komenského pojetí Mcludrosti.Marnosti, dvou tváňí téhož světa'
ambivalence všeho hmotného? (Pavel z Tarsu, ktery se k poutníkovi pŤitočí
v zámku královny Moudrosti-Marnosti, trvá na tomtéŽ: ,,Boží moudrost jc l i-
ciern bláznovstvím. [...] Neučinil Bťrh moudrost světa blírznovstvím.7..- l Kor
l .  r 8 -20 . )

Je.l i poutník m|adším bratretn Šalonrourrovym, nez|lamen á to, Ť,e není kcln.
krétní postavou i synrboleln kňesťana putujícíhtt do Jeruzalérna - jak ho znázor-.
řují mozaiky prvních kŤesťansk)ich labyrintri - a že zároveř není cluší ripěn|irč
hledající Boha. Je tím všínl a Žije v duchovní i l iterární společnosti da|ších pout-
níkŮ kŤesťanské rnystiky, jeho h|as zÍetelně souzní napňíklad s Janem od KŤížc.

Velmi rozšíňen! je názor, že nediskutovatelná autorita Písma Znamená ope-
kování danych dogmat či pouhé obměřování snryslu piedem daného. V torrr-
to bodě však hrozí dogmatičnost i laickérnu pňístupu. Na jeciné straně je jistě
pravda, že moderní pojetí urnění .je v zásadě protikladné pojetí urnění nábo-
ženskéIro: považuje umělecké dí|o z'a konkretizaci teoreticky nekonečnéhcl
mnoŽství arteÍ.aktŮ, pŤipcluští neomezené v znamové interpretace a -- pŤede_
r,ším - v jeho stŤedu stojí člověk, nikoliv Brih, jako subjekt i jako objekt pcl-
znání. Náboženské dílo se hlásí k ncjvyšší autoritě a je nekonečrrě opakova.
nym pok.usenr se k ní pŤiblížit: teoreticky však i ono pŤipouští nekonečnÓ
množství variant, konkretizací a aktualizací. jcjichž tistŤedním hrclinou je alc
opět potomek Adam v. A jelikož je v obou pŤípadech posláním díla hledání
smyslu jinak nevyjádŤitclného, tedy - podle klíčor.ého tcrmínu praŽské lite-
rárněvědné školy _ jisté séntantické gesto, nemuSí b)Ít zásadní rozdíl vŽdy pa.

trny' MrižemeÍici,Že nríStem Završení sémantického gesta je vědonrí. či duše.
Slovy poutníka absolvovavšího Labyrint světa a ráj srdce je toto tvrzení myŠ-
leno doslovně vzhledem k tomu, Že poutník duši alegoricky pŤedstavuje a na.
nlísto termínu sénlantické gesto by Komenského současník asi uŽil spíše vy-

raztt aLc hyntie tl ttše,
Ještě upŤesníme, Že zatímco pro nloderní umění je polysérnie otázkou takŤí-

kajíc demokratickou (nejzazší polohy v tomto ohledu došel Umberto Eco vc

svém otevŤeném díle, v němŽ poneohává pŤíjernci naprostou interpretační svo.
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bodu a vri|i), 'r mystické umění charakterizuje hierarchické uspoŤiidání jednot|i-

vych vyznamov ch rovin či plánťr. F|orentská neoplatonská akademie obnovila

hármetickou pŤedstavu světa jako boŽí knihy a o vesntírné knize hovoňí i Gali-

leo Gali lei, kter! sv]im s|avn!m uŽitím dalekohledu nepochybně pÍispěl ke Ko-

menského symbolu,,okulárri,. '
To, co se nám jeví jako nepŤeberné mnoŽství Íllozofického, teologického

a symbolického materiálu, je v alegorickém díle kclherentně uspoŤádáno v du-

chu tradice, na které spočívá r,idění světa běžné pro kruhy, v niohŽ se Komen.

sk! pohyboval v Herbornu i v Heide|ber.gu a se kter m se mož,ná setka| v ru.

doifinské Praze po návratu ze studií' stručně Ťečeno pro kulturní prostÍedí' kte-

ré F. Yatesová nazva|a rozenkrucieinslqnt osvícením.|" Ie-li moderní poznání spí-

še extenzívní, toto vidění je spíše intenzíVní. Jeden pŤedmět či slovo .je nosite-

lem všech vlznamov ch vrstev alegorie akaž'rJy Z těchto vyznamťr m že záro-

veĎ odkazovat k da|ším autorťlm i k autoritě Písma, pŤičemŽ jeclnot|ivé zrraky

nejsou konotovány pouze sémanticky, nybrŽ s sebou nesou ohrornny citovy ná-

boj, Živou sloŽku náboženské recepce díla.
Podle provenience mriŽeme klasiÍlkovat materiál vcházejíci do Komenského

alegorie jako biblicky, ÍilozoÍick (antick1/, kŤesťansk1i i soudoby _ kde symbol
labyrintu náleží do všech těchto okruhťr), a pak jako esoterick)' či hermetick .
I pokud se už pŤesně nedozvíme, jaky by| Kornenského pŤírny podíl na rozen-
kruciánském hnutí, .;e zíejmé, Že do Labv-rintu jeho symbolika - stejně jako

symbo|ika kabalistická _ vslupuje.
Pro korektní porozumění není na škodu provést kontrolní Zpětn)' pŤeklad klí-

čov1ich termínri zpět do latiny, v níŽ Komensky studoval a erudovaně mys|el
a jež prostňedkova]a kulturu, o které snil pro sv j mi|ovan1i národ; občas v1i-
znam jeho slov osvětlí i pŤeklad do Ťečtiny; ve svět|e univerzá|ní terminologic
totiŽ zŤetelněji vycházi najevo íi|ozofick1 i nábožensk1i plán díla a tradice, do
níŽje autor vědomě a poučeně včleĎuje.

Jako pňíklad uveďme zák\adní termín spisu, ',summum bonum.., kter! Ko-
mensky v rivodu citu.ie latinsky a potom piekládá do češtiny jako ,'vrch dobré-
ho.. a v první kapitole obměřuje také jako .,pohodlí.., ,,pokoj.. a ,,dobrá mysl...
Termín uvádí alegorii do souvislosti s kÍesťanskou i antiokou literaturou na toto
téma; v mottu autor oituje JiŤího Kavku.Colosina: ,,proto Se do světa pouštím,
abych sobě vyhlíd' co by v něm nejbezpečnějšího a nejpotěšenějšího bylo... Do.

Lze Ťíci, že v pozdějších teoretickÝch pracích Eco svťrj pťrvoclní náhled dojisté nlíry re|ativizoval (Eco |9Ó2).

The Rosicruciun EntiplÚťnť|1t 1912): viz zejména kapittl la Komensk! a rtlzenkruciánské vlivy v Čechách
(Yates 2000: t88_20t).

.L..
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Kontensk věnuje zv šenou pozornost, neboť ,,neb;ivej rychl;/ k mluvení..
a, ,h las b lázna rnnoŽství s lov. .(Kaz 5 ' l ,5 '2) ,  Kard iná lní v znanr má postava
královny Moudrosti ,,zvané téŽ Marnost..; i zde Kazatel napovídá: ,,neboť netr.
vá památka moudrého jako i blázna na věky [...] ve dnech budoucích všechntl
v Zapomenutí pÍiaházi, a Že jakoŽ umírá nloudr;/' tak i b|ázen* (Kaz 2,16); a ta-
ké se ptá: , 'kdo ví, bude-li rrroudry či blázen?.. (Kaz 2,l9). V jeho očích se
moudrost a marnost sice diametrálně l iší, nakonec sc však piece jen st1/kají: ne-
pramení zde Komenského pojetí Moudrosti-Marnosti, dvou tváŤí téhož světa'
ambivalence všeho hmotného'/ (Pavel Z Tarsu, ktery se k poutníkovi pňitočí
v zámku královny Moudrosti-Marnosti, trvá na tomtéŽ: ,'Boží nroudrost je Ii_
dem bláznovstvím. [ . . . ]  NeučiniI  Bťrh m<ludrost  světa b láznovstvím.]. . -  l  Kor
r .  r8-20.)

Je-li poutník mladším bratretn Šalomtlunovym, neznamenáÍr., Že není ktln-
krétní postavou i syrnbolenr kŤcsťana putujíoího do Jeruza|énra -jak ho znázt>r.
Ďují mozaiky prvních kŤesťanskych labyrintŮ _ a Že zároveř není cluší ťtpěnlit.č
hledající Boha. Je tín'r vším a Ž,ije v duchovní i l iterární společnosti dalších pout-
níkťr kŤesťanské rnystiky, jeho hlas zŤetelně souzní napňíklad s Janem od KŤížc.

Velnri rozšíŤeny je názor, Že nediskutovatelná autorita Písma znamená opa.
kování danlch dognlat či pouhc obměĎování smyslu pŤedem daného. V tonl
to bodě však hrozí dogmatičnost i laickéInu pŤístupu' Na jedné straně jc jistě
pravda, Že moderní pojetí urnění je v zásadě protikladné pojetí umění nábo-
ženského: považuje umělecké di|o za konkretizaci teoreticky nekonečného
innoŽství arteÍakt , pŤipouští neomezené v1iznamové interpretace a -_ pŤeclc.
l,ším - v jeho stiedu stojí člověk, nikoliv B h, jako subjekt i jako objekt po-
znání. NáboŽenské dílo se hl/rsí k ne.jvyšší autoritě a je nekonečně opakova-
nlm pok.usem se k ní pŤiblížit: teoreticky však i ono pŤipouští nekonečnÓ
množství variant' konkretizací a aktualizací. jejichŽ r1stiednín hrdinou je ale
opět potomek Adanrťrv. A jelikoŽ je v obou pŤípadech posláním díla hledání
smyslu jinak nevyjádŤitelného, tedy - podle klíčor'ého tcrmínu praŽské lite.
rárněvědné školy - j isté sémantické gesto, nemusí byt zásadní rozdíl vŽdy pa.
trny. MrižemeÍíci,Že míStem završení sénrantického gesta je vědorrrí. či dušc.
Slovy poutníka absolvovavšího Lab),rint světa a reij srdce je toto tvrzení myŠ-
leno doslovně vzlrledem k tomu, že poutník duši alegoricky pŤedstavuje a l la-
niísttl termínu sénrantické gesto by Komenského současník asi užil spíšc vy-
razu alcht,mie cluše.

Ještě upŤesnínle' Že zatínrco pro nroderní umění je po|ysémie otázkou takŤí-
kajíc demokratickou (nejz,azši polohy v tornto clhledu došel Umberto Eco vc

svém otevŤeném díle, v němž ponechává pŤíiemci naprostou interpretační svo-
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bodu a vril i), lr mystické umění charakterizuje hierarchické uspoŤádání jednotli-

v ch v!znamovlch rovin či plánťr. Florentská neoplatonská akademie obnovila

hermetickou pÍedstavu světa jako boží knihy a o vesmírné knize hovoÍí i Gali-

leo Gali lei, kter! svlm slavn m užitím dalekohledu nepochybně pÍispě| ke Ko.

menského symbolu,,oku|árri...
To, co se nám jeví jako nepŤeberné množství fl lozofrckého, teologického

a symbolického materiálu, je v alegorickém díle koherentně uspoŤádáno v du.

chu tradice' na které spočívá vidění světa běžné pro kruhy, v nichž sc Komen-

sky pohyboval v Herbornu i v Heidelbergu a se kterym se možná setkal v ru-

dolfínské Praze po návratu ze studií, stručně iečeno pro kulturní prostňedí. kte-

ré F. Yatesová nazya|a roz,enkrucieíttskynt osvíce ttíttt.," Je-|i moderní poznání spí-

še extenzívní, toto vidění je spíše intenzívní. Jeden pŤ.edmět či slovo .je nosite-

|em všech v1/znamov ch vrstev a|egorie akaŽdy z těc|rto v znamri m'ťsŽe záto-

veř odkazovat k da|ším autorťlm i k autoritě Písma, pŤičernž jednotlivé znaky

nejsou konotovány pouze sémanticky, nlbrž s sebou nesou ohromny cito\,'y ná.

boj, Živou sloŽku náboženské recepce díla.
Podle provenience m žeme klasiÍrkovat materiál vcházejíci do Komenského

alegorie jako biblicky, lilozofick;/ (antick1/, kŤesťansk i soudob;í - kde symbol
labyrintu náleŽí do všech těchto okruhri), a pak jako esoterick či hermetick .
I pokud se už pŤesně nedozvíme, jaky byl Kornenského pŤím;/ podíl na rozen-
kruciánském hnutí, je zÍejmé, Že do Labyrintu jeho symbolika - stejně jako

symbol ika kabal is t ická _ vstupuje.
Pro korektní porozumění není na škodu provést kontrolní zpětny pŤeklad klí-

čoqích termínri zpět do latiny, v níž Komensky studoval a erudovaně myslel
a jež prostŤedkovala kulturu, o které snil pro svrij milovany národ; občas vy-
znam jeho slov osvětlí i pŤeklad do Ťečtiny; ve svět|e univerzální terminologie
totiŽ zŤetelněji vycház'í najevo lrlozoficky i náboŽensk;i plán díla a tradice, do
níŽ je autor vědomě a poučeně včlcIiuje.

Jako pŤíklad uvedme základní termín spisu, ,,summum bonum.., kter1i Ko-
mensk1/ v rivodu cituje latinsky a potom piekládá do češtiny jako ,,vrch dobré-
ho.. a v první kapitole obměřuje také jako ',pohodlí.., ,,pokoj.. a ,,dobrá mysl...
Termín uvádí a|egorii do souvislosti s kŤesťanskou i antickou literaturou na toto
téma; v mottu autor cituje JiŤího Kavku-Colosina: ,,proto se do světa pouštím,
abych sobě vyhlíd, co by v něm nejbezpečnějšího a nejpotěšenějšího bylo.,.Do.

' '  Lze iíci. že v pozdějších teorerick1lch pracích Eco svuj púvodní náhled do jisté míry relativizor'a| (Eco l 962)'

," The Rosicrttt:itttt Ettl ightancttt (|()12).. viz zejrnétra kapitoIa Konlensk1f a rozenkruciánské v|ivy v Čechách

(Yates 2000: 188_201 ).
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bov1i čtenáŤ bezpochyby vědě|, že odpověď nemŮže byt jiná nežli ,,Brjh... Ana-
chronistické čtení však riskuje, že těmto s|ov m porozumí dokonce ve smyslu
hledání dobrého bydla nebo pohodlí' Komenského ,,dobré.. lze číst také jako
Íecké agathon, studium dobra, specifickou disciplínu etiky a pilíŤ Platonovy Íi-
lozoÍre; a v tomto kontextu se znovu potvrzuje skutečnost, že Politheia je jed-
nou z pŤedloh Komenského utopie ,,nevidite1n]ich kŤesťanri...

Da|ším pŤíkladem promítnutí určit1/ch Íilozofick1/ch a nábožensk ch katego-
rií do konkrétní alegorické Íigury jsou postavy prtivodcri, které|ze ',dešifrovat..
hned na několika rovinách' V rovině biblické jsou to démoni, špatní andělé
strážní, kteÍí budou v druhé polovině, v Lusthausu, vystĚídáni Kristem a anděly
strážnymi boŽími. Jejich rady se rovnají našeptávání Antikrista: ,,starej se o sv j
prospěch' nemysli na krátkost života [...] nedělej si hlavu kvrili druh1/m,,, coŽ je
vskutku opakem kŤesťanské ideje bratrství. ,,Tlumočník..neustále nabádá k cho-
vání opačnému, než jaké vede k osvícení (,,s hněvem.. se napŤíklad oboŤí na
poutníka: ,,Také.li se pak tobě v tom světě co líbiti bude?..), avšak v duchu Pís-
ma vede k pravému prohlédnutí, pohrdnutí světem, contemptus mundi, Filozo.
Íbvé zas podle ,,tlumočníka.. ',Boha pŤítele mají.., coŽ je pŤesny opak bázně bo.
Ží, tolik doporučované Koheletem-Šalomounem. Však také Všudybud otráveně
konstatuje:,,mysl mu náboŽenstvím zapáchá,,.

V kontextu Ít|ozofickém zosobĎuje Všezvěd Všudybud se svou bohapustou
zvědavostí Baconovu vana curiosita.r: ,,co k pravé světské moudrosti pÍínáIeŽi,
v mysl vkládám,.. praví Všezvěd. Také Mámení aktualizuje nejen dávné vědo-
mí šálivosti smyslri, a|e i Baconrjv filozofick1/ termín idola, pŤesně definovan
V textu jako ,,zastaral pŤi věcech zvyk, pravdy barvu šalbám světa dávající...

Komensk! často naz vá priivodce pouze ,,mrij tlumočník..- a není špatné
vzít toto pojmenování doslova: ,'tlumočník.. funguje jako Ílltr mezi skutečností
a světem. Jeho tlumočení spočívá v pokusu vsugerovat _ po dobrém i po zlém -'

co má poutník vidět jako ''pravou moudrost, vrch vtipu lidského' rozkošnou prá-
ci... V tomto smyslu pŤedstavuje scestnou gnozeologickou metodu. Roland
Barthes obnovil pro moderní terminologii Íecké doxa ve smyslu názor, mínění,
znak zastupující skutečnost, pokoušející seji nahradit. Čili by se dalo Ťíci, prri.
vodci vnucují poutníkovi doxa, virtuální - částečně ideální a částečně baná]ní -

obraz světa, kter1i poutník obvykle sdílí, dokud se dívá z dá|ky. Plodné by moh-
lo b t i srovnání Komenského alegorické gnozeologie s obsahem dalšího Ťec-
kého, do moderní doby navráceného pojmu, totiž pojmu sitnulacrum.

Poutníkovu holému oku, poh|edu zb|ízka, se skutečnost naopak jeví jako

sled groteskních, strašliv1/ch či stupidních vfjevri. Toto vidění je jen domněle

,,prosté..; je sice konkrétní' obsahuje reálná Í.akta, je však hyperbolické , bizarni,
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oroteskní, vizionaŤské ajinak zvláštní, azejména nedovoluje poutníkovi najít ve

íuc.e ono ,,dobré.., kvrili kterému své dobrodružství podnikl, ba ani mu nedává

šoetku naděje. V kontextu Komenského filozoÍjckého názoru o něm platí totéŽ'

co Jan Patočka zjistil o jeho pojetí role ratio v didaktice: nikoliv čist1i pŤiroze-

nÝ rozum, nlbrž ,,píekročení vlastního pňirozeného já..' umoŽřující pclznáni

(Éatočka ]998: 337_5|).

Náš poutník pŤekročí vlastní já a nabude tŤetího vidění teprve po symbolic-

ké smrti, pádu do propasti, následném probuzení v ,,kom rce srdce.. a po pitje-

ti bryli Kristov;ich. Jak zÍejmo, podle triadického principu je budována neien

kompozice spisu, n;ibrž i vlstavba vyznamu.

Trojímu pohledu odpovídá trojí pohyb. Pochod městem-labyrintem v první

části mŮŽeme pokládat za pohyb horizontální,jakoby v dvourozměrném prostoru;

jsou tu sice místa vyv]/šená _ hrad kněžky Fortriny apa1ác královny Moudrosti -,

patŤí však stále k hmotnému světu. Duchovní dimenzi odpovídá teprve vertikální

pohyb v ,,ráji srdce..; počíná se pádem poutníka do temnot a vrcho|í zjevením slá-

vy boŽi' Pohyb v Labyrintuje na první pohled Stereotypní: poutník se pravidelně

k pozorovanému pňedmětu pŤibližuje, ,,nah|édá jej..a poté se odvrací a vzdaluje.

Tento postup mriže p sobit schematicky, ovšem jen dokud si neuvědomíme, že _

jak název díla jiŽ téměŤ čtyňi sta let napovídá - jde právě o pochod labyrintem' kde
nejjednodušší pravidlo pro orientaci pŤikazuje vstoupit po ňadě do všech chodeb
a kaŽdou prozkoumanou chodbu označitjako nepr chodnou. A pŤesně toto pout-
ník dělá: pĚibližuje se v naději, Že najde touŽené dobro, nenacházi, ateďy se vzda-
luje. Jinak viděno, podléhá pŤitažlivosti (pokušení) slibovaného bydla, někdy na
čas upadá v pokušení nabizeny stav pÍijmout, ale po zevrubném pnizkumu volbu
zavrhne. Jeho pravidelná' nekompromisní a jednoznačná vyjádŤení odporu jsou
pronášena v duchu evangelického: ,,Tvoje i.eč budiž ano ano' ne ne'..

Zavrženi světa a pád do tmy či duchovní smrt jsou podmínkou duchovního
znovuzrození, Ariadninou nití je v tomto labyrintu samozŤejmě Písmo. Verti-
kální pohyb je fyzicky, symbolicky i duchovně cestou niku z labyrintu, počá-
teční pád či sestup do pekelje podmínkou následovného Vzestupu; triadické po-
jetí pohybu odpovídá zasvěceneckému poslání alegorie.

I ristŤední téma labyrintu funguje ve více sémantick ch rovinách; ve fyzické
roviněje tu město, do kterého poutník vchází: vypadájako labyrint, protože uli-
ce jsou porušené, domy do sebe sesuté, cesty pŤekŤížené a zatarasené. A po-
dobnějako se do sebe ve městě propadají a zakusují ulice, kŤíŽí se a proměřují
v hybridy i pojmenování společensk;/ch institucí: ,,duchovní.. se zvrací v ,,dti-
chodní.., ,,správa.. a ,,Íízeni,. v ,,dravá šizení.. atd., neboť hroucení se t;/ká i ja-
zyka. Z této perspektrvy se labyrint jeví jako civilizační varianta chaosu, vfsle.
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bov1 čtenáŤ bezpochyby věděl' že odpověď nemŮže byt jiná nežli ,,Brjh,.. Ana-
chronistické čtení však riskuje, že těmto slovtjm porozumí dokonce ve smyslu
hledání dobrého bydla nebo pohodlí' Komenského ,'dobré.. lze číst také jako
Íecké agatlton, studium dobra, speciÍickou disciplínu etiky a pilíň Platonovy Íi-
|ozoÍie; a v tomto kontextu se znovu potvrzuje skutečnost, že Politheia je jed-
nou z pŤedloh Komenského utopie,,nevidite1n]ich kŤesťanri...

Da|ším pĚíkladem promítnutí určitych Íilozofick1ich a nábožensk1ich katego-
rií do konkrétní alegorické Íigury jsou postavy prrivodcri, které lze ',dešifrovat..
hned na několika rovinách. V rovině biblické jsou to démoni, špatní andělé
stráŽní, kteŤí budou v druhé po|ovině, v Lusthausu, vystŤídáni Kristem a anděly
sttážnymlbožími. Jejich rady se rovnají našeptávání Antikrista: ,,starej se o svrij
prospěch, nemysli na krátkost Života [.'.] nedělej si hlavu kvrili druh;im',, coŽ je
vskutku opakem kŤesťanské ideje bratrství. ,,Tlumočník..neustále nabádá k cho-
vání opačnému, než jaké vede k osvícení (',s hněvem,. se napŤíklad oboŤí na
poutníka: ,,Také.li se pak tobě v tom světě co líbiti bude?,.), avšak v duchu Pís-
ma vede k pravému prohlédnutí, pohrdnutí světem, contemptus mundi. Filozo.
Íbvé zas podle ,,t|umočníka,. ,,Boha pĚítele mají,., což je pŤesn opak bázně bo.
Ží, tolik doporučované Koheletem-Šalomounem. Však také Všudybud otráveně
konstatuje:,,mysl mu náboŽenstvím zapáchá,..

V kontextu filozofickém zosobřuje Všezvěd Všudybud se Svou bohapustou
zvědavostí Baconovu vana curiositas: ,,co k pravé světské moudrosti pÍiná|eŽi,
v mysl vkládám,.. praví Všezvěd. Také Mámení aktua|izuje nejen dávné vědo.
mí šálivosti smysl , ale i Baconrjv filozoficky termin idola, pŤesně definovan1i
v textujako ,,zastara|y pŤi věcech zvyk, pravdy barvu šalbám světa dávající...

Komensky často nazyvá prťrvodce pouze ,,mrij tlumočník..- a není špatné
vzít toto pojmenování doslova: ',tlumočník.. Í.unguje jako Íiltr mezi skutečností
a světem. Jeho tlumočení spočívá v pokusu Vsugefovat _ po dobrém i po z|ém _'

co má poutník vidět jako ,,pravou moudrost, vrch vtipu lidského' rozkošnou prá-
ci... V tomto smyslu pŤedstavuje scestnou gnozeologickou metodu. Roland
Barthes obnovi| pro moderní terminologii Íecké doxa ve smyslu názor, míněni,
znak zastupující skutečnost, pokoušející seji nahradit. Čiti uy se dalo Ťíci, pr -

vodci vnucují poutníkovi doxa, virtuá|ní - částečně ideální a částečně baná]ní -

obraz světa' ktery poutník obvyk|e sdílí, dokud se dívá zdálky. Plodné by moh-
lo byt i srovnání Komenského alegorické gnozeologie s obsahem dalšího Ťec-
kého, do moderní doby navráceného pojmu, totiŽ pojmu simuLacrum.

Poutníkovu holému oku, pohledu zb|ízka, se skutečnost naopak jeví jako

sled groteskních' strašliv1ich či stupidních vfjev . Toto vidění je jen domněle

,,prosté..; je sice konkrétní, obsahuje reálná Í.akta, je však hyperbolické , bizarní,
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groteskní, vizionďské a jinak zvláštní, azejména nedovoluje poutníkovi najít ve

íuc.e ono ',dobré.., kv li kterému své dobrodruŽství podnikl, ba ani mu nedává

šoetku naděje. V kontextu Komenského filozoÍického názoru o něm platí totéŽ'

co Jan Patočka zjistil o jeho pojetí role ratio v didaktice: nikoliv čist;i pŤiroze-

n,í rozum, nlbrž ,,pÍekročení vlastního pňirozeného já..' umožřující pclznáni

(Éatočka |998: 331-5|).

Náš poutník pŤekročí vlastní já a nabude tŤetího vidění teprve po symbolic-

ké smrti, pádu do propasti, následném probuzení v ,,kom rce srdce.. a po pĚtje-

ti bryli Kristov;ich. Jak zÍejmo, podle triadického principu je budována neien

kompozice spisu, n;ibrž i v1istavba vyznamu.

Trojímu pohledu odpovídá trojí pohyb. Pochod městem-labyrintem v první

části mŮžeme pokládat za pohyb horizontální,jakoby v dvourozměrném prostoru;

jsou tu sice místa vyv]/šená - hrad kněžky Fortriny a pa1ác královny Moudrosti -,

patŤí však stále k hmotnému světu. Duchovní dimenzi odpovídá teprve vertikální

pohyb v ,,ráji srdce..; počíná se pádem poutníka do temnot a vrcholí zjevením slá-

vy boŽi' Pohyb v Labyrintuje na první pohled Stereotypní: poutník se pravidelně

k pozorovanému pŤedmětu pŤibliŽuje, ,,nah|édá jej.. a poté se odvrací a vzdaluje.

Tento postup múže prisobit schematicky, ovšem jen dokud si neuvědomíme, že -

jak název dílra j|ž téměŤ čtyňi sta let napovíclá - jde právě o pochod labyrintem, kde
nejjednodušší pravidlo pro orientaci pŤikazuje vstoupit po Ťadě do všech chodeb
a každou prozkoumanou chodbu označitjako nepr chodnou' A pŤesně toto pout-
ník dělá: pŤibližuje se v naději, Že najde touŽené dobro, nenacházi, ateďy se vzda-
luje. Jinak viděno, podléhá pŤitažlivosti (pokušení) slibovaného bydla, někdy na
čas upadá v pokušení nabizen,j stav pÍijmout, ale po zevrubném prrizkumu volbu
zavrhne. Jeho pravidelná, nekompromisní a jednoznačná vyjádŤení odporu 1sou
pronášena v duchu evangelického: ,,Tvoje i.eč budiž ano ano' ne ne.,.

ZavrŽeni světa a pád do tmy či duchovní smrt jsou podmínkou duchovního
znovuzrození, Ariadninou nití je v tomto labyrintu samozŤejmě Písmo. Verti-
kální pohyb je fyzicky, symbolicky i duchovně cestou riniku z labyrintu, počá-
teční pád či sestup do pekelje podmínkou následovného vzestupu; triadické po-
jetí pohybu odpovídá zasvěceneckému poslání alegorie'

I ristŤední téma labyrintu funguje ve více sémantick ch rovinách; ve fyzické
roviněje tu město, do kterého poutník vcházi: vypadájako labyrint, protože uli-
ce jsou porušené, domy do sebe sesuté, cesty pňekŤížené a zatarasené. A po-
dobnějako se do sebe ve městě propadají a zakusují ulice, kŤíží se a proměĎují
v hybridy i pojmenování společensk;/ch institucí: ,,duchovní.. se zvrací v ,,dťr-
chodní.., ,,správa.. a ,,Íizeni,, v ,,dravá šizení.. atd., neboť hroucení se t;/ká i ja-
zyka. Z této perspektivy se labyrirrt jeví jako civilizační varianta chaosu, vfsle.
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dek porušcní' zkaŽenosti a ripac|ku (corruptio): i tyto terrníny patŤí do širšího Íl.

lozollckého a náboŽerrského kontextu, zkaŽené,,nrěsto..stojí v protikladu k bib.

l ickému Novému Jeruzalérnu.
Řekněme tu ještě, Že ve Í-unkci tltetaÍbry světa patŤí labyrint do slovníku Des-

cartesova i Gali leova, jako architektonicky zhmotněny symbol byl v renesane i
rozšíŤcn v poclobě zahradních i zděn]fch bludišť. Komensk však šel dál a kon-

kretizoval labyrinticky prinoip v Iiterární Žánr: vedle náz'v.Ů theatrun1 clnlphi.

theatruntčljanua,1eŽznačí vjeho dobč zcela určité c|ruhy slovesn1/ch prací, bu.

duje velko|epě a originálněještě právě Lctbl,rittt. V l iteratuŤe 20. století se nrist-

rem labyrintického literárního ťrtvaru Stane Borges a skrytěji jej bude pěstovat

KaÍka, zejrnéna svyn.l kin enr' poučeně pak Umber.to Eco ve JménLl rťtže' A|c

pŤecl Korrrensk rn, ve stŤedověké' renesanční i barokní literatuie je sice vclmi

rozšíŤeny kornpoziční a vyznamotvorn princip cesty či putování, není však

znám labyrint literární, takŽe otázka, nakolik se Kontensk inspiroval ně.1akylrr

literárním vzorem' zrjstává pro nás otevŤená.
Cesta ,,rájem srdce.. probíhá ve znamení proměněn]ich poznávacích a oili:c-

ně vnímacích schopností poutníka a prochází Qako po spirále) tlnrŽ oki.ulrcrn
jako první putování. Poutníkova proměna se napli iuje stupřovitě, od prohlécintr-

tí v temné komťrrce pŤes pŤekročení dŤíve nepozorovaného prahu vedoucíh<, dtl

společnosti neviditelnlch kŤesťan . Proměrrěn subjekt objevuje novy sr,ét,

i srnysly zaznamenáva1í namísto zápaohu vŮně a lahodné zvuky místo lomozu'

nelze se však domnívat,Že jeto Svět jin)'. Smysl zasvěcení a rrávt.atu do svčta sc

projevuje schopností jlnak se orientovat, 1inak poznávat a jinak jeclnat. Jeclnot

livá zasttrvení odpovíclají situacím poznanyrn pňcdtínr v labyrintu: v kapitole II.

poutník ,,vyšel z dornu.., v kapitole XXXVII. ,,donru tr.eÍl|,.; v kapitole III. sc

.,piitovaryšilo Mámení.., ve XXXVIII. ,,Krista za hostě dostal... Ve IV..ie opat-

icn ',uzdou.. a ,,bryllemi.. ve XXXIX' je mu nabízeno ,,náboŽenství Kristovo.'.

A zatíntc<l v V. kapitole ,'se z vysoka na svět dívá.., v L. je ,jako pronrěněn... Te.

rnaticky si tu odpovítlají jeclnotlivé kapitoly i motivy a vytváŤejí novy kontrast

:r rrclvy stupeĚ poznání vzhledem k dvouroznrěrnému ano/ne prvního dílu.

Světsk]im nlanŽelstvím tak odpovíclá rnystická či alohymická svatba dušc

s Kristem (Clqnticka svcÚbct Kristiana Rosenkreutz,e Johanna Valentina Anclreac

ptljecnávii o tomtéž), protipÓle'n groteskního stavu učen1ich jsou svatí' zouf.aiÓ

.'kvaltování.. na ,,ryiiku.. st,ojí v kontrastu ke svobor]nénru životu neviditelrr ch

i<iesťanťr _ tarn' kde labyrint odhaloval náboŽníky, očekává poutníka slirva boŽí

ltd., atci. Proti ptivodnímu dvousměrnému postupu taln a zpirtky nová cesta ote.

r,tr/t rozměr tŤetí. obrazec' kter takto vzniká' je velmi pŤesny. ,,Labyrint'.

;i ,,r.áj' ' si odpovíclají v p dorysu i v jednotlivosteoh a teprve jejich konÍiontact

' l )

nab l v ápu tování -včetněp rvo tníhob|oudění - ce léhosmys lu ' , ,A l eby lť j sem
stebouvšudy, . .proz,razujeKr istuspoutníkovi , témužpoutníkovi 'kter!vyděše.
l,|u."o""""aÉ:nj prclr| zc světa' Nov m prohlédnutím se strašlivá Íiaška a bo-

lestná zkušenost prvnl pouti pÍestávají jevit jako omyl, jako nepŤípustnÓ nedo-

^atíení: zkušenost amolvalentního sl,ětaje v novém pohledu nezbytnou školou.

š..n"'"* ""nlédnout 
rozdí| mezi clobrl,nt tt z!ym. která skandova|a vstupy a v1i-

i.,"í)' i"o""tl iv ch chodeb, byla podmínkou poznání, jíž bylo i nahlédnutí
J.uťJ -.j ' ,. -. ',-1, pohrdnutí statky a dokonce zouÍ-alství, ritěk a pád do
dvojznačnostl vŠecn vec

propasti. Teprve nove, Íájově vyšší poznání clává této škole, této zkušenosti,

smvsl. Poutníkova oesta z labyrintu clo ráje teď odhaluje nroŽné vlchodisko

'.1,""2áJ.,"n" jednotlivé chodby. A ovšem četba sama je labyrintick m putová.

"'*, 
[".e ,yai,i u'vyhledávání odpovírlajícíolr kontrastri a zjišťování triadické.

r,o í'tut'u typu manŽelství nerovná - optimální ve světě na stranějedné a mys.

ii"ra,uutuu v království src|ce na straně c1ruhé, jejichŽ konll.ontace a reflexe.ie

zároveĎ návodem k životní, rnyšlenkové i tluchovní praxt.

Vzhledem k tomu, Že všectrny motivy a témata propo1ují Lab y-rint světa a rdj

srulce sobrovskou biblickou i Íjlozofickou literaturou. mťrže bjt literární puto-

vání labyrintem libovolrrě rozsáhlé a sotva kdy končící. Triadické členění pŤi.

tom nečiní alegoricky svět statiok rrr: tak 1ako se proměněn poutník vrací do

světa otevŤeného pro něj hlubšímu poznání a kvalitnější práci, nrtiŽe se i čtenáŤ

k Inbyrintu světa a rdji srdce stále vracet a na kaŽ<lém kroku odkr1ivat .ieho

pňesnější a hlubší v!znamy'
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dek porušení' zkaŽenosti a ripac|ku (corruptkl): i tyto terrníny patŤí do širšíh<l 1l.
lozollckého a náboŽerrského kontextu, zkaŽené,,město..stojí v protikladu k bib.
l ickému Novérnu Jeruzalému.

Řekněrrre tu ještě, Že ve funkci nretafbry světa patŤí |abyrint do siovníku Des-
cartesova i Gali leova, jako arclritektonicky zhmotněn symbol by| v renesanci
rozšíŤcn v podobě zahradních i zděnych bludišť. Komensky však šel dál a krln-
kretizoval labyrintick;/ princip v litcrární žánr: vedie náz'v theatrum, anlphi-
theatruntčijanua,jcŽ značí vjelro době zcela určité druhy s|ovesnych prací, bu..
duje velko|epě a originálně ještě právě labyrittt. V l iteratuŤe 20. století se trtist.
rem labyrintického literárního ritvaru stane Borges a skrytěji jej bude pěst<lvat
Katka, zejInéna svym Zcintkenl, poučeně pak Umberto Bco ve Jn nu r že. LIe
pŤed Komcnsk nl, ve stňedověké, renesanční i barokní literatuÍe je sice vclrrri
rozšíien;i kompoziční a vyznamotvorny princip cesty či putování, není však
znám labyrint literární, ÍakŽe oLázka, nakolik se Korlensky inspiroval nějakynl
l iterárním vzorem, zrjstává pro nás otevŤená.

Cesta ,,rájem srdce.. probíhá ve znamení pronrěněn1ich poznávacích a oilt:c.
ně vnímacích schopností poutníka a prochází (ako po spirále) tynrŽ okrulrem
jako první putování. Poutníkova pronrěna se napli iujc stupřovitě, od prohlédnu-
tí v temné komťrrce pŤes pŤekročení dňíve nepozorovaného pralru vedoucího clt-r
spo|ečnosti neviditeln1ich Kesťanrj. Promčrrěny subjekt objevuje novy svét,
i smysly zaznamenávají namísto zápachu vŮně a lirhodné zvuky místo lom<lzu,
nelze se však domnívat,Že je to svět jiny. Snrysl zasl'ěcení a návr.atu do svčta se
projevuje schopností jinak se orientovat, j inak poznávat a jinak jednat. Jedntlt-
l ivá zastavení odpovída.ií situacím poznanyrrl pŤedtínr v lab\,riuttt.. v kapitole II.
poutník ,.vyšel z domu.., v kapitole XXXvlI' ,,donru treÍll..; v kapitole IIl. sc

.,piitovaryšilo Mámení,., ve XXXVIII. ,,Krista za hostě dostal... Ve lV. je opat.
Ícn ,,uzdou.. a ,,bryllemi.. ve XXXIX' je mu nabízeno ,,náboŽenství Kristor'<l...
A zatíntco v V. kapitole ,'se z vysoka na svět dívá.,, v L. je ,jako proměněn... Te-
riraticky si tu odpovídají jednotlivé kapitoly i motivy a vytváŤejí novy kontrast
lr ntlvy stupeĎ poznání vzh|edem k dvouroznlěrnému ano/ne prvního dílu.

Světsk m nranželstvírn tak odpovídá rnystická či alchymická svatba duše
s Kristem (Clt1,1n1r1r;, svatba Kristiana Rosenkreutz.e Johanna Valentina Andrcae
po'iecnává o tomtéž), protipÓlem groteskního stavu učenych jsou svatí, zoulirlé

.,kr'altování.. na ',ryřku.. stojí v kontrastu ke svobotlnénru životu neviditelnych
l<iesťant] _ tam, kde |abyrint odhaloval nábožníky, očekává poutníka sláva boŽí

ltd., ir{cl. Prclti p',ivodnímu dvousněrnému postupu tam a z,pátky nová oesta ()te'

r'tr/t rozměr tŤetí. obrazec, kter takto vzniká' je velmi pňesny. ',Lab1'rint.'
ii ,,r.áj'. si odpclvíclají v pťrclorysu i v je<lnotlivostech a teprve jejich koníl.ontací

1 )

nabyváputování 
- včetně prvotního b|oudění _ celého smyslu. ,,Ale bylť jsem

;;;Ú"" usuay,.. proz,razuje Kristus poutníkovi, témuž poutníkovi, ktery vyděše-

.j . i"^"aÉ:ně prch| ze světa. Novlm prohlédnutím se strašlivá tiaška a bo-

i",'u 'o"."""st první pouti piestávají jevit jako omyl' jako nepŤípustné nedo-

"",i"". 
zkušenost ambivalentního světaje v novénr pohledu nezbytnou školou'

'*li"nno'. 
nahlédnout rozdi| ntez'i dobrynt a zlynt, která skandovala vstupy a vy-

;;J ' iednotliv ch chodeb, byla podmínkou poznání, jíŽ bylo i nahlédnutí

áuJonujno'.i všech věcí, pohrdnutí statky a dokonce zouÍ.alství, ritěk a pád do

p'oiu'ti. Teprve nové, Íáclově vyšší poznání dává této škole, této zkušenostt,

, 'y,l ' routníkova cesta z labyrintu do ráje ted odhaluje moŽné v]íchodisko

zkaŽdéjeho jednotlivé chodby. A ovšem četba sarla je labyrintickym putová-

ni., t."ie vybízí k vyhledávání odpovídajících kontrast a zjišťování triadické-

ho vztahu typu rnanŽelství nerovná - optimáIní ve světě na straně jedné a mys-

tická svatba v království src|ce na straně clrulré,jejichŽ konÍiontace a reÍ]exeje

zfuove návodem k Životní, myšlenkové i duchovní praxl.

Vzhledem k tomu, Že všechny motivy a témata propojují Labyrint sv,ěta a rá.j

srelce s obrovskou biblickou i frlozoÍlckou literaturou. mťrže byt l iterární puto-

vání labyrintem |ibovolně rozsáhlé a sotva k<ly končící. Triadické členění pŤi-

tom nečiní alegorick svět statiok nr: tak jako se proměněn! poutník vrací do

světa otevŤeného pro něj hlubšímu poznání a kvalitnější práci, rntiŽe se i čtenáŤ

k Inbyrintu světa a rdji srdce stále vracet a na každénr kroku odkryvat.ieho

píesnější a hlubší v znamy.
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