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ÚVodem

Možná nemáte Jana Amose Komenského zrovna dvakrát v lásce. Zvlášť 
když jste ve škole museli číst jeho knihu Labyrint světa a ráj srdce.

Anebo pokud jste hodně unavený učitel a dávají vám Komenského po
řád za vzor.

Jenže Jan Amos Komenský byl opravdu neobyčejný člověk. Jeho učebni
ce latiny mu přinesla slávu v celé tehdejší Evropě. On sám to vůbec nečekal, 
sepsal ji jen tak bokem při práci.

Uměl spoustu věcí. Vytvořil třeba 
podrobnou mapu Moravy – zřejmě 

měl svou rodnou zemi důkladně 
prochozenou. Vyznal se ve hvěz
dách. Choval včely. Skládal pí
sně, překládal a  vůbec byl ne
obyčejně tvořivý.

Zlepšení svých škol si od  něj 
objednala jak švédská královna, tak 

knížecí rod, který vládl na území dneš
ního severovýchodního Maďarska. 

Jeho fanoušci od  něj dokonce če
kali, že by jako jediný uměl napsat 
i čtivé shrnutí veškeré tehdejší vědy.

Nebo dvě 
manželky? 

Jak to bylo?

Shořely mu kníž‑
ky a umřela mu 

manželka a děti…

Pch, prý  
„škola hrou“!  

Chtěl bych toho 
chytráka dneska 

vidět  
       v 7. A.

 
tak to  

jsem já
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Na prvního průvodce v této knížce si dejte pozor a neberte ho tak úplně 
vážně. Když se v Komenského Labyrintu světa vydává hlavní hrdina na své 
putování, záhadná postava jménem Mámení mu nasadí růžové brýle. Pout
ník přes ně spatří všechno v lepším světle (naštěstí může koukat i spodem, 
takže vidí, jak se mají věci doopravdy). Musíme proto počítat s tím, že Má
mení přibarvuje věci narůžovo.

Druhý průvodce v  této knížce je spolehlivější: poutníkovi v  Labyrintu 
světa se zjeví hbitý chlapík, který se chlubí, že prošel celý svět, všechno ví 
a všude byl. Hned také hrdinovi nasazuje uzdu, kterou ho chce ovládat. (Jen 
tak mezi námi: ani Všezvěda neberte doslova, on se občas dost vytahuje.)

Jé, toho znám...  
Vždyť to je  

Mámení  
z Labyrintu světa!

BYL TO  
TOTIŽ GÉNIUS,  

JAKÉHO NÁM ZÁVIDÍ  
CELÝ SVĚT.

Ale víte, 
že to není  
špatné?

Tati, to je 
Všezvěd  

Všudybud!

POZOR,  
PANE UČITELI, 
BRÝLE MÁMENÍ 

JSOU NÁVYKOVÉ.

?!!

HMM
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Rozhodně však Všezvěd a Mámení vědí o Komenském i to, co vás o něm 
ve škole nejspíš neučili. Tak například:
•  věřil v  proroctví, a  dokonce 

měl jednu prorokyni doma,
•  celý život tajně snil, že vyna

lezne perpetuum mobile čili věč
ný stroj, který se nikdy nezastaví,

•   říkal, že děti se mají učit dvě ho
diny dopoledne a  dvě hodiny od
poledne a že jednou za rok by měly 
ve škole dostávat dárky a neučit se 
vůbec.
Jan Amos Komenský zažil jedno 

z nejstrašnějších období v dějinách Evropy – třicetiletou válku v 17. století, 
kdy v nejhůř zasažených zemích klesl počet obyvatel asi o třetinu. On sám 
přišel několikrát o vše. Jako dítě ztratil své rodiče, jako mladému muži mu 
zemřela manželka i  malí synové, a  když v  pozdním věku dokončoval své 
celoživotní dílo, shořelo mu při požáru.

Ale z každé rány se oklepal a začal znovu. A i když žil v násilné, válečné 
době, zůstával pozoruhodně laskavý a mírný. Věřil, že každý z nás se může 
vzdělávat, bez bití a donucování: kluci i holky, chudí i bohatí, zdraví i posti
žení. A co víc – plánoval nápravu celého tehdejšího lidstva a nastolení míru.

Není divu, že v anketě Největší Čech skončil na 4. místě hned za Kar
lem IV., Tomášem Garriguem Masarykem a Václavem Havlem a že jeho tvář 
dodnes můžeme vidět na dvousetkorunové bankovce.

Maminko, víš, že ti 
to dnes NE ‑O‑BY‑
‑ČEJ ‑NĚ sluší?!

NEMÁM  
MU TY BRÝLE  

UŽ RADŠI  
VZÍT?JEŠTĚ MU  

JE CHVÍLI NECH. 
VÍŠ, JAK MAJÍ 

UČITELÉ  
TĚŽKÝ  

ŽIVOT?

  
ano i to  
jsem já

?!!
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Jeho narozeniny se dobře pamatují, protože v ten den slavíme na jeho po
čest Den učitelů. Jan Amos Segeš Nivnický přišel na  svět 28.  března  1592 
na jižní Moravě.

Jeho táta se jmenoval Martin Segeš, pocházel z  vesničky Komňa a  byl 
poměrně bohatý. S manželkou Annou měli čtyři dcery, jako pátý a poslední 
se narodil malý Jan.

Sice se říká, že není jisté, zda se to stalo v  Nivnici, v  Uherském Brodě 
nebo ještě jinde, ale mezi námi… Jan 22× v životě napsal, že je z Nivnice. 
Jako třeba:
•  zapsal se tak jako student na vysoké škole,
•  jako „Nivnický“ se tehdy podepsal i spolužákovi do památníku,
•  na stará kolena ve svých poznámkách uvedl celé své jméno „Jan Amos 

Segeš Nivnický, po  otci zvaný 
Komenský“.

Jako uherskobrodský 
rodák se předsta
vil, jen když byl 
v Uhrách, a to 
nejspíš jen chtěl 
uvést nejbližší vět
ší město. Tak
že je nám líto, 
Uherský Brode.

sirotek ze mlýna

Jaký Segeš?  
Jaký Nivnický?

DU
DU!

!!!

NEVĚŘÍM!  
NIVNICKÝ  

JE NÁŠ!
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mlýn s tlustými zdmi, zvaný Bartkův, kde 
se prý Jan narodil v  přízemní místnosti 
pro čeleď. Jenže mlýn v té době patřil ně
komu jinému a Martin Segeš by rozhod
ně nesloužil u cizích, při svém majetku 
to neměl zapotřebí. (Takže je nám líto, 
Bartkův mlýne.)

Celá rodina patřila do  malé cír
kve zvané Jednota bratr
ská. O ní bude řeč poz
ději, teď jen řekně
me, že tato církev si 
zakládala na  vzdě
lání a pracovitosti, 
její příslušníci se 
ženili a vdávali mezi sebou, a pokud některé dítě ztratilo rodiče, Jednota 
bratrská se o ně postarala.

Což byl Janův případ. Táta i máma mu umřeli, když byl zhruba deseti
letý. Nevíme proč, nejspíš na mor. Zemřely i dvě z jeho sester, kraj asi tedy 
zrovna postihla nákaza.

Jan později skutečně uvažoval nad tím, že jako příliš zabezpečené dítě 
by možná zlenivěl, protože by spoléhal na tatínkovy a maminčiny peníze. 
Kdežto jako sirotek se musel odmala ohánět. Na výchovu si ho vzala jeho 
teta ze Strážnice, městečka na hranici se Slovenskem.

Nastoupil tam do školy Jednoty bratrské. Seznámil se v ní s jistým Miku
lášem Drabíkem, o čtyři roky starším. I o něm bude ještě řeč.

...

Nemá to i výhody, 
když je člověk 

sirotek?

pojedeme,
jeníku...

ŠMANKOTE,  
VRAŤTE MI  

UŽ TY  
BREJLE!
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Strážnice nemá své jméno jen tak náhodou, sloužila jako obranná tvrz 
proti nájezdníkům z Uherského království. A zrovna v roce 1605, kdy byl Jan 
třináctiletý školák, ji divocí hajduci knížete Bočkaje vypálili. Teta se strýcem 
tenkrát měli smůlu, přišli o všechen majetek. 

Péči o sirotka převzali dva sousedé z Nivnice (proč nešel Jan ke starším 
sestrám, to netušíme). Měli pečovat o jeho malé dědictví po tátovi a opatřit 
mu vzdělání. Moc se ale nepřetrhli. Jan si později posteskl, že se až v  16 
letech začal učit latinsky. Nejspíš si tehdy členové Jednoty bratrské všimli 
jeho nadání a poslali ho na školu do Přerova.

Tady Jan poznal první zajímavé učitele. I první spálené knihy.

JÁ VÁM  
PROROKUJU, ŽE JÁ 
A TADY MALÝ SEGEŠ 

BUDEME JEŠTĚ
       SLAVNÍ heh

...

... A co
Já?!

sbohem!



Přerovem tehdy procházeli cizinci z Polska a rozdávali své knížky. Když 
do  nich ředitel bratrské školy nahlédl, zděsil se: psalo se v  nich, že Ježíš 
Kristus byl jen velký člověk, nikoli Boží syn, a že Bible se má brát doslova jen 
tehdy, pokud neodporuje rozumu. Ředitel proto nechal knížky pro výstrahu 
spálit, aby nikoho „nenakazily svým jedem“.

I v Přerově se Jan projevoval jako nadaný student. Takže ho ředitel – 
po poradě s majitelem zdejšího zámku, štědrým ochráncem Jednoty bratr
ské Karlem starším ze Žerotína – poslal na další studia do Německa. Měl se 
z něj stát kazatel a učitel.

Ještě před odjezdem přijal Jan druhé jméno Amos.

Proč Amos?

Bylo to, jako když skaut získá přezdívku: v Jednotě bratrské 
byl odteď pro všechny bratr Amos. Jméno dostal podle jed-

noho dávného biblického proroka ze Starého zákona. Moc se 
toho o proroku Amosovi neví, ale nejspíš skončil ve vyhnanství.

Jednota bratrská si školy pro své mládence vybírala, aby se tam nezka
zili. Posílala je třeba do německého Herbornu nebo Heidelbergu. Jan Amos 
vystudoval obě. A ještě pak chvíli cestoval za poznáním.

Někteří jeho spolužáci jeli do  Anglie, kde si fešácký německý šlechtic 
Fridrich Falcký zrovna bral dceru anglického krále Alžbětu (na počest svatby 
se hrála Bouře od – tehdy ještě žijícího – nejslavnějšího divadelníka všech 

!!!

TYTO KNIHY  
NENIČÍME,  

NEČMÁRÁME,  
NEOHÝBÁME,  
NETRHÁME!

TYTO KNIHY  
NIČÍME. SPALTE  

JE VŠECHNY, 
CHLAPCI.
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dob Williama Shakespeara). Dva podnikaví mládenci z  Jednoty bratrské 
jako vůbec první Češi navštívili Island; cestou viděli velryby.

Zato Jana Amose zlákalo Nizozemsko, které se zbavilo španělského krá
le a vyhlásilo republiku. Poprvé tak viděl „tržiště světa“, přístav Amsterdam. 
Za poslední peníze si v Německu koupil novou senzační knížku od polského 
hvězdáře Mikuláše Koperníka. Tvrdilo se v ní něco, čemu by tehdy málokdo 
věřil: Země prý není středem vesmíru, ale otáčí se kolem Slunce!

Dnes známe Jana Amose z obrázků jako velebného starce – ale zamlada 
to musel být zdatný sportovec. Jelikož neměl peníze na cestu vozem, vrátil 
se z německých škol pěšky. Přes Norimberk a Prahu ušel asi 500 kilometrů!

Měl spoustu plánů: napsat v češtině slovník a učebnice, jaké viděl v Ně
mecku. A založit rodinu. Zatímco katoličtí kněží zůstávají bez manželky, Jed
nota bratrská od svých kazatelů čekala, že se nejprve ožení – samozřejmě 
s někým z této církve.

Jan Amos si vzal v roce 1618 Magdalenu Vizovskou z Přerova. Podle do
dnes dochované svatební smlouvy si nevěsta přinášela docela slušné věno. 
Ani Jan Amos ale nebyl chudý: od své dospělosti mohl nakládat s pozemky 
zděděnými po otci, takže je prodal svému švagrovi.

KAŽDÝ PŘECE 
VIDÍ, ŽE SLUNKO 

KAŽDÉ RÁNO VYLÉZÁ 
TÁMHLE A ZAPADÁ 

TÁMHLE!

Překrásná  
nevěsta!  

A jak mladá!
ANO!

ANO!

??



Nevíme, jak Magdalena vypadala. Prý byla o čtyři roky mladší. Jan Amos 
byl do  ní každopádně zamilovaný: v  jednom dopise ji nazývá „klenotem 
po Pánu Bohu nejmilejším“. O žádné jiné ženě už nikdy nic podobného ne
napsal.

Tušil, že ho s ní čekají šťastné roky. Netušil, že jen čtyři.


