
Jaros1av Kolár:

Z paraleI a příbuzností Kouenskébo labyriutu; Tabu-

la Cebetís

I,iterární historie snesla již nnožství dokladů

o líterá::uích výcbodiscícb a před.obrazech pro řadu mo-

t1vů' dílěícb ténat a tvárnýcb postupů Konenskébo spi-

su Labyrint světa a ráj srd'ee.l CbarakteristjJra vztahu

Komenského k těnto zdrojůn prošIa př1ton lrýrazuJuÍ pro-

něnan1, určenýnÍ jedaak rozvojem literárrrí hísÚoríe ja-

ko d'isciplíay' r4ývojern jejích př1stupů k materiálul PTo-
aikáníu k typu a zvyklostem literárníbo života v od.leh-

lýcb obd'obígb a z něho plyroucími proměnani v kladení

otázek, jed.nak uplatňováníu ind'ividuálnícb, leckdy í o-

borově pod.níněnýcb bledisek u jed'notlirrých bad.atelů. 0d.

někd'ejšícb pocbybností o Komenského nyšIenkové původ'nos-

t12 se tak dospělo postupnýn pronikánín d.o unělecké po-

vahy d'íla k poznání' že toto přejíuání charakterizuje

Konenskéb'o spis jako d.ílo určité d'oby' kd.y se otázka pů-

vod'nosti tvorby kladla jinak než v mod.erní d'obě a sou-

vztažnost dí1a se staršíni projevy byla srýn způsobem

aezbytnou zárukou jeho dobově cbápané 1iterárnosti, a že

se Komenskému sta}y všecb'ny převzaté prvky (pocházející

ostatně většiaou z latinské nad.národ'ně oríentované pro-

d.ukce) stavebníu1 karaeny při v"vtváření spisu osobité n7.

šlenkové koncepce a unělecké povaby; zménlJa se jej1cb

funkce, staIy se součástí nově vybvářené celistvostí,

určeué aspoň ve větší ěásti j iqýB vztahem k d'obové spo-

leěenské realitě, než tomu bylo v ' lpranennýchr| spisecb'.

Na pozad.í tohoto poznáaí se všechna dosavadai 1

nožná příští zjištění o vztabu jednotlivostí z Tlabyrin-

tu k starším d'í]'ůn jeví jako příležitost k získánÍ u-
přesňujícícb a profi lujícícb poznat}ni o labyrintu sa-

mém. Nejpod.robaěji propracovaI zatía toto h}ed'isko D.

čyževskij v rozsáhlé stud.ii z poěátku padesátýcb Let;1



nesleduje v ní pouze jednotlivosti, j in1ž se projevuje

vztab labyrintu k staršín d.ílůn' popř. autorrjn' nýbrž

oorrlrazuje postupně na ce1ou skrrpiuu rozmanítýcb staršícb
l1teráraích foren a žánr'rl (speculum, putováaí, prohlíd.-

ka něsta-světa, alegorické ztvárnění lid.ského života atd.
- čyževskij pro ně užívá tennínu t'témata'' zěásti snad. v
návaznost1 na termiuologii starší stud.ie Haškovcoyýr ze-
jména však s obled.em na term'inoloEické uzance prostřed.í,
pro něž stud'ie privod'ně vznjJcla) a obbIéd.á jejicb rod.o-
kneny hluboko do miuulosti' aŽ do antické a raaě střed'o-
věké líteratuly. Studj.e D. čyževskébo tedy nejen sbrnu-
Ia, utřídiIa a komentovala starší poznat};r iob'oto d.nr-
bu, nýbrž otevře].a pohled' na ně z novébo zornébo úhIu a
ukázala celý problén jako otevřenou otázku, kterou bud.e
nožno vžd'y znovu aktualizovat poukazy na nově od.balené
souvislosti a příbuzenství - opět ne protol abJ se pro-
kazovaIa míra Konenského závislosti na t|vzorecb'r a l 'před'-

Iobácb'' ' '  nýbrž k přesnějšíuu vyprofilování obrazu d.íIa,
k postiŽeaí d'osud' nepostřehnutých vlastností id'eovýeb
a umělec}qýcb, vazeb s dobor4ým životen atp.

V tonto smyslu lze upozornit na vztab. uezi laby-
rintem a tzv. Tabulou Cebetis' pozd.ně antickýu d'1len,
které d'ošlo od. konce L5. století neobyěejnébo oblasu ue-
zi evrops\ým1 hurn'anisty a stalo se východ.ískem' zajíoavé
trad'ice výtvaraé.

Pod'le staré tradice byl sice autorem řeckého d.ia-
1ogr r  PÍnax (ouraz)  f i1ozof  Kebes  z  J .4 .  s to l  p ř .  Dr  1 . ,4
žak pythagorejců a Sokratův, uved.ený v Platonově Faid.o.
DUr avšak fi lozofická anaIýza dialogu sanréb.o ved.la k zá-
věru, obecně přijínauénu už víc než půl druhébo století,
Že dialog vznikl jako projev eklektické a synkretické
uorálky populární fi lozofíe v d.obě obnoveného pytbago-

reísmu, zkontaminovaného už s myšlenkaml Platonorrjmi'
Aristotelorrjmi a stoic\ým1 v době římského císařství,
ne jspíš v  1 .  s to l .E . l .  o  Kebetově  učení an i  ž ivotě  ne-
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ní al.c znátso' nejspíš š1o o osobu snyšlenou; názor o
jeho autorstv1 d.ialo$r Pinax se zaklád.aI hlavně na zptá-
vě nálo krítíckého zpravod.aJe o životě, názorech a spi-
seoh starově\ýcb filozofů Diogena Laertskébo z v. stol.
!.1. o ton' že ze tří jnéaen znáqých Kebetor1ýcb diaIo-

8ů se d'ochoval jen Pinax.

obsab.en d.ialogu je pop1s a výklad. obrazu, zdobící.
ho Kronův chrán v nejmenovaném uěstě; ýkIaťl pod.ává au-
torovi jako náhodnérnu příchozíuu d.o něsta v rozbovoru
noud'rý stařec ' ob;nratel toho města a panětuík vzniku d.í-
la. obraz je alegoric(ým ztvárněnín životuí cesty l1dí
k blažeaostí, }cterou před.starnrJí věd.oné ctnostir Poshr-
tované l1den pravou Moud,rostí. Cesta k nin ved'e nejd'ří-
ve braaou života d.o p:srní ze tří soustřed^nýcb' ohrad.; v
bráně určuJe het Sirážný blas (Da1monion) příchozíu,
co uají ,dělat' bled.ají-Ii životní spokojeaost. Branou.
se vstupuje d.o p:sraí ohrady života, ovlád.ané Pověrami,
Žádostni a Rozkošení. Při vstupu d.o obrad.y onnamuje všech-
ny přícbozí zosobněná šalba kouzelnýu nápojen blud.u a
nevěd'omosti. vůděí silou v této první otrrad.ě je s1epá a
hluchá Náhoda (Fortuna). VšÍcb'ni7 kdo setnra jí v této o-
bradě' skoněÍ ž1vot v uářkrr a zoufalství, pokrrd' se ne-
setkají s I'ítostí' která je ved'e k nápravě špataého ŽL-
vota vzd.ěláníu. Vstupem d.o dnrbé ohrad.y se 1id.é ocitají
v hájenství nepravé xíoud.rosti, kd.e se o jejich zájen u-
cbázejí přeťlstavitelé sedmi svobod.ných unění, reprezen-
tanti různých fÍlozoficlqýcb škol a roznnaaité svod.y ne-
bezpeěné těn' kd'o se uezbaví působení kouzelného nápoje
b].udu a nevěd'onosti z první ohrad'y. Jen ti' jimž Vzd'ětá-
ní od z1é u'ocl nápoje od.ponůžer SQ mobou d'ostat přispě-
uín Ctaostí do třetí ob'rady1 nesnad'no přísLupné strnou
a strastÍplnou cestou' kde sídl.í pravá }íoud.rost, totož-
ná s Blažeností. Ta věnčí př ichozí, j imž je od té chví-
le jed'iným praoenen vnÍtřního štěstí vlastní ctnost. Dal-
ší část dialogu rozpřád.á detaily nastíněného alegoríc-
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kébo obrazu liťlské cesty za štěstín a přiaáš1 úvahy o
d.obnr a zlu, bohatství' štěstí atd'. z bled'Íska stoícké
fi lozofie.

Neobyčejné rozšíření a oblibu přinesl tonuto d.ia-
1o$r evropský humaaisÚlllSr V ].atÍnskén překIadu Í,ud.ovi-
ca od.axia Patavina byl. vyd.áu už L+9? mezi prvotisky ve
Florenc1i5 a zao\ru 1498-150o v Benátkách6 a potom L,L9
ve Yíd'ni, L52? v Krakově a v řad'ě dalších vydání,7 j1ný
I.atins}ý překJ.ad. Jana Áesticampiana (T,užiěana Jana Bha-
gia Sonmerfeld-a) byl vyd.án L5o7 ve Frankfurtu, L5L2 v
Lipskrr' 1'16 v Rostocht.8 Po velmi rozšířeném přek].adu
Od'axiově' bberý před.stavoval leprezentativní latiaské
znění díalogu zhruba v první poloviuě 16. stoIetí, zr.a-
menal další ceuný přínos pro zd'omácnění d'íla v hunanis-
tíckén prostředí uový latiaslý převod. Hieron;rna Wolfa
z 3r 1560' pořízený na základ'ě emend.ovaného řeckébo tex-
tu, prošlého humanj.st1ckou terbovou kritikouo9 často uyt
d.ialog v 16. století i pozd'ějí wdáván v synoptické řec-
koIatinské pod.obě jako dod.atek při ed.icícb Epiktetova

1 / . \

Eacbirid'ia.'U Zřejmě právě tato souvislost a vůbec ob]-i-
ba, jíž se d'ialog u evrops'iďch buuaaistů těši]-' ved.la k
tomu, že se stal před.nětem školské vju]cy: je d.ocbována
zpráva o tom, že se o něm L5,? před'aášelo na krakovské

1 1

unlverzitě,.. jezuitská Ratio stud'Ío:rrm uvádí toto d.í1o
jako tert' užívaaý na jezuitskýcb gyrnnázíícb za ěetbu
ve tříd'ě secund-a grammatj.ca při rryrrčování řeětÍně.12

PopuJ.arita d'ialogu PÍnax v 16. stoIetí ved'la k po-
zonrbod.nému jevul d.ialog' který obsabuje pod.robbý popÍs
rrjtvarného d.íla, ekťrasis, se stal pod.nětea pro ýtvar-
né zpracování popisovanéb'o nánětu. Zprrrtr se tak dálo
ilusirováaín tištěnébo terbu (nejstarší vyobrazení je

na titu].aín listě fran}ďurtskébo vyd'ání z !e L5o?,1} d"].-
ší v tisku vídeňskén 1519, kr.akovshÍch L522 a L524 atd.)
d,řevořezy' které opět provokovaly k vytvářeaí latins{ýcb
konentářů k textu i k vyobrazení.l4 vuojl.I tak emblema-
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tÍclcý obraz' který se brzy osamostatnil: na téna ' 'Tabu-

la CebetÍs'o byl vytvořen např. L51L jědnolistovŤ d.řevo-
řez Erhard'a Schoena,15 L5+? d.řevořez David.a Kaud.ela,16
koIem 1580 kresba podle Kand'elova d.řevořezu, d.ochovaná

1 0
v Krakově,. ,  z !e L,1, pochází freska Hanse Di i rera v sá-
le krakovského ll lawelu,18 souhor d'alších výtvarných d.okla-
důz ronánských  iněunec}cýcb  zemÍ,  zAng l i e  1zN i zození
přínáší nono8raf ie.p. Schle iera. Právě jako emblenat ic-
ké vyobrazení se Tabula Cebetis patrně dostala d'o souvis-
lost1 hermetj.c}cýcb věd a jako určitý ' 'd.j.agrau univers",,l9
vstoupi la do těch sfér dobového nyšlení, v níchž rněla
výrazné, centráInÍ nísto metaťoricky chápaná astronomj.e
s astrologiÍ i  natenat ika. Toto zač1enění enblematickébo
vyobrazení je snad' k líěem k objasnění zvláštuího užití
názrnr ' 'Tabula Cebetis' ', které dosud- unikalo interpreta-
c i:20 v uěebnic i  Beneše optáta 7, To].ěe Knížky poěetnr
na rozl ičné toupě2l je v závěru pod t i tu len Tabula Cebe-
tis aneb mensula sb'agorae otištěna svérázně upravená
pooocná tabulka k učení ma1é násobilce a d.vojnocninán
číse1 1o-2o. Výklad. tohoto zvláštního užití názvu Tabula
Cebet is je speciá ln i  otázka, přesahuJicí rámec našebo po-
kusu, proto je cb'ápene pro potřeby naši explikace jen ja-

ko doklad o tom, že pojem ' 'Tabula Cebet ist '  by1 v nějakém
význanu v našicb zemích rozšířen už koncem první poloví-
ny }6. stoIetí v souvis lost i  s česky psanou knibou.

D ia log  sán  to t iž v  pŤedbě loborskén s to le tí  do češ-
t iny přeložen uebyl ,  a to na rozdíl  od nnoha evropskýcb'
l i teratur té dobyl francouzské t lurročení se objevi lo L529,
angl ické kolen L51O, z ! .  L54) je ťrancouzské veršované
zpracovánÍ Gi l lese Corrozeta, německy byl  d ia1og rrydán
I54, '  pře ložen však byl  už poěátken 16. století nor imber-
s}cfin humanístou a přítelem Albrechta Durera Wilibald'en
Pirckheimereu'; jeho převod. byl vybištěn až 1606 ,22 pol: -

ské veršované zpracování },{acieje i líierzbigty vyšlo L5st21
atd..  Přesto by1 dia log v Čecbách zuám velmi brzy: lat in-
s}cý prvot isk něl  ve své knihovně Bohus}av Hasíštejnský
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z lobkovíc.24 Kni.bovna byl.a už za jebo žívota i po je-

bo smrtí bobatijt prameuem poznání i pro jiné vyznavaěe

hunan1smu. českého překladu se dialog 'd.oěkaI až mnohem
pozděj1' poěátkern' d'vacátých let 19. století péěí refor-

n'ovanébo faráře v Telecíu u Políěky Yáclava Karafiáta
(L?g4-L8?4) a byl knižně vyd.án 1824iz2 tento pozorrrh.od'-

ně krrItívovaaý překlad. vykazuje zejnéna v prlrní ěásti
zjevnou návaznost na styt1stiJnr Koneaskébo T,abYrintu.26

Jako o zd.roji pro labyrint se ovšem Komens}ý o Ta-
bu].e CebetÍs v d.í1e saném ani nikd'e jínd.e nezniňuje (ja-

ko ostatně o žáduén z děl' která mu prokazatelně poskyt-

l.a pro Labyriat notivíckou í jínou inspíracÍ). Není však
třeba pochybovat o tom, že nu byIa zaáma - při šíř1 roz-
hled.u Konenského po d-obovén písennictví a vzbled.en k to-
BUr jak byl spis v huuanistickén a školskén prostřed.í
po celé Evropě populární' by by1o d'okonce ve1mi aeprav-
děpod.obné' že by Tabula Cebetis zůstaIa nÍu.o Komenskébo
obzori výslovně se o ní však zmiňuje - pokrrd je zatín
známo jen v uved'enén d.ruhém význaou, jako o ped.agogíc-

ké ponůcce při vyučování nateuatíce.z?

K bypotéze o vztahu mezi Labyrintem a Tabulou Ce-
betis ved.e několik pozorubod.nýcb shod. a příbuzností me-
zi oběma texty.

Na přednín nístě je to alegoričnost jako základní
tvárný postup pří zobrazení lid'ské cesty životem, a to
v obou případ.ech cesty, jejínž ci len je d.osažeaí žívot-
aí srrokojenosti ' v)rrovnanosti, vnitřníb'o štěstí, zaLoža-
ného na bezpeěných j istotách. Děj ištěrn této cesty je v
obou případ.ecb přísaě r6rnezená prostora, v Tabule Cebe-
tís soustava tří soustřéd'nýcb ohrad., u Komenského měs-
to-svět' obklopený ěe:mou nicotou, v obou případ.eeb ú-
tvar okroublý (u Komenského je okrouhlost něsta-světa
vyjádřena autorovou kresbou v d.ed.íkačnín rukopise, ale
í výslovnou forrnuIací na uěkolíka místecb' texbu, např.
kap.  V ,  od .s t .  I  a  6) .
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Oběna textůn je d.ále spo}ečná před'stava množství bybos-
tí, které vstupují zvnějška d.o světa-života branou (v

ťc rv r'ten černý zástup' jenž těsná se u brány' jsou ti'
kdož uají vstoupj.ti v žÍvot''28 - IJab. V, B). V obou pří-
padecb je v bráně příjíná stařec, který ovlivňuje jejích

daIší cestu (TC IV t'Kmet, jenž tan naboře stojí, drže
jatsisí ].ist v jedaé ruce a dnrhou jako by na něco rrkazo-
val, ten slove Strážný blas; příkazuje vstupujícírn' co
jest jiu ěinití' kd.yž vejd.ou v život't - Lab. vI , L-2,
stařec osud).

V obou skIad.bácb hraje stěžejní ro1i roz11šení me-
zi nepravou a pravou Moud.rostí (v Labyrintu světská Mou-
d'rost-Marnost a od'evzdání Kri.stu), shod"a je j. v tom, že
Tc xTrI řad.í mezÍ aositele a vyznavače nepravé moud.ros-
t1 básníky' řeěnÍ}y' d.ialektikY' hudební}6r' poětáře t ZQ-
uěněřiěe' b'vězd.áře' rozkošníhÍ' peripatetj.}qr, kritiJry a
jiaé, v zásadě ted.y před'stavitele těch ěiaností, s niniž
se Konenskébo poutník seznamuje pří své návštěvě mezi
reprezentanty světské uěenosti ( iau. xI).

'tlťopografÍckou analogii' ' Lze spatřovat mezi popí-
sem cesty k třetí' nejvnitřnější ohrad-ě v Ťabule Cebe-
tj.s a cestou k hradu Fortuny v I,abyríntu (tc nr 'tolto

nísto ' kd'e nlkd.o ned.Ií a které spíše pustině se pod'obá
... nalé dveře a cestiěku jakousi před' tění dveřn1, he-
rá není tuze bluěná' ježto velmi náIo 1id.í po ní chod.í,
jako by byla jaksi nescbůdná a brbolatán'- I,ab. ]ffIII, 1).

Á konečně jsou si obě památky blízké tím, jak zd'ů-
razňují nezbytnost zbavit se před' dosažením pravé &ou.
d'rostí všech zátěží' špatnýcb oávykri a jíaých residuí
d.osavad'aíbo života v světské ned,okonalostí (tc xrx ''při-

jde-].i kdo ke Vzd.ěIání' bojí jej a napájí vlastnín lékeu,
aby se nejp::ve oěistil a od.stranil si neduhr s € kteqýu
přiše!' '  - Lab. xI,I '  4); obě rovněž koacipují d'osažení
pravé Moud.rostí jako návrat k nístům, která poutník aa
předcbozí cestě Iehkonyslnou ned.balostí uinu1 (tc xxy

I
, I
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"proě mu 6taost1 ukazuJí ono místo, od'}qr.t dříve př1šeI?

file drrkladně o taq.,ějšícb věcech nevěd.ěI ani neznal' ný-

brž kolísal a pro nevěclo oEt a bIud. . . . pokIádal, co d.o-
brem nebylo, za dobro' a co rre zlem, za zlon - Lab. XÍ,I'

1-2).

Tabule Cebetis i l,abyrintu je společná před.stava

o aároěnostÍ a minořádné závazaosti sd.ěleuí, Jínž obě

ůíla ětenáře os1ornrJí (trc III ''d.áte-lí pozor a potozuní-

te-I1 nýu slo!n}e' rozunní a blažení budete; pakll. ne'
bud,ete Berozulnní a neštastní' roztrpěeaí, aejapaí a b1d-
qý poved.ete životn - Lab. úvod. K ětenáří). Věcuá Borr-
víslost váže rovněž Kouenského íguumun bonum - vrcb' d.o-
brébon (úvod K ěteuář1) s před'stavou blaženosti jako cí-
le uťtskébo usilováaí v Tabule oebet1s.

Na j1stou nyšJ-enkovou spřízněnost T,abyríutu s Ta-
bu].ou Cebetis poukáza]. už ťlnr\ý překlad'atel řeckébo d.1-
alopnr Jan Cbval r. 189]. poznánkou o pod'obnostÍ. před'sta-

w o blaženostl v Tabule Cebetls xxl (t'ověněený touto
mocí blaženýn se stává a šfastqýB a nemá v jlnýcb věcech
naděj1 k blaženostÍ než v sobě samém'') a Komenskéb.o pout-
aíkem, který nacbází vnitřní uspokojení jen v odd'ané
zbožnosti vlastníbo srdce (r,au. ErvIII' 2-,).29

Zjtštěné souvislostí nejsou ovšeu plně b'odnotným
d.ůkazen o tom, že Komens}Ú ěerpal z Tabuly Cebetis pro
Labyrint příno. Přestože Kouenský dí].o s aejvětší prav-
děpod.obnoEtí zaal, je třeba připustit teoretÍckou mož-
nost, že se tak stalo prostřed.aictvfu nějakébo meziělán-
}nr' d.íla, heré uved.ené pJÍ'ky z Ťabuly Cebetis převzalo

a tepne oao gano Komenskébo inspírovaIo. Ei rozšíření
a obecné známostl. Tabuly Cebetís' jejíž oh].asy lze wsto-
povat skoro ve všecb, renesaněnícb lÍterárnícb alegori-
ícb,5o to však aení u,ožnost příIiš pravd'ěpodobná a blav-
ně eventualíta d.ů].ežítá; nepřispěla by a1ěín pod.statnýu
k obohacení cb'arakter1st1}ry Labyríntu, kterou koafronta-
ce s Tabu].ou Cebetís pod.le našeho názonr umožňuje.
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Po}nrd Jde o geuetický zřetel' naznaěuje konfron-
tace s Tabulou Cebet1s' že j.aspirační zd.roje l,abyr1atu
se nenuaely omezovat jen na oblest llteratury. Bude pa-
trně nutné připustit i pravd'ěpod.obnost Ínspírativníbo
význaurr enblenatic{ých výtvarnýcb d'ě1, do jej1cbž Soll-
víslostí |[abu].a Cebetís vstoupl].a ve wýtvarnýcb zpra-
cováních 16. století. I Komenskébo vlastní kresba měs.
ta-světa' 1lustnrjící v ded.ikaěnín nrkopisu Y. kapítolu
Labyríntur má přes svou výtvarnou neunělost rysýr ffieré
ji sblÍžují s trad.icí r4ibva::nébo zpracování Tabu1y Cebe-
t lg .

Zaánost Tabu1y Cebetis ve ško].skéo prostřed.í suse-
nrje otáz}nr' uebyl.-li i Lab;rrint se sférou školskébo ží-
vota své d'oby spjat :úže, r'ež se d'osud' mělo za to. v té-
to souvislosti lze uvést d.etail ' který pod.le našebo aá-
zoru svěd.ěí pro uved'ené sepětí. Jed'en z neěetnýcb latín-
shÍeh cítátů v labyríntu, b'oratíovské Non cuivÍs contin-
8it adl.re Corintbrrm (r,au. X, , se uvád.í v populární škol-
ské uěebnj.c1 latiny, ZYo Douatus;,1 lze předpokJ.ád'at,
že odtud. byl citát v obecnéu pověd.oní jako '|okříd.lené

úslovíl' znánější než z původního zd.roJe, Eorat1or4ýcb E.
pištol. (1' L7t ,6). Potvrzení této hypotézy by přínesJ.a
da1ší zj1štění' že cizojazyěné citáty v T,abyrlntu jsou
ěerpány z ťlě1' trerá byla běžná v tebd'ejší školské pra-
xi.

NeJdůležÍtější podnět k zpřesnění charaheristjJqr
Í.nbyrintu.poskybuje však konfrontace rozd'íJ.uýcb typů a-

7 )
Iegorj.e,/- up3.atněaých v Tabule Cebetís a u Komenskébo.

Rozd.íl je patrný už na prvaÍ pohled. a je pod.n1něn
před.evším rozd.ílnýE vztáb'en obou d'ěl k realítě. T34l a-
legoriěaostí v Tabu].e Cebeti.s je určen ce}kovou rovinou
abstratraÍbo qýkl.adu o nezbJÉuostÍ ctaostí pro životní
spokojenost a bIaženost, filozofic\ým výcbod'iskem i cí-
len celého d'íalogu 1 zér]rladní ''d'ějovou'' situací: popisu-
je se v aěu fiktivní nalbal už saura o sobě alegorícká.
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Právě aIegoriěnost f1ktÍvní nalby urěuje princípúrní
jed.aotu al-egorickébo vid.ění věcí v celéu d1a1ogu3 je

to aIegorie obecná, abstraktní' její vazba k real1tě

Je prostředkováaa pouze obrysově nazuaěenýa' nekonkrét-
nín obsahen pojrnů Náhoda, ša1ba9 T.rítost, Tzd'ělání, Bla-
ženost atcl. Je ponecháno na ětenář1' aby se spokojil
s obecnou roviaou axiologick;r prezentovaaých před.stav
a pojnů nebo aby pro své cbápání uapJ-nil dané ''o63yso-

véí pojny konkrétnín obsabem podle vlastní zkušenostl;
je to tedy alegorie z bled'íska význauové urěenost1 a ur-
ěitostj- výrazuě konotatirmí. Á3.egorické ztěIesnění obec-
uých pojuů a představ je nazíráno jen zveučí, bez pří-
nébo kontaktu pouěovanýcb s nimí. I tato okolnost pří-
spívá k abstraktní povaze alegorie v Tabule Cebetís.

Álegoriěnost Labyrintu je mnohem členitější' nno-
hovrstermá, uplatňují se v ní rozuanité od.stíny alego-
r1ckého vid'ění a pojnenovávání, není koneckonců omezen'a
jeu na vtrbváření alegoriclqých postav' nýbrž vztabuje ae
i na jej1cb ěinnost, a někd.e Lze dokonce nIuvít o ''ale-

gorické'' aktivitě postav nealegoríc}rých' od.pozorovanýcb
z d'obové skrrteěnosti (předevšíu poutnika saného). Vý-
znaěqýn l5rsen Konenskéb'o aIegorie v T,abyríntu je proto
její d3man1ěnogt. Je pochopítelué a v daných souv1slos-
tecb celken samozřeju.é' že Komenskébo alegor1cké pojne-
nováváaí a vyjadřování neoÍ stďktně ohraníěeao a pře-
eblází pl.ynule v metaforické, pop.ř. jiné obrazné vyjadřo-
váaí jevů a dějů; jde zpravid.la o jew a slnrteěností
běžně zr.áwé, které jsou obrazným pojnenováníu - ať a].e-
goric\ýu, ař metaforíctqin - ozvláštňovány a p,uu{továay
tak, jako by se s nini ěteaáŤ tep:rre sezaamoval jako s
jew úp1ně nepověd.omýml (naBř. uzavírání nanželství -
Lab. TI"ITI, popís loťli . Í'ab. XI' 11); tínto postupen
vystupují d.o popřed.í ty vlastností prezentovaných jerni
a dějů, které na sebe soustřečlují autorův kriticiqý po-
h1ed..
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Práce s alegoriÍ je ted'y v T,abyrÍntu příno závis-
l.á na vztabu d.íla k d.obové spoleěenské realitě. Vyjádře-
ní al.egorií není u Konenskébo samo 9 sobě cílem, není
pr1ncipen výatavby d.í1a. Je jednín z prostřed.krl smyslo-
vě konkrétního nazírání na souěasnou žívotní praxí a ná
evé nísto v systému autorova obrazaého vyjadřování: čín
vyšěí je rovina registrovaných spol.eěensbýcb jevů a čín
větší jejicb celistvost je v jed.aotliltÍcb úsecícb tartu
postihována' tín qýrazněj1 krystalizuje autorovo obraz-
né vyjad.řování d.o pod.oby alegorie (např. v kapito].ácb o
bradu Fortuny - T,ab. EIEIqff!"JI' a o d.voře královqr
Moud.rostl - I,ab. xxÍx-]otx). Právě v těcbto kapitolácb
přerristá kritieisuus d'íla d.o nové kvality, do vybraně.
né spoleěenské satirxr. Álegorie jak]roIi nejednotuě 1y-
tváůená a gama vaitřuě d.iťeren.o,^oav1 - se v Labyrintu
jeví jako nejr1yšší stupeň v systénu prostředkrl obrazaé-
bo vyjadřování ' herý sÍ autor pro toto dílo vybvořlI'
a využíval bo s věd.ouín dalších tvořír4ých možností prin-

. 4 1clpu. - '

Dojen konkrétnosti a uzké vazby s realitou je v
Ilabyrintu (zejnéna v p:rlraí ěástí) stupňován tím, že Ko.
nenského poutníJc nepozonrje alegorizovaqý svět pouze
zvnějškrr' jako obzírají náhodní přícbozí obraz ž1vota
v Tabule Cebetis: vstupuje do světa, přicház! d.o kon-
taktu - jednou užšÍbo' jindy volnějšíbo - s růzqýmí je-
bo stránkam1, aejnéaě v pětí se}peacícb, (stav naažels\ý
- tab. YIII, 8, stav d.ucb'ovnícb - lab. XVIII, 18, pIav-
ba po noři - Lab. Ix' L2, úěast při znrěně panovníka -
Iab. XTJ' 11' úěast na pitce - I,ab. )o(V' il se sán stá-
vá úěastníkem více ěi néaě alegorizovaného nebo aspoň
netaforichr vyjad.řovaného d.ěaí. Pouze v jed'iaén ruolnen-
tu se sítuace poutníka v Í.,abyrintu sbližuje s pozicí
pouěovaných návštěvaíkri v Tabule Cebetis, v kapítole V,
kd.e se poutuík z výšky d.ívá na ce1ek světa a přijíná
pouěení o něm od. sv.ýcb průvod.ců. Příznaěaě se v této
kap1tole poněrně nepatrně projevuje kritické ostří dí-
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]'a. Právě na této kapito3.e je příbuznost mezi Í'abyrtn-
ten a |Pabulou Cebet1s nejnápad'nější, avšak í zde je pa-

trná aesrovnatelaě vyšší koukrétnost a racioaálaost Ko-
neuskébo přístupu k světu.

Třebaže v obou ěástecb spísu, v labyrintu světá
í v Ráji srd.ce, w;nržil Komenský bobatě možnostÍ alego-
rickébo vyjad.řování' podněcuje srovnání s Tabulou Cebe-
t1s i zd.e možaost ostřeji d'1ťerencovat mezi užitín ale-
gorle v obou částech spísu. Zatíruco Tabula CebetÍs je

z bledíska typu aIegorie bomogenní' jeví se po té strán-
ce mez1 oběna ěástní Labyríntu uápadné rozd.íly: ělen1tost
a nnobovrstevnost obraznébo vid'ění s d'oninantním posta-
venía al.egorie jako zobecňujícího uněleckébo princ1pu
v první ěástí Je v RájÍ srd.ce vystříd'ána v pod.statě je-

diaou polohou Ídea].1zované abstraktní al.egorie ' t;4lol.o-
gícky příbuzné alegori1 Tabuly Cebetis. T z hled.iska
prostřed}nl obrazuébo vyjad'řování se tak poťvrzuje d.áv-
no zaáué zj1štění o umělecké rozpornosti nezi oběua ěást-
u1 l;abyrlntu.!5

Konfrontace s Tabulou Cebetis nepřines].a ted'y žád-
ná zjtštění, Herá by zpocbybňovala vý.sled'lcy dosavad.ních
prací o Komenského labyrJ.ntul PoPř. or1entovala jeho zkou-
uání uovj.n směreu.,6 vpo,trníla však aspoň na aě&eré
d.osud. nepovšimnuté souvislostí a ua uovén nateríálu zno-
vrr připouněla tol Že jed.nín z důležitých zd'rojů jeho tr-
valé životnosti a přitažlívostÍ je tvořivé napětí, vzni-
kaj1cí uezi zakotveností d'íIa v staršíctr tradicích ob-
raznébo vyjadřování zá']rlad'aícb otázek lÍd.ského života
a úz(ým sepětín sklaďy s konkrétaí spoleěeaskou reali-
tou d.oby.
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skébo, ia Yybrané spisy J.Á.K. vII' Díla slovesného
uuělce, Plaba L9?4l 78i D. l y ž e v s k j. j, cit.
č1. (něoecké vyd.ání) l}on.

76) takový nový směr naznaěi].a recenze Á. M o 1 u á r a
na prlrní škarkovo qyd'ání Labyríntu (Archiv pro bád'á-
ní o žÍvotě a díle J.A.K. 19' 1960' 141-142) zj iště-
aím, že některé fo::roulace v Ráj1 světa (r,au. f,rv)
jsou příno převzat5r z Augustínovýcb' Vyznáaí. otvírá
se tín důleŽítá otázka aejea motivických' nýbrž 1
verbá].ních' formu].aěních a'tcitaěnícbt' scuvislostí
spisu Komeaskéb.o se starší líterártí produkcí.




