
                                                                                                                  Tomáš Hejtmánek, 2.A
M o t i v   p o u t n í k a   v   b a r o k n í   l i t e r a t u ř e

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus

Barokní poutník je zajímavý svým vztahem k víře, tím, jak kulturními fragmenty čte svou 
historii a skládá své příběhy ve snaze porozumět sám sobě a poznat Boha skrze tento svět.
Komenského Labyrint a Grimmelshausenův Simplicius vznikly v době barokní, v době 
věčného napětí a rozporu ducha a těla, v době snahy o únik z tohoto pozemského bahna.
V baroku jde především o ofenzivní reakci náboženského citu proti událostem, které 
v Evropě nastolila renesance: galielovsko- karteziánská racionalita, návrat k antice. Postihy 
renesance do éry baroka jsou patrné v díle Simplicius Simplicissimus, když hrdina příběhu 
často odkazuje na řeckořímské myslitele.
Barokní hrdina má téměř vždy nějaké poslání, které je nadosobní, duchovní nebo 
náboženské. Podobně bojuje se světem, jeho šalbami a hájí své poslání poutník 
Komenského Labyrintu a satirický poutník Simplicius. Barokní hrdina se neustále nalézá 
v konfliktu mezi dvěma hodnotami, jako je láska a čest, pokušení a povinnost atd., přičemž 
většinou volí tu cestu, jejíž vykonání vyžaduje více sebezapření, cti, povinnosti 
a námahy.  
Barokní hodnoty pak mají svůj obraz v minulosti i budoucnosti. Epochy na sebe reagují 
negací. Subjektivní baroko je vystřídáno objektivním osvícenstvím. A to pak vystřídá 
niterný romantismus. Německý romantismus je totiž to období, kdy se lidé vrací 
k baroknímu dílu Simplicius Simplicissimus a vynáší jej zpod příkrov prachu, který na něj 
i jeho autora navršila dvě nelítostná staletí. Romantismus chápe barokního poutníka 
a věnuje se mu, a proto lze v dílech Karla Hynka Máchy spatřovat stěžejní motivy baroka: 
šalba, zmámení, faleš, mrákota, matení, motání, lopota, bída, tesknost. Příkladem by mohl 
být druhý zpěv Máje, kde se ve Vilémově monologu objevuje motiv života jako snu:

„Budoucí čas?! – Zítřejší den?! –
Co přes něj dál, pouhý to sen,

či spaní je bez snění?
Snad spaní je i život ten,
jenž žiji teď; a příští den
jen v jiný sen je změní?

V minulosti téma pouti nabývalo poměrně velké důležitosti hlavně ve středověku. Nedílnou 
součástí Bible je koneckonců též putování, ať už se jedná o potopu světa, životní pouť 
Ježíše či Apokalypsu jako dospění ke konci, k cílovému místu. K němu dochází 
i Komenského poutník, když se ocitá před „smrdutou propastí“ konce světa a neví, kudy 
dál. Vše se mu zdá marné, stejně tak jako Simplicius nenachází radosti ve světě, a proto
k samotě se obrací. Hrdinové neznají své cíle, ale jejich cesty nejsou bezcílné.
Tematika pouti, poutnictví a cest zobrazovaných v literatuře je natolik široká, že 
k filosofickým výkladům přímo strhává. Dobrý vhled do situace barokního poutníka, ale 
vlastně i samotného motivu poutníka, mi pro začátek pomůžou vyjasnit dva různé výklady 
putování.
 



Pouť fyzická je skutečně míněná cesta vymezená odněkud někam. Žánr cestopisů Marca 
Pola či putování 20. století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda splňují požadavky tohoto 
vymezení. Tato cesta skýtá prostor k různým překážkám a osudovým chybám. Je to 
putování ohraničené dvěma body- Evropa a Indie, Evropa a Jižní Amerika nebo narození
a smrt. Stačí ale baroknímu člověku takovéto ohraničení? Není snad smrt teprve začátkem? 
Není snad smrt bděním a život sněním? Pod těmito otázkami vzniká sekundární myšlenka 
pouti transcendentální, skrývající nejvíce možností pro filosofické výklady a zahrnující v 
sobě v různých mírách pouť fyzickou.
Tato pouť probíhá v mysli člověka a odráží se v ní naše bytí od narození. Pro tento interval 
si představme pohybující se čáru směřující stále kupředu a zároveň nahoru a dolů.  Tak jako 
lidský život směřuje od nuly k neznámému nekonečnu, tak se tato pouť v každém 
jednotlivém období může pohybovat po pomyslných schodech nahoru či dolů.
Soustředíme se právě na ono prolínání pouti fyzické a pouti transcendentální, které 
subjektivním uvážením obou autorů zprostředkovává svými postavami.

Labyrint světa a ráj srdce je dílo, které nevzniklo za šťastného životního stavu, vhodného 
pro vznik takového díla. Vzniklo za okolností, díky nimž jej můžeme řadit k obdivuhodným 
dědictvím barokní literatury. Neboť samotný motiv hledání Boha a nutnost sám sebe 
přesvědčovat o Boží existenci, odkazuje k uvažování v osobní krizi života, kterou 
Komenský zřejmě procházel i kvůli okolnostem jeho nucených a neustálých útěků.

Město je alegorií světa, jímž jde poutník v doprovodu dvou průvodců: Všezvěda Všudybuda 
a Mámení. Obě postavy jsou alegoriemi lidských vlastností. Všezvěd Všudybud zastupuje 
lidskou zvídavost a pachtění. Mámení pak daruje poutníkovi „okuláry … skrze něž se na 
svět [poutník] dívati bude“. Jsou to brýle, skrz které se poutníkovi zdá: „věc daleká blízká
a blízká daleká; malá veliká a veliká malá; mrzutá krásná a krásná mrzutá; černá bílá 
a bílá černá etc.“
Motiv putování k Bohu je v Labyrintu sladěn s motivem hledání a poznání světa. Poutník 
jde labyrintem a cestou má najít odpověď na otázku, co a jak si počít se životem. Putování 
světem se tak proměňuje v putování k pravdě a k sobě, a vrcholí v poznání božské opory. 
Poutník se sám stává jistým ztělesněním sužované a hledané pravdy, když odmítá všechny 
bludy světa. Na své pouti se zbavuje falešných představ o světě, různých předsudků a iluzí.
Komenského poutník je zároveň také člověkem, který prozkoumává svět z vlastní vůle, 
z vlastní zvědavosti. Skrze křivě nasazené brýle mámení se mu svět jeví jako chaos, zmatek 
plný šaleb a podvodů, hrad královny světa Moudrosti z papíru a uvnitř dutý, lidi vidí chodit 
se zvířecími atributy: opice, vlci atd.

Grimmelshausenův hrdina je rovněž poutníkem, ale neodvrací se zatvrzele od skutečnosti 
tohoto světa do snu; nejenže vidí a vnímá život svými zdravě i přirozeně zvídavými smysly, 
nýbrž usiluje i objevit v celé jeho šíři zmatené a matoucí dění světa, jehož rozpory v něm 
nemůže vroucí křesťan vidět bez rozhořčení. Z jeho díla čiší mnohem více lidové názory. 
Grimmelshausen vypravuje Simpliciův příběh satiricky, což odůvodňuje následovně:
„Na první zvolání a fantastický skok blázna přilákají více posluchačů než nejhorlivější 
pastýř duší, který třikrát vyzvání všemi zvony, aby svým věrným ovečkám přednesl plodné 
kázání o spasení.“ (410) 
Hlavní hrdina zde také putuje zemí a cestou se setkává s dramatickými událostmi třicetileté 
války, které jsou mimochodem velmi podrobně a realisticky vylíčeny. 
Cesta je místem nahodilých setkání. Na cestě se v jednom časovém okamžiku prolínají cesty 



nejrůznějších lidí – představitelů všech vrstev, postavení, vyznání, národností a věků. Zde se 
náhodně potkávají ti, které normálně dělí společenská hierarchie. V tomto díle vyvstávají 
kontrasty a prolínají se rozličné osudy. 

Je v tom osudový paradox nebo náhoda, že Grimmelshausen spatří světlo světa zrovna 
v době, kdy J. A. Komenský píše svůj „Labyrint světa“? Mezi postavou Komenského 
poutníka a hrdinou Grimmelshausenovy knihy existují vztahy nesporné příbuznosti. Oba 
poutníci, a s nimi i jejich tvůrci, jsou kritiky událostí své doby i diagnostiky jejích chorob; 
oba vidí příčiny bídy a rozvrácenosti světa/města, v kterém putují.
Avšak poutník českého autora vidí příčiny této bídy před skutečnou fyzickou poutí. Rodí se 
za docela jiných okolností. Simplicius přichází na svět zcela nevědom si lidské zkaženosti, 
kterou po odchodu z lesní samoty pozná plnou měrou. Zatímco Komenského poutník je 
veden městem za účelem byť falešného poznání k nalezení „pravdy“. Komenský vytváří své 
velké dílo, dramatické vyprávění o poutníkovi i jeho poučné pouti, alegorickou satiru a 
nezávislou vizi, která je promítnuta mimo konkrétní čas a prostor našeho světa.
U obou děl najdeme určité́ rysy autobiografické; směřování cesty z města-labyrintu do ráje 
srdce je odrazem autorových niterných tužeb a přání. Se svými hrdiny mají osobní vztah. 
Simplicius je pro Grimmelshausena odbytištěm jeho životních zkušeností a poznatků. 
Lidská cesta životem je plná setkání, konfrontací a rozporů. Putování představuje zejména 
hledání, nalézání i nenalézání, potkávání konkrétních osob, reálných i abstraktních (např. 
nabývání vědění a moudrosti) věcí.
Proto když Grimmelshausen vytváří svého poutníka, tak se se svou fyzickou poutí chýlí ke 
konci. Vytváří Simplicia jako obraz sebe sama, jako naléhavý výraz svého poznání, své 
vzpomínky, představy i touhy. Vytváří jej z konkrétních osobních zkušeností. Nemusí se 
tudíž uchylovat tak jako Komenský k vizi, alegorii a podobenstvím. Nemusí užívat své 
obrazotvornosti, aby se vciťoval a vymýšlel děje a osudy. Grimmelshausen předává svůj 
život do slovesného tvaru.
Neznamená to, že by Simpliciův životopis nevyužíval literární prostředky. Příkladem je 
třeba metafora rozdělení společnosti, na které je podrobně vysvětlena barokní hierarchie.
„Jakoby ve snu zdálo, že stromy stojící, kolem mého příbytku se rychle mění a nabývají 
zcela jiných podob; na vršku každého z nich seděl jezdec a všechny větve byly místo listím 
posety všelijakými postavičkami; některé z nich měly dlouhá kopí, jiné...“ (44)

Pro další interpretaci obou děl shledávám motiv divadla jako dobré využití ke komparaci 
dvou hlavních hrdinů příběhů.

„Co je náš život? Hra všech vášní s fakty?
Je radost víc než hudba mezi akty?

Už v lůnech matky pro nás šijí
kostýmy pro tu krátkou komedii.
Nebe je přísný divák, nad námi

o chybách vede si své záznamy...“
                                                                                   

Andreas Gryphius (1616- 1664), Co je náš život



Uvažujme o Simpliciovi jakožto o herci; přímým účastníkem takzvaného „theatrum mundi“ 
(divadla světa). Je to herec, který musí improvizovat na neustále se měnícím rozlehlém 
jevišti, na kterém se rozvíjí úděsné drama války. Pro danou chvíli ze sebe Simplicius dělá 
blázna, poté střídá role militaristických hodnostářů, pak je sedlákem, loupežníkem či 
tulákem. Jedině jeho flexibilita v daný moment ho dokáže na jevišti udržet nejdéle.
„Ani radost, ani žalost věčná, jen nestálost je stálá, nekonečná.“ (409)

Komenského poutník je spíše jakýmsi divákem. Je to divák, který sleduje přisouzené role, 
které se nedají hrát jinak, než jak jim to ukládal sám život.
„Ten pak správce nad losy slove Osud, od něhož každý do světa vcházející instrukcí tím 
způsobem vzíti musí.“ (34)
Spatřuje divadelní hru hranou na „shnilých prknech“. Život na jevišti je pro Komenského 
poutníka až příliš nestálý.

Simplicius i Komenského poutník upadají do stavů marnosti a nutnosti prchnout z tohoto 
světa.
„Já ani se na to dívati, ani bolesti srdce déle snášeti nemoha, prchl sem na poušť někam, 
aneb raději, kdyby možné bylo, z světa ven uteci chtěje... Tisíckrát umříti volím, nežli tu býti, 
kdež se tak děje, a dívati se na nepravost, faleš, lež, svod, ukrutnost. Protož již mi smrt 
žádostivější jest nežli život.“ (245)
(Obraz rozmrzelosti v pozdním věku má obraz v moderní literatuře Mika Waltariho: 
Egypťan Sinuhet, kde Sinuhet v exilu trpí nad svou minulostí.)
Štědrost se mění v marnotratnost a spořivost v lakotu. Opět si představme onu čáru pouti 
transcendentální, která však nyní směřuje dolů – padá. Je patrné, že myšlenkami o nicotnosti 
se hrdinové souží až ke koncům svých fyzických putování.
„Tvůj život vlastně nebyl život, ale smrt, tvé dny jen těžký sen, tvá léta tíživý sen, tvé rozkoše 
těžké hříchy, tvé mládí fantasie a tvůj blahobyt jen alchymistický poklad, který vyletí 
komínem a opustí tě, než se naděješ!“ (401) S.S.
Simplicius činil skutky špatné i skutky dobré, ale je vůbec možné, aby se člověk, byť by byl 
příkladnějším křesťanem, necítil provinile? Uvažovat o své zkaženosti a dosáhnouti věčné 
blaženosti. Cílem obou poutníků je spása a blaženost, ale pokud člověk neví, jak jej 
dosáhnout, musí jej hledat a zasloužit si jej. Simplicius nehledal během svého života věčnou 
blaženost, žil okamžikem a činil vše pro výhody v dané době. Nakonec však přeci oba 
poutníci dosahují svého cíle. Nalézají spásu v samotě, v sobě samém, v jeskyni a malém 
pokojíku, v němž dospívá poutník v objetí pocitů svého srdce, k odpočinku i útočišti 
v Bohu. Cílem barokního putování a poznání je Bůh, jenž je i spásou, klidem a mírem.
 „...přátelé prý způsobí často více mrzutostí než přátelských skutků; nemá-li tam přátel, 
kteří by ho milovali a mohli mu posloužiti, nemá také nepřátel, kteří by ho nenáviděli...“ 
(498) S.S.

Ta dlouhá strastiplná pouť, již urazili, nakonec poutníky nasměruje cestou k dosažení 
blaženosti. Je to cesta, která směřuje k úniku ze světa, z bolesti, z chaosu a zmatku někam 
pryč, do „ráje srdce“. Do ráje, který nelze spojovat s myšlenkou utopie, neboť zatímco 
teorie utopie je vybudovaná spíše na materialistických vztazích a dobře založené hierarchii 
státu (obraz dokonalého ostrova jako uzavřeného a nenarušitelného celku), která má 
obyvatelům přinést i následné duševní uspokojení, buduje Komenský svůj ráj na čistě 
duchovní bázi a obcování s Bohem.




