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Jan Jesenský patří beze sporu mezi významné osoby našich dějin a to nejenom šířkou svého vzdělání, ale především rolí, kterou sehrál během stavovského povstání v letech 1618-1620.

Rod Jesenských měl kořeny ve středoslovenském Turci a jménem byli spjati s vesničkou Horné Jaseno. Roku 1562 získali Jesenští od krále Ferdinanda znak s jasanem a dostali se mezi nižší šlechtu. Není zcela jasné, kdy se Jesenští přestěhovali z Horních Uher do Vratislavi, zřejmě z hospodářských důvodů, ale je zřejmé, že Jan Jesenský se narodil 1566 (tj. rok, kdy v Nizozemí vypukl zápas tamních stavů se španělskými Habsburky) již ve Vratislavi, odkud pocházela jeho matka, Marta Schüllerová. Jesenští žili, přes svoji šlechtickou příslušnost, ve Vratislavi jako měšťané, nemohli se totiž měřit s bohatou kupeckou šlechtou slezské metropole. 16. listopadu 1583 se Johannes Jessenski Vratislaviensis, syn vratislavského měšťana Baltazara, zapsal do matriky univerzity ve Wittenberce. Zdejší univerzita byla díky svému kladnému vztahu k Martinovi Lutherovi vedoucí luteránskou univerzitou. Již v roce 1585 se Jan Jesenský ocitl na univerzitě v Lipsku, kde pobyl tři roky při studiu filozofie a medicíny. 1587 obhajoval disertaci o nesmrtelnosti duše nazvanou Zda jsou lidské duše nesmrtelné. Tato práce oplývá odkazy na Aristotela, Epikura, řecké a římské filozofy i na bibli. V roce 1588, kdy došlo k porážce španělské „Neporazitelné armády“, odešel Jessenius do severoitalské Padovy. Dá se tedy konstatovat, že z wittenberského a lipského prostředí konzervativní reformace odchází do prostředí, ve kterém ještě žije renesanční zvídavost. 
Dne 7. prosince 1588 se Johannes Jessenski von Jessen, zájemce o přírodní vědy (studiosus naturae), zapsal mezi členy obce studentů z Germánie (Communitas Germanorum) studujících na padovské univerzitě. Zdejší učení se tehdy dělilo na právnické a filozoficko-lékařské, které se stalo školou Jeneského. Mohl zde pokračovat na svých studiích, započatých v Lipsku. (Padovská medicína tehdy měla světovou úroveň). Jesenský byl známý svojí dychtivostí po vědění. Údajně se dokonce domáhal většího počtu anatomických cvičení a pitev a údajně byl povahy svárlivé a měl spory pro dluhy. Poprvé se také začal ohánět svým šlechtickým predikátem a snažil se získat přízeň studentů-šlechticů. V roce 1590 vydal v Padově své první tištěné dílko – elegii na odjezd českého pána Zdenka Vojtěcha Popela z Lobkovic z Padovy. O rok později vychází pojednání O božské a lidské filozofii, kde se zabývá rozdílem mezi fyzikou a metafyzikou. Celé dílo věnoval Rudolfovi II. Ve stejném roce obhajoval na veřejné disputaci další svoji filozofickou práci, nazvanou Pro vindiciis contra tyrannos (O nároku (lidu) na odpor proti tyranům). Šlo zde o odmítnutí Machiavelliho učení o Vladaři, kterého pro své účely zneužívali soudobí „tyrani“.  Jestliže panovník poruší své „smluvní“ povinnosti a závazky, pak jsou jeho poddaní zbaveni všech povinností a závazků k němu. Citoval při tom z bible, církevních otců a Tomáše Akvinského. 
V zimě 1591-1592 se Jesenský vracel přes Prahu domů do Vratislavi. Nevezl sebou sice doktorský dekret, který nemohl jako nekatolík dostat, ale měl u sebe dokument, v němž jeho padovští učitelé prohlašovali, že Jessenius prokázal takové znalosti, že by jej kterákoliv akademie mohla prohlásit doktorem filozofie a lékařství. Na základě tohoto dokumentu jej v Praze císařský velkoalmužník Jacobus Chimarrhaeus prohlásil doktorem filozofie a lékařství. 
V roce 1593 věnoval Jesenský novému saskému vladaři Fridrichu Vilémovi svůj spis Zoroaster, nová, krátká a pravdivá filosofie veškerenstva. V zásadě šlo o výtah z Patritiova spisu Nová filosofie o vesmíru. Jde o přírodní filozofii založenou na koperníkovském sluncestředném názoru s prvky novoplatonismu. Jesenského snaha nebyla marná. Odměnou mu byl titul dvorního lékaře saských kurfiřtů a dokonce přístup na jemu již známou wittenberskou univerzitu – zde byl Jessenius roku 1594 jmenován mimořádným profesorem chirurgie a řádným profesorem anatomie. 
O rok později (1595) se Jesenský oženil s Marií Felsovou. 
Závratná kariéra odstartovala. V roce 1597 se stal rektorem univerzity. Zde se setkal s dvěma muži, kteří měli ovlivnit jeho další život. Byli jimi Typotius, Rudolfův historiograf a Tycho Brahe, astronom dánsko-norského krále. Vlastně díky nim se Jesenský dostal později do Prahy. V roce 1600 tam odjel za návštěvu, jeho pobyt zde bývá spojován s první v Praze veřejně konanou pitvou (8.-13.6.). Popis pitvy věnoval českému králi Rudolfovi II. a českým stavům. Navázal úzké styky s Prahou a její utrakvistickou vysokou školou, Karolínskou akademií. To vše vyvrcholilo v květnu 1602, kdy sám Rudolf II. požádal saského kurfiřta o uvolnění Jessenia z jeho služeb. Brzy poté se Jessenius definitivně odstěhoval ze svého saského působiště. Bylo to v době, kdy zemřeli oba výše zmiňovaní Jesseniovi přátelé. Do doby jeho prvního pobytu v Praze patří také jedno filozofické dílo zvané O duši a lidském těle, které vychází z Platóna i Aristotela. Dílo věnoval mimo jiné i předákovi stavovské opozice, Bohuslavu z Michalovic. Ostatně jejich osudy měly mít společný tragický konec. V Praze se doktor věnoval lékařské praxi. Seznámil se s dalšími významnými osobnostmi své doby. Mezi jeho známé se zařadil nově i Jan Kepler. Sblížil se více než s dvorem se stavovskou společností a utužil své svazky s akademií. Odklonil se od, zprvu pro něj tak okouzlujícího, Rudolfova dvora reprezentovaného především nejvyšším kancléřem Lobkovicem. Jessenský stál na straně protestantismu, proti kterému Habsburkové měli v nejbližších letech ještě usilovněji bojovat. Odklonil se od císařského dvora a nový zájem u něj vzbudil dvůr Rudolfova bratra, a brzy také rivala, Matyáše.
Od roku 1609 působil Jesenský ve Vídni, ale nepřerušil styk s předními členy české stavovské společnosti. Z jeho opatrných formulací je patrné, že se ještě definitivně nechtěl rozejít s Rudolfovým dvorem a psal proto o Rudolfovi ještě neutrálně. V roce 1611 k příležitosti korunovace Matyáše českým králem vydal Jessenius Řeč k Matyášovi, králi uherskému a českému s chvalozpěvem na Matyáše. V roce 1612 zemřela Jesenskému manželka.  Jesenský i nadále pokračoval v úlisné vtíravosti k Matyášovi. Vydal na něj další chvalozpěv a Rudolfa, teď již mrtvého, začal považovat za původce tyranie v Čechách. Brzy se ale ukázalo, že naděje na kariéru na vídeňském dvoře Matyášově byly nereálné. Proto se doktor v roce 1616 přestěhoval zpět do Prahy a to už definitivně. Přivezl si s sebou také svoji malou nemanželskou dcerku. Významný byl pro Jessenia říjen 1617, kdy byl zvolen rektorem pražské karolinské akademie. 
Tady si dovolím věnovat prostor přiblížení 	karolinského vysokého učení v oné době. Tato protestantská univerzita byla nejen významnou institucí v rozvoji české vzdělanosti, ale také (a na přelomu 16. a 17. století především) závažnou překážkou habsbursko-katolické protireformace. Proto musel Ferdinand usilovat o omezení její moci. Tento úkol připadl jezuitské klimentské koleji, budované jako protiváha Karolína. K formálnímu založení jezuitské koleje s filozofickým a teologickým studiem došlo roku 1562. Zakládací listina zajišťovala koleji pravidelný roční příjem. Jezuitská akademie naprosto postrádala autonomii a tím se vymykala z rámce středověkých i humanistických univerzit, protože byla bezprostřední součástí jezuitského řádu. V jezuitských školách bylo zrušeno vše co nemohlo být průpravou ke studiu teologie.  Stejně tak bylo rušeno vše, co nesouhlasilo s jedinou teologickou soustavou uznávanou jezuity – Summou Tomáše Akvinského. Karolinu byla existence jezuitského studia konkurentem nutícím k zintenzivnění a zkvalitnění školské práce. Karolinští mistři se proto ve svých výkladech neomezovali jen na Aristotela, došla řada i na matematiku, astronomii, ale také historii a kosmografii. Jezuitská kolej v Praze neměla do roku 1618 valných úspěchů. Jako školské zařízení nedokázala jezuitská kolej svými školami utrakvisticko-protestantskou univerzitu vážně ohrozit. Mohla jí konkurovat jen svou silnou pozicí mocenskou a finančními prostředky.
Je tedy zcela zřejmé vzhledem k politické situaci, že Jessenius se na podzim roku 1617 ujímal rektorského úřadu s vědomím, že je rektorem politickým. O rok později získal Jesenský také profesuru. 
23.5. 1618 došlo k pražské defenestraci  (třetí) a brzy na to byli ze země vyhnáni jezuité a Klementinum bylo zavřeno. Události nabraly rychlý spád. Jessenius se stal vyslancem nové direktorské vlády a už 18.6. byl vyslán s poselstvím do Uher. Měl zde připomenout uherským stavům shromážděným v Bratislavě staré spojenectví s českými stavy. V zásadě šlo o odmítnutí volby Ferdinanda Štýrského českým králem. Nicméně Jessenius byl 3.7. 1618 zatčen a uvězněn ve Vídni až do konce roku. Poté se vrátil zpět do Prahy. Po smrti Matyáše roku 1619 se Jessenius již zcela otevřeně vyslovoval proti Habsburkům. Ocitnul se tak v politickém boji, který se mu stal brzy osudným. Stal se nepřítelem jak Habsburků, tak jesuitského řádu. Jeho politická angažovanost se odrazila i v další volbě na post rektora roku 1619. Jessenius, jakožto kvalitní politický zástupce, byl opět zvolen. Na univerzitě se ale nevyskytoval často. Více totiž cestoval jako vyslanec. Při jedné takové cestě zapsal do památníku mladého studenta následující větu: Co dělám, není pro smrtelníka. Těžko říct, zda šlo o vyjádření jeho pocitu bezmocnosti. Nicméně při další rektorské volbě v říjnu 1620 již o úřad neusiloval. Akademie zůstala bez rektora, prorektorem se stal mistr Kampanus. Nadešel zlomový bod – bitva na Bílé hoře 8.11. 1620. Došlo k zhroucení vlády nového krále Fridricha Falckého a stavovského odporu. Prahu okupovala císařská a ligistická vojska.  Doktor Jessenius byl zatčen a uvězněn a jeho osud se měl stát předobrazem osudu celé univerzity. Možná spoléhal na ochranu pána z Michalovic, který zůstal na svobodě do února 1621. Doktor byl obžalován pro Crimen laesae majestatis (pro urážku panovníka), nechtěl prozradit, kdo jej vyslal do Uher a kdo podepsal jeho instrukce. Z výpovědi obžalovaných se dochovalo jenom šest, ale Jesenského mezi nimi není. Do Vídně ke dvoru poslala pražská vyšetřující komise návrh, podle kterého měl být Jessenius mezi těmi, kteří mají být nejhůře potrestáni a nejstrašnějším způsobem popraveni. Měl být rozčtvrcen, přičemž mu měl být vyrván jazyk, protože se provinil jazykem. Vídeňská komise, ve které byl mj. Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, nakonec Jesseniovo čtvrcení schválila. Ferdinand II., některými rakouskými historiky oslavovaný pro svoji „habsburskou laskavost“ a „křesťanské milosrdenství“, tento návrh komise schválil, jenom čtvrcení mělo být provedeno až po smrti. Konečná exekuce byla stanovena na 23. června 1621. Jessenius zemřel po Maxmiliánovi Hošťálkovi ze Žatce a podle svědectví současníků zemřel statečně. Rozčtvrcené tělo zetlelo beze stopy na kolech, které zdobily před Vyšehradem Vídeňskou silnici. Jeho lebka byla po deseti letech tajně pohřbena v Týnském kostele. 
Karolinská univerzita, byla předána jezuitům. 
Závěrem: Politicko-katolický program habsburského režimu byl většině obyvatel českých zemí něčím cizím a právě za jiné společenské chápání a pozůstatek odkazu husitských Čech, proti programu Vídně a Říma, stálo podle Jessenia za to bojovat. Jessenius a jeho kolegové z Karolina to dělali, i když to nedělali úspěšně. 
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