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„Toho už jsme někde viděli“. Zpráva o jedné originální 
a úspěšné výstavě 

Karel Rýdla 

a Fakulta Filozofická, Univerzita Pardubice, Česká republika 

Muzeum Komenského v Přerově v současnosti disponuje rozsáhlými sbírkami nejrůznějších 
artefaktů umělecké i každodenní spotřební povahy s motivy Jana Amose Komenského. Sběr 
a vytváření muzejního fondu zahájil zakladatel tohoto muzea František Slaměník, významně 
v rozšiřování fondu pokračoval dlouholetý ředitel muzea PhDr. František Hýbl a v současné 
době spravuje a od roku 2010 doplňuje sbírkový fond Mgr. Helena Kovářová, a to zejména 
cennými a často unikátními akvizicemi z internetových sběratelských nabídek a oficiálních 
aukcí.  
Mgr. Helena Kovářová začala promýšlet možnost velké výstavy, která by zájemcům nabídla 
pohled na Komenského nejen prostřednictvím tradičního uměleckého nahlížení jako na 
trpícího exulanta, Učitele národů a symbol svobody národa, ale prostřednictvím současné 
výtvarné a hlavně užitné tvorby pohled mnohem pestřejší, často v odlehčené formě – a tím 
možná i pro současné generace přitažlivější. Četné impulzy poskytla i kolektivní monografie 
s názvem „Figurace paměti“, jejíž některé kapitoly vznikly právě studiem sbírkových fondů 
i přerovského muzea (Lenka Řezníková a kol. Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách 
vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014). Postupně tak vznikal scénář výstavy, 
která nenásilně propojovala tradiční sbírkové předměty s předměty novými, často dosud 
veřejnosti nepředstavenými.  
 
Zájem o vývoj ztvárnění Komenského podobizny – od pravděpodobně reálných rytin ze 17. 
století přes řadu romantizujících výtvarných představ 19. století až po vytvoření možné 
podoby Komenského jako symbolu jeho osobních vlastností i tragického osudu – není 
v českém prostředí nijak nový a má na co navazovat. Jen pro připomenutí uvádím vybraná 
díla nedávné minulosti: knižní publikace předních českých komeniologů Otokara Chlupa, 
Dagmary Čapkové, Jiřího Kyráška a Jindřicha Šámala s názvem „Jan Amos Komenský. Život 
a dílo v dokumentech a českém výtvarném umění“ (Praha: SPN, 1963), soubor pohlednic 
s portréty Komenského (Praha: Orbis, 1963), 26minutový dokumentární film Karla Fuksy 
s názvem „Život a dílo světově proslulého pedagoga, zachycené ve výtvarném umění“ (1984), 
výstupy projektu ostravské soukromé umělecké školy AVE ART v podobě studentských 
plakátů na motivy Komenského z let 2009–2012, které dodnes zdobí prostory školy, či 
publikace s názvem „Komenský“ (Praha: AVU, 2007).  
Nezávisle na výstavě vznikala nová kniha od PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, pod názvem „Jan Amos 
Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016)“, která na vědecké bázi 
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prezentuje J. A. Komenského, ohlas jeho osobnosti a díla. Byla publikována počátkem roku 
2017 nakladatelstvím Academia v Praze.  
 
Originální výstava byla za velkého zájmu veřejnosti otevřena dne 24. září 2016 pod názvem 
„Toho už jsme někde viděli“. Upoutával ji výborně výtvarně provedený barevný plakát. 
Výstava a publikace dosud nejrozsáhlejší knihy o Komenského podobě ve výtvarném umění 
M. Pánkové se vhodně propojily ve stejném čase. Recenzi knihy najde zájemce v časopise 
Studia Comeniana et Historica (r. XLVI., 2016, č. 95–96, s. 201–203). Četné sbírkové 
artefakty připravené pro přerovskou výstavu byly využity k obohacení publikace a výstava 
zase poskytla prostory pro křest nové knihy v průběhu derniéry symbolicky směrované ke dni 
28. března 2017. Poté se celá výstava přestěhovala do prostor pražského pedagogického 
muzea, kde byla veřejnosti přístupna až do 8. října 2017. Byla připravena v české a anglické 
jazykové mutaci, její prohlídka byla tedy srozumitelná i zahraničním návštěvníkům v obou 
městech. Pro výstavu nebyly použity jen sbírkové předměty Muzea Komenského v Přerově – 
kurátorka Mgr. Helena Kovářová z důvodů komplexnosti a ucelenosti představovaných děl 
využila i sbírkové fondy dalších českých a moravských institucí.  
 
Cílem výstavy bylo představení vývoje a využití Komenského podobizny nejrůznějšími 
výtvarnými technikami a směry, a to nejen pro ryze umělecké práce (malby, kresby, grafiky, 
medailérství, drobné sochařství), ale i předměty denní potřeby (bankovky, poštovní známky, 
plakáty, školní potřeby, pohlednice, kreslené vtipy, karikatury, nádobí či upomínkové 
předměty). Autorům výstavy se podařilo ukázat, jak si představovali Komenského naši 
předkové, proč a k čemu byla jeho podobizna symbolicky využívaná a jakou roli a funkci 
hrála v jejich každodenním životě. 
 
Výstava byla koncipována do pečlivě zvolených a dobře promyšlených tematických oblastí 
uceleného charakteru, který byl pro návštěvníky srozumitelný a motivující k detailnější 
prohlídce jednotlivých exponátů. Ty byly nabízeny v originální podobě (obrazy, sochy, 
plakáty, medaile) rozvěšené po stěnách nebo vystavené ve vitrínách či kvalitně nafocené 
v podobě přehledových tematických barevných plakátů, které výborně doplňovaly jednotlivé 
originály samostatných sbírkových předmětů. Všechny exponáty byly opatřeny informačními 
popisky, které poskytly základní potřebné informace.  
 
Základem výstavy bylo 11 panelů a několik volně vystavených originálů výtvarných děl 
s motivy Komenského. Prvních šest panelů představilo Komenského podobizny ve stylu 
portrétních rytin jako učence, jako exulanta, dále jako učitele, jako zaujatého badatele 
v pracovně a také jako poutníka, pastýře a vizionáře. Velmi aktuální a přirozeně také zajímavé 
bylo téma sedmého panelu týkající se nových objevů v oblasti ztvárnění podoby 
Komenského, včetně nejnovější diskuse o Rembrandtově obrazu starého muže. Zbylé čtyři 
panely předložily artefakty, na nichž je Komenský zobrazován mezi velikány české historie, 
dále byl představen jako grafická ozdoba pro školní pomůcky, obrazy a předměty všední 
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školní práce. Asi nejobdivovanější se stala část s názvem „Nadsázka, humor a karikatura“, 
která představila Komenského velmi odlehčenou formou očima našich předních výtvarných 
umělců. Pro mě jako sběratele filatelistických artefaktů s motivy Komenského byla 
nejzajímavější část, která prezentovala podobiznu Komenského na ceninách, tedy poštovních 
známkách, bankovkách a mincích. Nezasvěcený návštěvník zjistí, že Komenský se stal od 
počátku 20. století nejvíce zobrazovanou osobností na československých a českých 
poštovních známkách a jeho portrét zdobí také několik známek vydaných v řadě evropských 
států u příležitosti různých výročí. Výstava umožnila poprvé vystavit také několik originálů 
obrazů, soch a drobnějších výtvarných artefaktů stylizujících různým způsobem Komenského 
podobiznu.           
  
I když výstava (stejně jako publikace M. Pánkové) neposkytla kompletní soubor dosud 
známých výtvarných děl a dalších předmětů s podobiznou Komenského – a ani to nelze 
z technických a prostorových důvodů očekávat – stala se dosud nejrozsáhlejší přehlídkou 
těchto artefaktů nejen u nás, ale pravděpodobně i v zahraničí. Můžeme jen litovat, že 
k výstavě nebyl připraven katalog či průvodce, což by bylo asi ekonomicky velmi nákladné, 
ale na řadu vybraných exponátů upozorňuje právě publikace M. Pánkové. Pokud by se 
podařilo tuto výstavu, třeba jen v omezenější formě, instalovat pomocí tamějších 
komeniologických pracovišť v zahraničí (Německo, Polsko, Japonsko a s pomocí krajanských 
sdružení v USA, Argentině nebo na Balkáně), byla by to skvělá propagace zájmu o využití 
postavy Komenského v běžném minulém i současném životě českého národa a lidské 
společnosti obecně. Anglická jazyková mutace panelů a popisků jednotlivých vystavených 
artefaktů je již připravena. 
 
 
                    
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


