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6143-432-0. 

Magdaléna ŠUSTOVÁa 

a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, Česká republika 

Nová publikace nizozemských autorů o osudech Mauzolea a Muzea J. A. Komenského 
v Naardenu byla vydána u příležitosti 80. výročí Komenského mauzolea 8. května 2017 za 
finančního přispění Velvyslanectví ČR v Nizozemsku. V českém prostředí není osudům 
posledního útulku J. A. Komenského badateli věnována příliš velká pozornost, detailněji jej 
popisuje pouze série publikací z 20. a 30. let 20. století, kdy se Československo zasloužilo 
o vznik mauzolea v jeho dnešní podobě. Z novějších publikací je v češtině dostupná práce 
v Nizozemsku žijícího Vladimíra Hobrlanta „Poslední útulek“ (vydána v letech 1999 a 2014), 
v angličtině pak práce Davida Kipse „The Comenius mausoleum“ (asi 1997).  
 
Navzdory názvu se kniha nevěnuje pouze dějinám muzea a mauzolea Učitele národů, ale 
shrnuje i jeho životní peripetie; pátrání po Komenského hrobu a osudy valonské kaple, v níž 
je pohřben. Další kapitoly jsou věnovány pietním aktům konaným u Komenského hrobu 
v letech 1892, 1920 a 1972 a využití odkazu slavného učitele komunistickým režimem 
v letech 1948–1989. Teprve pátá kapitola se věnuje osudům muzea a mauzolea, a to od jejich 
vzniku do současnosti, včetně podrobného popsání událostí z posledních let, kdy se v roce 
2004 reálně uvažovalo o jejich uzavření. Nepříliš logicky působí šestá kapitola věnovaná 
spolupráci Československa, resp. České republiky, a Nizozemí na vládní úrovni, která mohla 
být včleněna do kapitoly předchozí. Závěrečný blok pak tvoří odpovědi na otázky o významu 
odkazu J. A. Komenského, které autoři položili jak českým, tak nizozemským politikům 
a komeniologům. 
 
Problémem publikace je jednak její tematické členění (namísto vhodnějšího 
chronologického), které přispělo k faktografické roztříštěnosti textu; dále pak téměř úplná 
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absence poznámkového aparátu, kdy autoři používají velmi vágní citace, podle kterých je 
archivní materiál velmi obtížně dohledatelný, u elektronických zdrojů pak chybí datum 
stažení. Dalším značným negativem je fakt, že popisované události nejsou zařazeny do širšího 
kontextu, což bude zejména pro nizozemské čtenáře velkým handicapem. Zjevným 
problémem je i absence archivního materiálu uloženého v České republice (např. fond 
Ministerstva zahraničních věcí či Ministerstva školství), jenž je zastoupen pouze dokumenty 
z Archivu Kanceláře prezidenta republiky, a který by čtenáře seznámil s postojem 
československých/českých státních úřadů k celé problematice. Největším přínosem práce je 
tak v podstatě popis situace z let 2004–2017, kdy se fungování mauzolea a muzea značně 
zkvalitnilo (zde nezapomeňme podotknout, že převážnou část práce vykonávají dobrovolníci), 
avšak české veřejnosti tato skutečnost zůstala v podstatě utajená. Velkým zklamáním je 
kapitola o využívání osobnosti Komenského komunistickým režimem, neboť jestliže nese 
název „Čeští komunisté a Komenský ve vlastní zemi: Komenský více než jen pedagog 
a myslitel“, pak čtenář očekává např. rozbor filmových a televizních zpracování osudů 
velkého učitele, ale také popis intenzivního rozvoje československé komeniologie a jejího 
mezinárodního přesahu, případně zhodnocení role Zdeňka Nejedlého na poli rozvíjení 
Komenského odkazu. Zcela nepatřičně pak vzhledem k názvu kapitoly působí její závěr, který 
zmiňuje roli Komenského odkazu v osobním seznámení Jana Patočky a Václava Havla. 
Problematická je i obrazová příloha (12 černobílých i barevných fotografií a reprodukcí), kde 
výběr materiálu působí spíše nahodile než promyšleně, navíc se jedná spíše o soukromé než 
profesionálně pořízené fotografie. 
 
Celá publikace zanechává velmi rozpačitý dojem, můžeme ji zařadit spíše mezi počiny 
nadšených amatérů než profesionálních historiků. Zůstává tak úkolem historiků 
a komeniologů vytvořit moderní, kvalitní monografii o místě posledního odpočinku Učitele 
národů, a to jak po stránce faktografické, tak i obrazové – dlouhodobě chybí kvalitní situační 
plánky místa, podrobná dokumentace umělecké výzdoby i novodobé antropologické 
zhodnocení Komenského ostatků.   

  


