
P O S U D E K  O P O N E N T A 

 

Matěj Forejt: Uvězněni v nekonečnu: Středoevropská panoramata a jejich role v procesech národní 

emancipace. Diplomová práce. Katedra filmových studií FF UK, Praha 2020. 

 

Matěj Forejt vypracoval magisterskou práci vysokého standardu, výborně napsanou, těšící 

oko i ducha čtenáře vyzrálou stylistikou, velmi důkladným materiálovým zázemím i 

přirozeným pohybem po středoevropském prostoru umožňujícím konfrontaci různých 

nacionalismů, i když ve finále směřuje domů k Maroldově Bitvě u Lipan. Jeho text je 

zanícený, zasažený zjevným zájmem o věc a v závěru dokonce kurátorsky angažovaný, proč 

ne?  

 Autor se zaměřil na panoramata s národně emancipačním tématem (to zaprvé) a na 

panoramata, která mohl sám spatřit, tedy ta dochovaná a návštěvnicky živá (zadruhé). Objel 

je, divácky prožil na vlastní smysly a pak z nich učinil samostatné podkapitoly své práce. Už 

jenom pohled na obsah práce ozřejmí hned, že tu půjde především o Maroldovo panoráma, 

jemuž autor vyčlenil samostatnou, třetí kapitolu, zatímco ostatní příklady pojednal formou 

podkapitol na půdorysu kapitoly druhé. Autor pohříchu nenabízí čtenáři možnost obhlédnout 

širší svět daného žánru prostřednictvím panoramat nedochovaných a získat třeba i představu o 

frekventovanosti tohoto druhu podívané ani frekventovanosti zde favorizovaného 

vlasteneckého žánru. (Ve vídeňském státním archivu jsem narazil na soupis panoramat 

kočujících po Předlitavsku v roce 1903. Bylo jich na tři sta.) Ono druhé omezení zároveň 

limituje možnost jakéhokoli zobecnění, neboť vzorek pojednaných případů je na to příliš útlý. 

Šlo by o hříchy, pokud bychom měli co dočinění se standardně pojatou badatelskou prací 

historického zaměření. 

Diplomová práce Matěje Forejta se však vymyká všem zvyklostem v daném žánru na 

Katedře filmových studií zavedeným. Ne snad „nefilmovým“ tématem (archeologie médií už 

v nové filmové historii dávno zdomácněla), ale hlavně kurátorskou povahou cíle práce, tj. 

nikoli povahou primárně badatelskou. Z názvu práce to patrné není – slibuje se v něm 

zkoumání role panoramatu v procesu formování národní identity, tedy historický výzkum. Ale 

vzdor skutečně příkladnému materiálovému zázemí práce a suverénnímu nakládání s ním 

k němu vlastně autor tak úplně nepokročí, a to z jednoho prostého důvodu – není zde 

položená páteřní výzkumná otázka, která by v závěru umožňovala zobecnění poznaného. 

Otázka, do které práce ústí, místo toho zní: co dnes s Maroldovým panoramatem? (Divácky 

nefunguje, nikoho nezajímá, ačkoliv v zahraničí jsou příklady, že by to mohlo být jinak. Co je 

toho příčinou?) 

 Dobře, přistupme na to, mimo jiné i proto, že se před námi postrádaná výzkumná 

otázka záhy vynoří. Autor vložil do banku čtyři živá (rozuměj jsoucí v provozu) panoramata: 

z roku 1894 (Panoráma bitvy u Racławic, původně ve Lvově, dnes ve Wrocławi), z roku 1896 

(Panoráma bitvy na Bergiselu v Innsbrucku), z roku 1898 (Maroldovo panoráma Bitva u 

Lipan na pražském Výstavišti) a z roku 1989 (Panoráma selské války v Bad Frankenhausen). 

Zařazení panoramatu z časů NDR v posledním tažení do téže řady s ostatními (o téměř století 

staršími) je věc zcela zásadní, protože v tu ránu se tím problematizuje aspekt národně 

emancipační a v názvu práce se rozbliká ono slůvko role. Tady se právě rýsuje možná 

badatelská otázka: proměna role panoramatu, tj. otázka jeho společnské funkce, mimochodem 

otázka zrovna pro kurátorské účely zcela zásadní. V případě onoho východoněmeckého 

novodobého panoramatu přece vůbec nejde o projev nějakého emancipačního procesu uměle 

vzniklé části německého národa na sovětizovaném východu někdejší Německé říše, nýbrž o 

legitimizaci státu, který na tomto záboru vznikl, a jeho režimu. Daný stát za pár týdnů zanikl, 



ale jeho panoráma žije dál a podle všeho ne jako připomínka NDR. Je tedy schopno 

prostředkovat i neideologizované obsahy (šťastně prezentované, zdá se, jako postmoderní 

citační rébus), ale zejména je schopno fascinovat samotnou mediální identitou, z níž vyzařuje 

samonosná energie. 

 Příčiny nezájmu o Maroldovo panoráma vidí autor v námětu. Zkomplikovaná 

novodobá interpretace závěrečné husitské bitvy prý znemožňuje identifikaci s jednou 

z válčících stran. (Proti tradičnímu sympatizantství s husitskými radikály robustní 

v posledních dekádách pohled Pekařův, který v den 500. výročí bitvy označil v denním tisku 

30. květen 1434 za šťastný den českých dějin, protože vojska husitských radikálů už jen 

plenila českou zemi.) Mám na to názor dost odlišný. Domnívám se, že české společnosti je 

dnes úplně šumafuk, kdo s kým u Lipan svedl boj, kdo vyhrál, kdo prohrál a na čí stranu se 

dnes postavit, motivaci k návštěvě panoramatu takové nuance nejspíš neovlivňují ani v 

nejmenším. Pes je zakopán v opravdu dlouholetém postoji samotných provozovatelů 

panoramatu, kteří se po desítky let chovají, jako by šlo o nějakou veteš, takže veřejnost tuto 

památku prostě jako veteš také vnímá, je pro ni jen bizarním domestikovaným dinosaurem. 

To je změnitelné zcela nezávisle na výkladu husitské revoluce. Příklad ze Strašnic, kde 

bydlím: nedaleko metra Strašnická stojí Trmalova vila od architekta Jana Kotěry. Nikdy tam 

nikdo není, ale jen se pískne muzejní noc, stojí tam padesátimetrová fronta. Návštěvnický 

potenciál je skryt v jedinečnosti média samotného, které umožňuje jinde nevídaný „vstup“ do 

obrazu, fyzické pohlcení obrazem. To je, co nabídl skopofilní veřejnosti Henry Barker 

v osmdesátých letech 18. století a co panoramatu zůstalo podnes jako druh zážitku, jaký 

neskýtá žádné jiné médium. Možná je dnes trochu jedno, jaký obsah panoráma prezentuje, 

zda téma vlastenecké, vlastivědné, náboženské či třeba pohádkové, přitažlivost panoramatu 

tkví v něm samém.  

Třebaže se trochu peru, jak vidno, s koncepcí práce, nemohu rozhodně přehlédnout a 

nezdůraznit její profesionální vyzrálost, široký záběr literatury i preciznost celkového 

zpracování. Můj odlišný pohled na celý problém je věcí interpretace a odborné diskuse mířící 

nad rámec studentova úkolu. Práci proto bez jakýchkoli pochybností doporučuji k obhajobě a 

navrhuji známku výborně. 
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