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Z va!ich d"ív#j!ích rozhovor$ není úpln# z"ejmé, jakou 
!kolu jste v USA studoval. Ovlivnily vás více p"edná!ky, 
nebo spí! aktivistické d#ní kolem? 
V roce 1970 jsem získal stipendium na studium sociologie 
na Brandeis University, která je kousek od Bostonu. Hnutí 
proti válce ve Vietnamu práv! vrcholilo a tato univerzita 
na v"chodním pob#e$í a Berkeley na západním byly jeho 
klí%ov"mi centry. Dostal jsem se tam sice a$ rok nebo dva 
po vrcholu této éry, ale její odkaz tam byl stále velice $iv". 
Katedra %erno&sk"ch studií byla velmi aktivní a já chodil 
i na bou#livé akce 'ern"ch panter(. Jak vidno, tak mi 
hlavním u%itelem byl aktivismus, a nikoliv studium knih, 
a takov" byl i m(j první letm" kontakt s filmováním. K na-
tá%ení protivále%n"ch protest( jsem si p(j%il &kolní kame-
ru. M(j první film vznikl, kdy$ jsme po#ádali hladovku 
a $ádali jsme studenty, aby své peníze na sva%inu darova-
li uprchlík(m z v"chodního Pakistánu, kter" se nakonec 
v roce 1971 stal Bangladé&em. I kdy$ jsem studoval vedlej&í 
bakalá#sk" obor filmové teorie, tak m(j kontakt s filmem 
byl jen velmi letm" a zapomn!l jsem v!t&inu film(, které 
jsem tam tehdy zhlédl. Ani potom jsem se nerozhodl stát 
se filma#em. Vrátil jsem se do Indie a pracoval n!kolik let 
s dobrovolnickou skupinou, která m!la zalo$it vzorovou 
farmu a poskytovala odborné vzd!lání venkovsk"m u%i-
tel(m. Ud!lal jsem dvacetiminutové filmové pásmo, slide 
show se zvukovou stopou pou&t!nou z kazetového magne-
tofonu, které m!lo motivovat pacienty s tuberkulózou, aby 
po propu&t!ní z kliniky pokra%ovali v dlouhodobé lé%b!. 
To byl m(j první indick" film.

Jak konkrétn# fungují indické cenzurní mechanismy? Je 
mo%né legáln# promítat film bez certifikátu a uplat&ují se 
proti „ilegálním“ projekcím n#jaké skute'né postihy? M$-
%ete popsat sí(, která vám umo%&uje natá'ení a distribuci 
film$? 
Ka$d" film vyroben" v Indii teoreticky pot#ebuje k ve#ej-
nému promítání certifikát cenzurní komise. Ale slovo „ve-
#ejn"“ je definováno tak vágn!, $e se to dá do ur%ité míry 
obejít po#ádáním „soukrom"ch“ projekcí. Pokud filmy ne-
jsou otev#en! politické %i kritické v(%i státu, obejdou se 
takové projekce bez zásahu ú#ad(. Problém nastane, kdy$ 
se stát nebo lidé, kte#í necht!jí, aby se ur%it" film promí-
tal, rozhodnou proti takovému necertifikovanému filmu 
zasáhnout. Zákon dává ú#ad(m právo zabavit film i za#íze-
ní projek%ního sálu, a dokonce umo$)uje i uv!znit filma#e 
i ty, kdo se takového „ilegálního“ promítání ú%astní. Tato 
nejtvrd&í ustanovení zákona se ale v praxi pou$ívají jen 
z#ídka. Obvykle policie zavolá, varuje majitele sálu a pro-
mítání je odvoláno. Odpor proti cenzu#e jde dv!ma rozdíl-
n"mi cestami. Mnoho dokumentarist( se dnes s procedu-
rou $ádání o certifikát neobt!$uje. Mnozí proto, $e téma 
jejich filmu ani zp(sob vypráv!ní nem($ou vyvolat $ádné 
stí$nosti. A t!ch pár filma#(, kte#í natá%ejí politicky citlivá 
témata a zaujímají ideov! proticenzurní postoj, odmítá do 
procesu certifikace vstoupit u$ z principu. V"sledkem je, $e 
se jejich filmy promítají na pár festivalech, kde se cenzura 
u$ nevy$aduje, nebo v soukromí, p#ípadn! v zahrani%í. Ne-
v"hodou je, $e i kdy$ se o filmech zevrubn! diskutuje v mé-
diích, tak se nemohou dostat k &ir&ímu indickému publi-
ku. Podzemní zp(sob distribuce filmu na DVD nebo CD do-
sahuje smyslupln"ch rozm!r( jen v n!kolika v"jime%n"ch 
p#ípadech. Mojí strategií byla od samého za%átku snaha 
utkávat se se státem jako takov"m s pomocí indické ústavy. 
Ústava byla navr$ena b!hem funk%ního období p#edstavi-
tele nedotknuteln"ch dr. Ambedkara a ustanovuje jedno-
zna%né právo na svobodu projevu. Za více ne$ t#icet let své 
práce jsem nikdy nedovolil cenzurní komisi vyst#ihnout 
by* i jediné okénko z kteréhokoliv mého filmu. Znamena-
lo to boje s cenzurou zevnit# i zven%í, nes%etné obesílání 
odvolacích komisí, odvolacích tribunál( a soud(. Nakonec 
jsem v&echny spory vyhrál. Ale kone%né získání certifikátu 
je&t! nezaru%uje, $e se film dostane mezi lidi. Tak$e jsme 
bojovali v dal&ích soudních sporech s cílem donutit vlá-
du tyto filmy odvysílat v národní televizi. Vyhráli jsme p!t 
z t!chto spor(, z nich$ dva a$ u Nejvy&&ího soudu. 

Jaké podmínky mají dokumentaristé v dne!ní Indii? Co 
se smí a co se nesmí natá'et? Na co je t"eba povolení?
Pracovní podmínky se v"razn! zlep&ily pro tu hrstku fil-
m(, které vznikají se zahrani%ní ú%astí. Ty nevyhnuteln! 
odrá$ejí zájmy i chut! sv"ch sponzor( a distribuce v rámci 
Indie je bezedná. Co se t"%e povolení, neptám se, proto$e 
odpov!+ by patrn! byla: „Ne.“ Pokud mne fyzicky nezasta-
ví, chovám se, jako bych povolení m!l, nebo* p#ece nenatá-
%ím skrytou kamerou. 

Tlaky v Indii ostatn# vypadají zna'n# protikladn# – na 
jednu stranu dostanete Národní filmovou cenu, na dru-
hou stranu vá! film zaká%e cenzurní komise. Jak jsou tyto 
síly ve vlád# rozlo%eny? Dá se "íci, ze kter)ch stran tlaky 
vycházejí, p"ípadn# která 'ást vlády svobodu projevu po-
tla'uje a která ji naopak podporuje?
Pro ty, kdo Indii neznají, to musí b"t velmi matoucí! Ano, 
dostal jsem národní cenu za filmy, které se vláda sna$ila 
zakázat. A po obdr$ení ceny je odmítli vysílat v televizi, do-
kud je k tomu nep#inutil soud. Mo$ná to m($ete p#i%ítat 
demokracii! Levá ruka vlády d!lá n!co jiného ne$ ruka pra-

vá, a dokonce se n!kdy i vláda doká$e chovat zodpov!dn!. 
Nap#íklad pro ud!lování národních cen jmenuje vláda po-
rotu slo$enou z filma#(, filmov"ch kritik( a v"znamn"ch 
ob%an(. V n!kter"ch letech – zále$í na slo$ení vlády – se na 
n! tla%í, ale %asto je skute%n! nechají na pokoji. Ilustruje 
to nepom!r mezi tím, co %ást vlády chce a %eho díky druhé 
%ásti skute%n! dosáhne. Nicmén! to podstatné je ostra$i-
tost ve#ejnosti, jen její bd!lost m($e zabránit p#ípadnému 
dal&ímu naru&ování svobody projevu.

Ve filmu Povolání: d!lník v textilce a 'áste'n# v Narmad-
ském deníku se o policejním násilí hovo"í pouze v titul-
cích. V Narmadském deníku "íkáte, %e policie vyu%ila 
nep"ítomnosti filmového !tábu k násilnému zásahu. Je 
p"ítomnost kamery n#'ím, co m$%e zabránit podobn)m 
násilnostem? M$%e se roz!í"ení mal)ch a levn)ch digi-
tálních kamer stát n#jakou novou formou „videoaktivis-
mu“?
Dokument Povolání: d!lník v textilce je momentkou z histo-
rie a zobrazuje krátkodobé vít!zství malé skupiny d!lník(. 
Historie nep#etrvává do sou%asnosti – v n!kter"ch p#ípa-
dech bohu$el. Tém!# v&echny bombajské textilky jsou dnes 
pod tlakem globalizace zav#ené. Textilní d!lníci bojují u$ 
ne za svou profesi, která tém!# vymizela, ale za své domy. 
Ty stále zabírají mnoho cenn"ch pozemk( v centru Bom-
baje a vláda ve spojení s realitními a stavebními firmami 
by je odtamtud velice ráda vypudila. To bude p#í&tí bitva. 
V tom filmu se policejní zásah popsan" v titulcích odehrál 
v noci, kdy$ jsme odjeli domu, a situace nám utekla. To 
samé se stalo v Narmadském deníku. Kdy$ jsme &li do hote-
lu hledat p#edstavitele Sv!tové banky, tak venku za%ala po-
licie ty%emi mlátit demonstranty. Myslím si, $e p#ítomnost 
kamer %asto ur%it"m dohledem nad policejním násilím je, 
i kdy$ tomu tak není v$dy. Dvakrát policie zaúto%ila p#ímo 
na moji kameru, v jednom p#ípad! ji vá$n! po&kodila. To 
se stalo p#i protestech obyvatel bombajského slumu v roce 
2005, kdy policie vb!hla do davu a za%ala mlátit demonst-
ranty. A poté, co n!kolik lidí o&kliv! zranila, nás policie ob-
vinila z útoku na ni! Op!t b!$n" postup: pokud se policie 
obává trestních oznámení za policejní brutalitu, tak podá 
trestní oznámení d#ív! Ale obecn! je p#ítomnost kamer 
dobrá. Z%ásti pro odrazující ú%inek, z%ásti kv(li samotné-
mu záznamu policejního zásahu.

Ve filmu Otec, syn a válka svatá rozplétáte machistické 
pozadí nábo%enského násilí. Vybíral jste si události a po-
stavy tak, abyste tuto my!lenku podpo"il, nebo se zrodila 
a% po natá'ení?
M!l to b"t film o regionálním násilí. P#ibli$n! deset let 
jsem natá%el na toto téma v r(zn"ch %ástech Indie. Mate-
riál, kter" jsem získal, byl velmi slo$it", a tak jsem jej %a-
sem rozd!lil, aby dával v!t&í smysl. Vznikla tak sv"m zp(so-
bem trilogie, ji$ dokument Otec, syn a válka svatá uzavírá. 
V první %ásti jsem zachytil situaci ve stát! Pand$áb, kde 
bylo obyvatelstvo obklí%eno z jedné strany strategií násilí 
sikhského separatistického hnutí a z druhé strany násilím 
státu, pro kter" byl ka$d" Sikh podez#el". Druh" film sle-
doval vzestup hinduistického fundamentalismu, kter" se 

vzepjal v roce 1992 po zni%ení me&ity Babri a vedl k dal&í-
mu zabíjení. V ur%itém smyslu &el tento film nad hranice 
t#íd a zab"val se také kastami a do ur%ité míry i teologií 
spole%enského osvobození. 'ást Otec, syn a válka svatá po-
hlí$í prizmatem genderu na nábo$enskou mobilizaci jak 
na stran! hinduist(, tak na stran! muslim(. Zkoumá pa-
triarchální b#ím!, je$ jsou nuceni nést mu$i i $eny, a uka-
zuje, jak ve spojení s vlnou nového p#íklonu k nábo$enství 
eskaluje násilí proti $enám.

Anand Patwardhan (*1950) studoval sociologii ve Spojen!ch státech na 
univerzit", která v období války ve Vietnamu pat#ila k t"m, kde se proti 
ní v!razn" protestovalo – sám se jako aktivista ocitl za ú$ast na nená-
siln!ch demonstracích dvakrát ve v"zení. Pozd"ji si z filmové katedry 
vyp%j$il kameru a n"které z demonstrací natá$el. Patwardhanovo filmo-
vání se tedy zrodilo z aktivismu a jeho variace – levicové, feministické $i 
protivále$né – p#edstavuje dodnes. Ve sv!ch filmech tém"# v&dy vyu&ívá 
úryvk% z politick!ch projev% na improvizovan!ch demonstracích a velmi 
$asto pracuje se skandováním hesel. Ty mají n"kdy podobu písn" za do-
provodu rytmick!ch nástroj% – op"t je to n"co specifického pro Indii, je 
to blízké zp%sobu modlení se v hinduistick!ch chrámech a lidové hudební 
tradici; n"kdy se p#i nich tan$í a v nejvypjat"j'ích okam&icích se dav po-
hybuje jakoby v extázi. Tyto zvukové linky tvo#í hlavní hudební doprovod 
Patwardhanov!ch film%. Nabízí se srovnání s populárními filmy indického 
Bolywoodu, v nich& píse( v podob" jakéhosi videoklipu p#eru'í na libovol-
ném míst" d"j. Zp%sob snímání situací i samotn! st#ih Patwardhanov!ch 
dokument% je hodn" ironick! a podobn" nakládá re&isér i s p#evzat!mi 
úryvky z propagandistick!ch film% $i státní televize.
P#ipome(me, &e Indie z%stává stále zemí, v ní& se na film vztahuje cen-
zura. Indická ústava sice zaru$uje svobodu slova, ale vyhrazuje si právo 
na „od%vodn"ná omezení v zájmu ochrany suverenity a integrity státu 
a v zájmu zachování ve#ejného po#ádku a morálky“. Filmovou cenzuru 
vykonává Úst#ední komise pro schvalování filmu, která vydává film%m 
certifikát, kter! musí b!t promítán jako nedílná sou$ást ve#ejn!ch p#ed-
stavení. Pokud snímek nevyhovuje, navrhne komise autor%m „dolad"ní“ 
filmu, to znamená, &e p#iká&e, která místa musejí b!t z filmu odstran"na. 
Promítat film bez certifikátu je trestné, v p#ípad" takové projekce hrozí 
jejím orga nizátor%m a& t#íleté v"zení. Cenzurní snahy zdánliv" vypadají 
logicky. V zemi, kde je film jedním z nejvlivn"j'ích médií a p#itom je vel-
ká $ást obyvatelstva nevzd"laná, $i dokonce negramotná, m%&e b!t film 
chápán jako návod k napodobování zobrazovan!ch d"j%. Na druhou stra-
nu se ale spole$nost brání p#irozené reflexi. Diskuse o cenzu#e je proto 
v indickém tisku velmi &ivá a její rozporuplnost p#ipomíná v obhajob" 
Patwardhanova filmu Válka a mír Shammi Nanda: „Na jedné stran" stát 
podporuje reak$ní filmy jako je Bou!e lidu, kter! se zab!vá rozd"lením 
Indie a Pákistánu v roce 1947, nebo Hranice, film o indicko-pákistánské 
válce, kter! vybi$uje publikum natolik, &e za$ne skandovat slogany jako 
nap#íklad ,Pry$ s Pákistánem!‘. Stát nechá projít film Pravda, kter! zobra-
zuje policisty, jak bez rozli'ování zabíjejí ‚gangstery‘, a dokonce takové 
filmy osvobodí od daní, ale nedovolí, aby se promítal Patwardhan%v film. 
Pravdou je, &e Válka a mír kritizuje indickou jadernou bombu, ji& stát sta-
novil jako hlavní úkol národa, zatímco p#edchozí jmenované filmy státní 
pohled na sv"t schvalují. Je to jasn! d%kaz toho, &e cenzurní komise plní 
ve stát" úlohu #ízení ve#ejn!ch postoj% a ochrany zájmu vlády.“

http://www.patwardhan.com
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