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Abstrakt
Práce shrnuje dílo indického aktivistického dokumentaristy Ananda Patwardhana. P!edstavuje jeho kompletní fil-

mografii, analyzuje po filmové stránce n"které z jeho film#, a v záv"re$ném rozhovoru s autorem se sna%í vysv"tlit
nejasné pasá%e. Úvod stru$n" popisuje sou$asnost indického dokumentárního pr#myslu, s d#razem na cenzuru a odboj
proti ní.

Thesis compiles the work of Indian activist documentary filmmaker Anand Patwardhan. It introduces his complete
filmography, analyzes some of his films in means of treatment and topics and tries to clarify unclear parts of them
in an interview with the author. Introduction describes briefly the contemporary Indian documentary industry with a
special attention to censorship and resistance against it.
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Indie produkuje nejv$t#í mno%ství film! na celém sv$t$. Podle posledních dostup-
n"ch oficiálních údaj! vyprodukovala Indie v roce 2003 877 celove&erních a 1177
krátk"ch film!. [16] Drtivá v$t#ina z nich je ur&ena pro domácí p'ípadn$ as(sk" trh.
P'esto%e oficiálními jazyky jsou angli&tina a hind#tina, existuje p!ldruhého tisíce
více &i mén$ odli#n"ch jazyk! národních, z nich% 24 má nad milion mluv&ích, a na
n$ napojen"ch lokálních kinematografií.

Dokumentární pr#mysl
V"znamn"m producentem dokumentárních film! je státem kontrolovaná celoplo#ná
televize Doordarshan (DD)1.

Dal#ím z velk"ch producent! je neziskov" Public Service Broadcasting Trust
(PSBT)2 financovan" Evropskou unií, Unescem, Spole&enstvím národ! a dal#ími
velk"mi západními organizacemi a nadacemi. Fond vyrábí 52 dokumentárních film!
ro&n$, na n$% vypisuje ve'ejné sout$%e. Dále po'ádá seminá'e, festival Open Frame v
Dillí3, mimo'ádné festivaly (loni filmov" festival o genderu a sexualit$), vydává prak-
ticky lad$né knihy (nap'. P!ed natá"ením p!em#$lejte, Um%ní televizního rozhovoru
nebo Pí$eme scéná! dokumentárního filmu). Za osm let své existence vyprodukoval
fond 297 film! (z nich% polovina od re%isérek %enského rodu). V#echny filmy pod
hlavi&kou fondu mají automaticky zaji#t$no odvysílání ve státní televizi. [8] DVD
s filmy vyprodukovan"mi PSBT a dal#í indické dokumenty distribuuje internetov"
obchod spole&nosti Syncline4.

Nejv$t#ím cechovním sdru%ením dokumentárních producent! je Indian Docu-
mentary Producers Association (IDPA)5, jen% sdru%uje tv!rce dokumentárních,
krátk"ch, animovan"ch film! a reklam a ka%doro&n$ ud$luje ceny Indian Documen-
tary Awards for Excellence.

Indickou obdobou kanadského National Film Board je Films Division6, spada-
jící pod Ministerstvo informací a vysílání. Zalo%ena byla v roce 1948 a v$novala
se od po&átku p'edev#ím zachycování kulturního d$dictví Indie. Dal#ím oblíben"m
tématem byly národopisné filmy o r!zn"ch indick"ch kmenech.

1http://www.ddindia.gov.in/
2http://www.psbt.org/
3p!i uvád"ní indick#ch zem"pisn#ch názv$ se dr%ím ustálené &eské transkripce. U jmen osob

a názv$ film$ pova%uji za d$le%it"j'í, aby si mohl &tená! dohledat detaily, a nebo( jsou dostupné
zdroje p!evá%n" v angli&tin", pou%ívám p!epis anglick#. Názvy institucí, je% jsem p!elo%il do &e'tiny,
ponechávám i v anglické podob".

4http://www.synclinefilmstore.com/
5http://www.idpaindia.org/
6http://www.filmsdivision.org/
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Po&átky Films Division byly mizerné. Snahu Divize o nato&ení soch z vykopá-
vek v Mohend%odara popisuje B. D. Garga takto: „Rozhodli se vecpat více ne&
p%titisíciletou práci nes"etn#ch um%lc' do desetiminutového filmu Indické um$ní
nap'í& staletími, jeho& tv'rce prokázal jen málo p!edstavivosti a citu pro materiál.
Byl to opravdu smutn# pohled: obrazy se zjevovaly a mizely s takovou náhlostí, &e
bylo t%&ké odli$it Mohend&odarskou tane"nici od Mathurské panny. (lov%k si ne-
vychutnal ani krásu t%ch "arokrásn#ch soch, ani nepochopil kontext, v n%m& byly
vytvo!eny.“ [10, str. 24-28]

Kvalitu film! pozd$ji v"razn$ pozvedl nov" vedoucí v"roby Jean Bhownagary,
kter" na stejné téma pozd$ji uvedl: „Kdy& se podíváte na takovou sochu, pomalu
vám dojde, &e si v$echny její fazety, hmotu, v#raz t%la musíte prohlí&et aspo) p'l
dne. Abyste vnímali ty, na jejich& stran% stojí "as, pot!ebujete "as. A pokud ho
nemáte, musíte jej nahradit vid%ním tak intenzivním, &e znovu vytvo!í raison d’etre
t%chto um%leck#ch d%l. Pro tento ú"el jsou kamera a st!ihací st'l nenahraditeln#mi
nástroji, jen& soust!e*ují v$echny na$e síly k vst!ebání toho, co se nám tv'rce filmu
sna&í imaginárním zvukem a mihotav#m sv%tlem v zá!ícím obdélníku na druhé stran%
sálu namalovat. A proto ka&d# záb%r, ka&dé pohnutí takového filmu, musí vzniknout
ze stejného tv'r"ího zápalu, kter# podnítil p'vodního tv'rce. Jen tak se dá jeho dílo
na plátn% vpravd% znovu vytvo!it.“ [10, str. 24-28] Slova prad$da.

V archivu Films Division se nyní nalézá zhruba 8100 dokumentárních, krátk"ch
a animovan"ch titul!. Krom$ p!j&ování a prodeje práv ve sv"ch deseti pobo&kách
nabízí filmy zájemc!m k prodeji na VHS a VCD7. V posledních dnech zve'ejnil
'editel Films Division velkolep" plán: v#echny filmy z archivu digitalizovat. Stihnout
to má „do konce jedenácté p%tiletky“. [9]

Spole&n$ s v"#e jmenovanou IDPA po'ádá Films Division v Bombaji jednou za
dva roky Mumbai International Film Festival for Documentary, Short and
Animation Films (MIFF)8.

Dal#í státní organizací, která se zab"vá filmem, je National Film Development
Corporation9 a krom$ vlastní filmové produkce, distribuce a provozování „artov"ch“
kin, oficiáln$ vy'izuje i povolení k natá&ení film! zahrani&ních produkcí v Indii.

Dobr"m internetov"m zdrojem o aktuálním d$ní v indickém dokumentu je ne-
7Video CD – formát u nás tém"! neznám#, v Indii v'ak stále p!eva%ující nad DVD nosi&i
8http://www.mi)ndia.in/
9http://www.nfdcindia.com/
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oficiální internetov" mailinglist10 Docuwallahs211. Zprávy z indického tisku, které
se t"kají dokumentárního filmu, monitoruje web Newsrack12.

Cenzura
Indie je jednou ze zemí, v nich% se na film stále vztahuje cenzura. 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“. [7]

Indická vláda krom$ filmu cenzuruje i literaturu (mezi zakázané knihy pat'í
Rushideho Satanské ver$e a n$které knihy s nábo%ensky kontroverzním vyzn$ním) [6]
a Internet (p'evá%n$ politická témata). Dle ka%doro&n$ sestavovaného %eb'í&ku orga-
nizace Reporté'i bez hranic (Reporters sans Frontières) je Indie ve svobod$ projevu
na 120. míst$ (pro srovnání: )R je &trnáctá, Slovensko 3., USA 48.). [17]

Filmovou cenzuru vykonává Úst'ední komise pro schvalování film! (Central Bo-
ard of Film Certification13). Komise vydává filmu certifikát, kter" je p'ed filmem
promítán (nedílná sou&ást filmové kopie). Pokud film nevyhovuje, navrhne autor!m
„dolad$ní“ filmu, neboli p'iká%e, která místa vyst'ihnout.

Vládní vyhlá#ka zakazuje ve filmu zobrazovat mimo jiné:

• násilí na d$tech, d$tské násilí, zneu%ívání d$tí,

• pití alkoholu, kou'ení, u%ívání drog a jejich oslavu,

• „pou&ívání takov#ch dvojsmysl', které posluhují nízk#m pud'm“,

• sexuální násilí na %enách (není-li tématem filmu),

• opovr%ení rasou nebo nábo%enstvím,

• komunální, tmá'ské, nev$decké a protinárodní postoje,

• zpochyb*ování suverenity a integrity Indie,

• ohro%ení p'átelsk"ch vztah! s jin"mi státy.
[18]

10mailinglist – diskuse a sou&asn" i „nást"nka“ vedená p!es email. Kdo se p!ihlásí, dostává zprávy
od v'ech ostatních ú&astník$

11http://movies.groups.yahoo.com/group/docuwallahs2/
12http://newsrack.in/browse?owner=fredericknoronha&issue=Documentary&catID=1
13http://www.cbfcindia.gov.in/ a http://www.cbfcindia.tn.nic.in/
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Promítat film bez certifikátu je trestné, v p'ípad$ projekce celuloidového filmu hrozí
organizátor!m trest a% t'íletého v$zení, pokuty ve v"#i 100 000 rupií (asi 50 000 K&)
nebo obojího. V p'ípad$ videofilmu je trestem minimáln$ t'im$sí&ní v$zení a pokuta
od 20 do 100 tisíc rupií. [19]

Krom$ Patwardhanova filmu War and Peace zakázala komise v roce 2003 film
R'&ové zrcadlo (The Pink Mirror, re%. Sridhar Rangayan) o indick"ch transsexu-
álech a dokumentární film Kone"né !e$ení (Final Solution, re%. Rakesh Sharma,
2004, zvlá#tní cena na festivalu v Berlín$) o násilí mezi muslimy a hinduisty v
Gud%arátu [21] (na nátlak ve'ejnosti byl film pozd$ji schválen [6]). V roce 2006
zakázaly vlády sedmi indick"ch stát! promítnání filmu The Da Vinci Code, p'esto%e
Úst'ední komise film schválila. [20, 6]

Seznam zakázan"ch film! by m$l b"t na webu CBFC, ale stránka 'íká pouze
lakonické „under construction“. Zato je tam formulá', kter" umo%*uje udat toho,
kdo ilegáln$ promítá necertifikovan" film.

Cenzurní snahy se dají chápat jako logické. V zemi, kde je film jedním z nejvliv-
n$j#ích médií a p'itom velká &ást obyvatelstva nevzd$laná, &i dokonce negramotná,
m!%e b"t film chápán jak návod &i podn$t k napodobování zobrazovan"ch d$j!. Na
druhou stranu se tak ale spole&nost brání p'irozené reflexi sou&asnosti a jakémukoliv
sebe-kritickému pohledu skrze um$leckou formu.

Diskuse o cenzu'e je proto v indickém tisku velmi %ivá. Proticenzurní argumenty
shrnuje v apologetice Patwardhanova filmu War and Peace Shammi Nanda:

„Na jedné stran% stát podporuje reak"ní filmy jako Gadar (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
‚Pakistan Murdabad‘ (‚Pry" s Pákistánem!‘). Stát nechá projít film Satya (Pravda),
kter# zobrazuje 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 War and Peace kritizuje indickou jadernou bombu, ji& stát stanovil 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 ochranu zájm' vlády.

[. . . ]
V$ude na sv%t% se cenzo!i zab#vají hlavn% zpodob)ováním násilí a sexu. Zp'sob,

jak#m stát chce, aby byl sex zobrazován, odrá&í druh sexuality, kterou stát p!ipou$tí,
a ukazuje tak jeho zájem kontrolovat soukromé &ivoty ob"an'. Zdá se, &e cenzurní
komise "asto zastupuje pohled dominantního patriarchátu: jakoukoliv debatu o se-
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xualit% dr&í mimo ve!ejn# prostor a dr&í ji za prahy domov', je& jsou té& místem,
kde jsou &eny dr&eny pod kontrolou. Je-li hlavním úkolem cenzurní komise zabránit
‚zne"i$t%ní mysli‘ a chránit p!ed pornografick#mi filmy, "lov%k se diví, jak v dob%,
kdy kdokoliv s p!ístupem k Internetu m'&e shlédnout nekone"né mno&ství porno-
grafie, toho chce stát dosáhnout. Nezpochyb)uji fakt, &e by pornografie zakázána
b#t m%la, sna&ím se jen poukázat na dne$ní pokrytectví. V dob%, kdy ka&dé dít% s
p!ístupem na Internet m'&e shlédnout v$echny pornografické &ánry vy+ukáním t!í
písmen: S-E-X a cenzurní komise vede rozsáhlé debaty o p!ípustné délce polibku v
záb%ru.“ [25]

Disent
V roce 2004 p'i#lo Ministerstvo informací a vysílání s po%adavkem, aby v#echny
filmy promítané na MIFF (viz str. 4) byly schváleny Úst'ední komisí. Na festivalu
tak nemohlo b"t promítnuto 51 snímk!. Jejich tv!rci uspo'ádali paralelní #estidenní
festival Vikalp: Films for Freedom. [12] P'idalo se k nim n$kolik desítek dal#ích,
kte'í své tituly z oficiálního festivalu na protest proti ohro%ování svobody slova
stáhli. Vznikla tak iniciativa Films for Freedom14 vedená Rakeshem Sharmou, která
ve svém katalogu nabízí zhruba 300 dokumentárních film!, organizuje podzemní
projekce, a nabízí filmy k dal#ímu #í'ení. V nabídce jsou p'edev#ím filmy s v"razn$
kritick"mi tématy: vyko'is+ovatelská práce v manufakturách; boj s Coca-Colou v
Kérale; konzervace p'írody vs. práva obyvatel; p'echod od sociálního státu k vlád$
korporací; genocida muslim! v Gud%arátu; ob&ansk" aktivismus proti privatizaci
vody v Dillí; chyby v m$stském plánování v Pún$; sexuální zneu%ívání d$tí a turistika;
feminismus mezi mlad"mi m$stsk"mi dívkami; t$%ba uhlí &i pozitivní diskriminace
%en pod útokem kastovního systému. [11]

P'esto v#ak projekce Vikalpu stojí mimo zákon, kter" nedovoluje ve'ejné p'ed-
vád$ní jakéhokoliv neschváleného filmu. 27. &ervence 2007 na jedno z bombejsk"ch
promítání vtrhla policie, p'eru#ila projekci a zabavila nosi&e s filmem Sanjaye Kaka
Jashn-e-Azadi15, hledajícím indick" díl viny na nap$tí k Ka#míru. [13] „Dne$ní pro-
mítání se odehrávalo na soukromém pozemku a pouze pro malou skupinku pozva-
n#ch. Vikalpu ráno telefonovali policisté a cht%li kopii filmu. Kdy& jsme p!,eli na
místo, byl tam u& cel# batalion policist', kte!í nás vyzvali, a+ film nepromítáme.
Kdy& jsme jim !ekli, a+ se na film podívají s námi, necht%lo se jim,“ uvedl Sanjay

14http://www.freedomfilmsindia.org/
15http://kashmirfilm.wordpress.com/
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Kak pro list Mumbay Mirror. [22]

Sociální dokumentarista a aktivista za práva Ádivás(!16, T. G. Ajay, je ve stát$
Chhattisgarh uv$zn$n za trestn" &in kontaktu s teroristy. K n$mu m$lo dojít tak, %e
Ajay!v #táb byl p'epaden „maoistickou skupinou“, ta mu zabavila kameru a kdy%
pozd$ji policie uspo'ádala zátah, na#la u mluv&ího maoist! Ajay!v dopis po%adující
její vrácení. )ím% byl spáchán trestn" &in podle zákona Chattisgarh Special Public
Security Act. (CSPSA) [14] Uv$zn$ní Ajaye kritizovala organizace Amnesty Inter-
national, podle ní% zákon CSPSA odporuje Mezinárodní úmluv$ o ob&ansk"ch a
politick"ch právech a brání svobod$ projevu. [23]

16Ádivás!ové – kmeny p$vodních obyvatel Indie. P$vodních ve smyslu p!ed p!íchodem Árj$ p!ed
zhruba 3500 lety
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Anand Patwardhan je v sou&asné dob$ patrn$ nejznám$j#ím a sou&asn$ nejkon-
troverzn$j#ím indick"m dokumentaristou. Vzhledem k tomu, %e obsah jeho film! je
p'evá%n$ vnitropolitick", netroufnu si bez dokonalé znalosti situace v Indii hodnotit
zpochyb*ovanou Patwardhanovu objektivitu, kterou ostatn$ nejhlu&n$ji kritizují ti,
jejich% pokrytectví sv"mi filmy napadá. „Není t%&ké pochopit pro". Jeho filmy jsou
zrcadlem, do neho& by se spole"nost rad%ji nedívala, nebo+ to, co odrá&í, je znepoko-
jivé,“ napsal v úvodu k rozhovoru s Patwardhanem celostátní deník The Hindu. [3]
Pokusím se více soust'edit na filmografii, reakce, je% jeho filmy vyvolávají a &ist$
filmovou anal"zu vybran"ch snímk!.



"ivot a filmy

Dokumentarista-aktivista
Anand Patwardhan (*1950) studoval sociologii ve Spojen"ch státech zrovna v ob-
dobí války ve Vietnamu. Univerzita, na ní% studoval, pat'ila k t$m, kde se proti válce
v"razn$ protestovalo, a coby aktivista sám se za ú&ast na nenásiln"ch demonstracích
ocitl dvakrát ve v$zení. Pozd$ji si z filmové katedry vyp!j&il kameru a n$které z de-
monstrací natá&el. [3] V Americe byl dobrovolníkem organizace pracujících United
Farm Workers, která v #edesát"ch letech organizovala velké stávky v zem$d$lství. [4]
Prvotn$ se tedy Patwardhanovo filmování zrodilo z aktivismu (dokonce uvedl, %e do
té doby film nesná#el), a u toho i z!stalo.

Po návratu do Indie v roce 1972 pracoval v jednom z projekt! rozvoje venkova.
Pro vesnickou nemocnici nato&il krátk" film o tuberkulóze. O dva roky pozd$ji se
p'ipojil k antikorup&nímu hnutí ve stát$ Bihár. V bihárském hlavním m$st$ Patna se
ú&astnil demonstrací, je% násiln$ potla&ila policie. Na vyp!j&enou super 8mm kameru
spolu s p'ítelem Rajivem Jainem nato&ili události kolem nepokoj!. Materiál pak po-
domácku zv$t#ili na 16mm pás – p'eto&ením z plátna. Spolu s Pradipem Krishenem
a #estnáctkovou kamerou z druhé ruky se pak na místo vydali znovu. Z tohoto ma-
teriálu pak vznikl film Waves of Revolution. V Biháru byl vyhlá#en v"jme&n" stav
a mnozí aktivisté, kte'í ve filmu hovo'ili, se ocitli za m'í%emi. Samotn" film se #í'il
podzemním zp!sobem a% do odvolání v"jme&ného stavu v roce 1977. „Mé filmování
se zrodilo z aktivismu a p!esto&e je tato vazba "ím dál slab$í, natá"ení i projekce
jsou pro mne po!ád zp'sobem, jak do v%cí zasahovat,“ 'íká Patwardhan. [3]

Ve v$t#in$ p'ípad! si je re%isér sám kameramanem i st'iha&em.

11
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Financování a distribuce
„Ji& p!ed drahnou dobou jsem se rozhodl, &e nebudu &ádat o velké granty, ani domácí
ani zahrani"ní, a získanou finan"ní nezávislostí se pokusím udr&et si nezávislost
politickou i um%leckou.“ [3] Ranné dokumenty vznikaly díky drobn"m p'ísp$vk!m
p'átel a p'íbuzn"ch. Pozd$ji, kdy% se jeho filmy za&aly prodávat ve sv$t$, se mu
za&alo da'it platit v"robu nov"ch snímku z prodeje star#ích film!. [3] Filmy produkuje
pod hlavi&kou vlastní produk&ní spole&nosti Anand Patwardhan Films17, která se
stará i o distribuci, mimo jiné i skrze zasílání DVD po#tou. Americkou distribuci
zaji#+uje First Run/Icarus Films.

Cenzura v Indii
V p'ípad$ tém$' v#ech sv"ch film! musel Patwardhan &elit snahám o cenzuru. Ji%
jeho druh" film odmítla Úst'ední komise schválit bez zásah!, p'esv$d&il ji teprve
dopis od Satyajita Raye, jednoho z nejuznávan$j#ích indick"ch re%isér!. V argumen-
taci pro schválení dal#ích film! pomáhaly Patwardhanovi p'edev#ím ceny získané
na mezinárodních festivalech, Národní ceny, a distribuce v zahrani&í – film A Time
to Rise byl schválen a% poté, co Patwardhan poukázal na fakt, %e film distribuuje
National Film Board of Canada a tedy nem!%e b"t tak závadn", jak komise tvrdí.
U pozd$j#ích film! se u vysokého i nejvy##ího soudu domáhal p'id$lení pat'i&ného
certifikátu a v n$kolika p'ípadech i práva na odvysílání filmu v celostátní televizi Do-
ordarshan. Ve v#ech p'ípadech mu (&asto po vlekl"ch 'ízeních) soud dal zapravdu a
n$kolikrát na'ídil televizi jeho filmy odvysílat. [24]

Cenzura v USA
V roce 2002 uspo'ádalo newyorské Americké p'írodohistorické muzeum v"stavu Se-
tkání s Bohem: Elementy indické zbo%nosti. Sou&ástí m$la b"t i projekce dvou film!
Ananda Patwardhana In The Name of God a We Are Not Your Monkeys. Arvind
Rajagopal si v &asopise Critical Asian Studies pochvaluje, %e filmy mohly uvést na
pravou míru podivnou potemn$lou instalaci v"stavy, bli%#í spí# k'es+ansk"m kos-
tel!m ne% p'epln$n"m a chaotick"m indick"m chrám!m. Kv!li ostr"m protest!m
hinduistick"ch fundamentalist! v#ak byla projekce nejprve zru#ena, poté odlo%ena
na neur&ito, pak o ní nebylo n$kolik t"dn! ani vidu ani slechu, a% ji organizáto'i –

17http://www.patwardhan.com/
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údajn$ z obavy p'ed násilnostmi – p'esunuli rad$ji mimo muzeum, na p!du Newyor-
ské univerzity. Muzeum se dle Rajagopala touto &ást$&nou cenzurou postavilo p'esn$
proti proklamované snaze o multikulturalismus a promarnilo p'íle%itost k mezinábo-
%enskému dialogu. Univerzitní projekci a následnou panelovou diskusi p'eru#il povyk
&len! Vishwa Hindu Parishad of America18 – jeho% radikalismus film In The Name
of God zobrazuje – po'ádek musela zjednat a% univerzitní ochranka.

Dopisy po'adatel!m v"stavy, z nich% n$které vyhro%ovaly, %e „se nezastaví p'ed
ni&ím“, kritizovaly zejména:

• ireleventnost promítan"ch film! vzhledem k v"stav$,

• mo%né po#kození obrazu hinduismu v o&ích t$ch, kte'í o n$m nic nev$dí,

• zobrazování „na#í komunity“ jako skupiny nábo%ensk"ch zaslepenc!,

• a to, %e filmy dle jejich názoru nato&ila skupina levi&áck"ch aktivist!, kte'í
vykládají Rámajánu Marxem a za#ti+ují se obhajobou Dalit!19, aby získali
v$t#í uznání.
[2, str. 279-283]

Patwardhan sám se pozastavuje nad tím, %e vedení muzea podlehlo fundamentalis-
tick"m v"hru%kám práv$ v období po 11. zá'í a deklarované „Válce proti terorismu“.
A paradoxn$ potom, co film In The Name of God získal v Indii Národní cenu a díky
soudnímu na'ízení byl odvysílán v indické celostátní televizi. [3]

18americká pobo&ka jednoho z radikáln"j'ích hinduistick#ch hnutí
19Dalité – nejni%'í kasta indické spole&nosti, n"kdy naz#vaná té% nedotknutelní. Kastovní systém

byl zru'en ústavou v roce 1950, zvlá't" ve venkovsk#ch oblastech v'ak p!etrvává dodnes.



Filmografie

1971 – Business as usual

1974 – Waves of Revolution (Kraanti Ki Tarangein)

30 minut, (B.
Zobrazuje protikorup&ní hnutí Jayaprakashe Narayana v Biháru.

1978 – Prisoners of Conscience (Zameer ke Bandi)

45 minut, (B.
Zam$'uje se na politické v$zn$, p'evá%n$ b$hem v"jme&ného stavu v letech 1975

– 1977, kdy bylo podle filmu v Indii 100 000 lidí neoprávn$n$ zadr%eno a uv$zn$no
bez soudu.

1981 – A Time to Rise (Uthan da Vela)

40 minut, barevn#.
Dva roky trvající &asosb$rn" projekt o tom, jak &ín#tí a indi&tí námezdní d$lníci

v Britské Kolumbii zakládají odbory.

1985 – Bombay Our City (Hamara Shahar)

75 minut, barevn#.
Sleduje demolice bombejsk"ch slum!, které vedly k ohromnému zv"#ení po&tu

lidí bez domova.

1990 – In Memory of Friends (Una Mitran Di Yaad Pyaari)

60 minut, barevn#.
Zobrazuje nábo%enská povstání v Pand%ábu a portrétuje jednu z postav, kterou si

radikální sikh#tí v!dcové berou za vzor – Bhagata Singha. P'esto%e je hlavní ikonou

14



FILMOGRAFIE 15

fundamentalistického hnutí, napsal na sklonku %ivota knihu Pro" jsem ateistou,
upozor*uje Patwardhan.

1992 – In the Name of God (Ram ke Nam)

72 minut, barevn#, film.
Více viz str. 18.

1995 – Father, Son and Holy War (Pitr, Putr aur Dharmayuddha)

119 minut, barevn#, film.
Více viz str. 20.

1995 – A Narmada Diary

57 minut, barevn#, video, spole"n% s Simantini Dhuru.
Více viz str. 25.

1996 – We are not your Monkeys

5 minut, barevn#, video. Text písn% Daya Pawar, Sambhaji Bhagat, Anand Patward-
han.

Více viz str. 27.

1996 – Occupation: Mill Worker

22 minut, barevn#, video. , kamera Anand Patwardhan a Simantini Dhuru.
Více viz str. 28.

1998 – Fishing: In the Sea of Greed

45 minut, barevn#.
Sleduje vzr!stající dominanci velk"ch rybá'sk"ch korporací nad tradi&ními „ma-

lorybá'i“ v Indii a Bangladé#i, ekologické d!sledky masového rybolovu a hnutí, je%
proti t$mto jev!m protestuje.

1998 – Ribbons for Peace

5 minut, barevn#, video.
Více viz str. 29.
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2002 – War and Peace (Jang aur Aman)

172 minut, barevn#.
Tématem filmu je hrozba jaderné války mezi Indií a Pákistánem. Film je rozd$-

len do #esti kapitol, které sv$domit$ zkoumají p'í&iny konfliktu od vra%dy Máhátmy
Gándhího p'es p'ipomínku jaderného v"buchu v Hiro#im$, záb$ry nemocn"ch a umí-
rajících v okolí indick"ch jadern"ch st'elnic (Pokhran) a uranov"ch dol! (Jadugoda)
a% po názory dne#ních #kolák!.[1, str. 29] „Jedna z nejvíc vypovídajících Patward-
hanov#ch scén se odehrává v Pákistánu, kde dívky – pravd%podobn% v soukromé
$kole – nahlas "tou své eseje, v nich& úto"í na Indii a podporují pákistánsk# jadern#
program. Po skon"ení hodiny v$ak v rozhovoru s re&isérem-kameramanem p!izná-
vají, &e jsou více naklon%ny míru – militantní eseje pí$í jen proto, aby dostaly dobrou
známku,“ pí#e v recenzi pro &asopis Variety David Stratton.[1, str. 29]

Jako prvotní motivaci k nato&ení filmu popsal Patwardhan euforii po jaderné
zkou#ce na st'elnici Pokhran. „V jedné sekvenci z filmu lidé vá$niv% podepisují bla-
hop!ejné dopisy indickému premiérovi, s tím, jak jsou nad$eni z dokon"ení jaderné
bomby. Ta bomba se stala posvátnou. V jednu chvíli pravicoví hinduisté hovo!ili
dokonce o tom, &e bomb% postaví chrám a vyzvednou z Pokhranu popel. Pak je
n%kdo upozornil, &e popel m'&e b#t radioaktivní a pokud ho roz$í!í po zemi, roz$í!í i
radioaktivitu. Tak ten nápad opustili,“ uvedl pro rozhlasovou stanici National Public
Radio.[5]

2006 – Images You Didn’t See

6 minut, barevn#, video. Sestavil Anand Patwardhan.
Viz str. 30.



Anal!za vybran!ch film#

V"b$r zde popisovan"ch film! není úpln$ reprezentativní, dan" je p'edev#ím tím,
které filmy jsem m$l k dispozici. V této sad$ jsou z dokumentárního pohledu nejza-
jímav$j#í první dva, Ve jménu bo&ím a Otec, syn a válka svatá. Oba byly nato&eny
na filmovou surovinu, co% se p'ízniv$ projevuje na jejich stavb$, prokomponovanosti
a sou&asn$ nej#ir#ím p'esahu. Naproti tomu videofilmy (Narmada Diary a Occu-
pation: Mill-worker) zobrazují spí#e jednu konkrétní událost bez anal"z hlub#ích
souvislostí (ú&el spí# dokumenta&ní a informa&ní). Videoklipy jsou pak z filmového
hlediska nejslab#í, tém$' primitivní, co% nevyvrací to, %e mohou nést d!le%ité sd$lení
a nejspí# dob'e slou%í k propaga(ci/nd$).

Je-li ve filmech n$jak" spole&n" prvek, pak to je Patwardhanova podpora ak-
tivismu (zejména levicovému, feministickému, protivále&nému, dalitskému a lidsko-
právnímu). Tém$' v%dy vyu%ívá úryvk! z politick"ch projev! na improvizovan"ch
demonstracích, pr!vodech &i na oficiálních tribunách a velmi &asto pracuje se skan-
dováním hesel. Ty mají n$kdy podobu písn$ za doprovodu rytmick"ch nástroj! –
op$t n$co specifického pro Indii, má to blízko 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 oka-
m%icích se dav pohybuje jakoby v extázi. Tyto zvukové linky tvo'í hlavní hudební
doprovod Patwardhanov"ch film!. Nabízí se srovnání s populárními Bollywoodsk"mi
filmy, v nich% píse* v podob$ tém$' videoklipu na libovolném míst$ p'eru#í d$j. Písn$
z t$chto film! pak tvo'í drtivou v$t#inu indické populární hudby. Jiná podobnost v#ak
není, ne% ta, %e politické písn$ jsou obsa%eny ve v#ech z uveden"ch Patwardhano-
v"ch film!. Tém$' nikdy nepou%ívá hudbu p'idanou ex-post. Zp!sob snímání situací
i st'ihu je hodn$ ironick". )asto také ironicky pou%ívá úryvky z propagandistick"ch
film! &i televize.

17
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Ve jmému booha Rámy
Ram Ke Naam
Film rozplétá události, které vedly ke zbo'ení me#ity Babri v roce 1993. Jestli%e
je v Indii pova%ován za rozvrace&sk", aktivistick" film hodn" zakázání, v Evrop$
bychom ho pova%ovali za dob'e odveden" standardní snímek pro festival o lidsk"ch
právech. I kdy% je ve filmu obsa%en autorsk" komentá' mimo obraz, n(ak nehodnotí,
neh'íme, spí#e jen dopl*uje kontext a souslednost událostí tam, kde to není z filmu
bezprost'edn$ jasné.

Drahá filmová surovina Patwardhana nutí vyvarovat se dlouh"ch synchron!, jak
je tomu u jeho videofilm!, z promluv aktér! se odst'ihává – p'evá%n$ ilustrativn$ &i
ironicky glosujíc – do jin"ch prostor, míst a &as!.

Nábo%enské hnutí, které si za sv!j program vzalo zbo'ení me#ity Babri v Ájód-
h%e, je% údajn$ stojí na míst$, na n$% se narodil nejvy##í hinduistick" b!h Ráma,
sleduje Patwardhan s a% sociologickou precizností. Film má t'i roviny: 1) projevy na
politick"ch mítinzích radikálních p'ívr%enc! strany BJP20 a jakási road-movie, je%
sleduje jejich pompézní pou+ do Ájódhji, na ní% získávají dal#í a dal#í p'ívr%ence,
2) rozhovory, je% odkr"vají pozadí strany, její financování, sna%í se od o&it"ch sv$dk!
zjistit skute&né historické pozadí spor! kolem me#ity Babri, 3) rozhovory na ulici
s „prost"m lidem“, a+ stran$ naklon$n"m &i nikoliv.

Tak jako u ostatních Patwardhanov"ch film!, i zde relativizuje pestrobarevn"
a okouzlující propaga&ní film protistrany tím, %e ho uvádí do souvislostí.

V rozhovorech se stoupenci hnutí je Patwardhan p'evá%n$ ost'e konfronta&ní,
sna%í se rozbít povrch pouh"ch deklamací. Ptá se nap'íklad, kdy se Ráma narodil,
kdy% se tak p'esn$ ví, kde to bylo. Obvykle se také respondent! dotazuje na jejich
kastovní p!vod a profesi, ve snaze zjistit jejich sociální status. Není to úpln$ obvyklé.
Jednak kastovní uspo'ádání v Indii stále podprahov$ p'evládá (viz pozn. na str. 13),
za druhé se p'íslu#ník! nízk"ch kast není zvykem na nic ptát. A Patwardhan si je
k rozhovor!m vybírá &asto.

Hlavním tématem filmu je zneu%ívání nábo%ensk"ch otázek k radikalizaci obyva-
tel a v tomto smyslu dává o sou&asné Indii d!le%ité sv$dectví. V rozhovoru s hindu-
istick"m kn$zem, kter" momentáln$ v me#it$ vykonává bohoslu%by, se dozvídáme,
%e v!dci hnutí, kte'í tolik hlásají o posvátnosti Rámova rodi#t$, se tam nikdy nebyli
ani pomodlit. Rozhovory s ním ve smí'livém duchu film rámují a i kon&í. V záv$re&-
ném titulku se dozvíme, %e byl b$hem následujících nepokoj! zavra%d$n a zdá se,
%ei celková konstrukce filmu mu lehce „staví pomní&ek“.

20BJP – Bharatiya Janata Party
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Obrázek 1: Foto z filmu Ve jménu bo&ím. ,e&ník p'ipomíná Hitlera nejen vzhledem,
ale i dikcí.

Film proti sob$ staví ostrou dikci politick"ch radikál!, která znepokojuje a dobré
úmysly rozhodn$ nenazna&uje (ani kdybychom neznali obsah slov – sta&í poslouchat
dikci 'e&ník!), a smí'livé a tolerantní postoje „prostého lidu“. Refrémem, kter" se
opakuje po mítinzích jsou „tiché“ v"st'i%ky z novin, oznamující po&ty mrtv"ch p'i
následn"ch násiln"ch st'etech. Film má klidné tempo, Patwardhan ho „nechává d"-
chat“, zrychluje a zpomaluje, na konci promluv nechává dlouhé statické „vyhnívky“,
kdy respondent jen dlouze kouká do kamery. Vizuálním symbolem filmu jsou oran-
%ové fangle BJP, které za sebou pr!vod nechává v krajin$. Patwardhan toho velmi
ironicky vyu%ívá. Zahrádká'i Kersku.

Eskalované nap$tí vybuchne ve vrcholné scén$ filmu, kdy radikálové opravdu do-
putují do m$sta, skrze vlivné známé p'eru#í jeho policejní ochranu a „dob(í me#itu“.
Záv$r filmu skrze slova onoho hinduistického kn$ze vybízí k nábo%enské toleranci,
kon&í se zhudebn$nou Kabírovou básní o tom, %e kdo vidí rozdíly mezi nábo%en-
stvími, nic nepochopil.
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Otec, syn a válka svatá
Pitr, Putr aur Dharmayuddha
Patrn$ nejsiln$j#í ze v#ech film! popisovan"ch v této &ásti. Sna%í se povznést do
ur&itého nadhledu, slo%it mozaiku událostí a fakt! v obraz, kter" bude víc, ne% jen
popisem událostí. Nejvíc se tak blí%í filmovému eseji.

Oblouk se klene nad ho'ícím Bombajem po drancování muslimské &tvrti v roce
1993. Mimo obraz zní cynické hlasy: „Odehrálo se to kv'li bohu, je to bo&í v'le“.
Patwardhan filmem hledá skute&né ko'eny násilí a ohe* je mu pr!vodcem, vizuálním
i zvukov"m leitmotivem filmu. Rabující hinduisté se plamenn$ rozho'&ují, %e nenosí
sárí21, %e nosit sárí je h'ích. A film, kter" m$l p!vodn$ b"t filmem o násilí ve jménu
nábo%enství, se stává filmem o krizi mu%ské identity.

Sledujeme krátké sekvence z mítink! a demonstrací r!zn"ch nábo%enství v In-
dii: plamenné projevy radikálních hinduist! („tato zem% není Bharat22, toto je
Hindu-stán, zem% Hind'!23“), radikálních sikh!24 („ani Hindustán ani Hindové,
chceme Khalistan!“), muslimy demonstrující p'ed me#itou D%ámií („Vra+te nám me-
$itu Babri!“), mírové hnutí. Nemá-li &lov$k o sou&asn"ch indick"ch nábo%enstvích
p'ehled, nejspí# mu to zamotá hlavu. P'esto%e se autor sna%í hodn$ vysv$tlovat,
spousta souvislostí je pochopiteln"ch pouze v indickém kontextu, nebo a% po n$ko-
likátém shlédnutí filmu.

Op$t radikální hinduisté, tentokrát vyslovují my#lenku, %e se mocní sna%í o to,
ud$lat ze v#ech hinduist! impotenty. Patwardhan od toho odvozuje hlavní tezi filmu,
%e násilí a nadvláda mu%! mají úzkou spojitost.

Na p'íklad$ archeologick"ch vykopávek a na so#ce, jakési indické podob$ v$s-
tonické Venu#e, ukazuje, %e dávné kultury, které velebily %enskost, nenesou %ádné
stopy po sou&asném uctívání násilí &i boje. V p'evá%n$ obrázkovém exkurzu do in-
dické historie, jím% prokládá celou první &ást, ukazuje, %e nadvláda mu%! za&ala s
p'íchodem Árj!. Ti si podmanili p!vodní obyvatele, zavedli kastovní systém, jím%
sami sebe postavili nejv"#e a domorodce nejní%e (ozna&ení pro kastu – varna – do-
slova znamená barva, tedy barva k!%e, dovozuje Patwardhan) a p!vodní bohyn$
p'em$nili v posluhova&ky/pomocnice boh!-mu%!.

Poukazuje i na evropskou podobu násilného potírání %enského prvku v rámci
21sárí – tradi&ní od"v indick#ch %en, jeden kus obvykle pestrobarevné látky, kter# se omotá

kolem celého t"la
22Bharat – oficiální název Indie v hind'tin"
23Hindu – hinduisté
24Sikhismus – jedno z indick#ch nábo%enství, které popírá kastovní systém, roz'í!ené p!edev'ím

v Pand%ábu, &ítající zhruba 18 milión$ v"!ících
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Obrázek 2: Foto z filmu Otec, syn a válka svatá

touhy po moci – upalování &arod$jnic. Podobn"m jevem v indick"ch pom$rech je
satí – upalování vdov. Patwardhan se filmem vrací do roku 1987, k známému p'ípadu
upálení Roop Kanwar v Rád%astánu. Nelze 'íct, %e by dával prostor pouze hlas!m,
které proti satí protestují. Dlouh" rozhovor s mu%i, kte'í se byli jeho sv$dky, je jediné,
co p'ímo z místa události vidíme, zbytek jsou mihotavá sv$tla ve tm$. Sledujeme
vyrovnaná prohlá#ení t$chto mu%! o hrdosti p'íbuzn"ch upálené. Patwardhan v#ak
ironicky glosuje alespo* st'ihem: ona prohlá#ení do ucha bratrovi zesnulé polohlasn$
p'ed'íkává jin" z mu%!.

Stejn" díl prostoru nechává autor demonstracím pro– i proti–. Dotazuje se %en
z obou stran. Chudá %ena se ptá, zda: „. . . snad mu&i své &eny nemilují? Pro" oni
nespáchají satí, kdy& jejich &ena zem!e?“ a dále popisuje upálení jako pragmatick"
zp!sob, jak"m se zejména bohaté rodiny vdov zbavují.

Dostáváme se do spektáklu demonstrací, protestních i oslavn"ch pochod!. Pat-
wardhan zv"raz*uje fakt, %e zatímco policie nezabránila demonstracím na podporu
upalování, protestní pochod reformních hinduist! nevpustila ani za hranice okresu.
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„Now, the Ramayana is being televised,25“ 'íká na improvizovaném pódiu na
hranicích v!dce reformist! a dává tak autorovi odrazov" m!stek k dal#ímu vpádu
do indického mediálního sv$ta. Rámájanu, národní indick" epos v barevné, trikové a
patetické televizní podob$ sledují davy lidí la&n$ se tla&ící p'ed televizními obrazov-
kami ve v"lohách obchod!. Satí se v ní zobrazuje jako správné po&ínání. „Bubny,
nedotknutelní a &eny jsou ur"eni k bití“ – 'íká epos. Pozd$ji se k mediální negramot-
nosti je#t$ vrací v dlouhém rozhovoru se %enou, která v$'í, %e Roop Kanwar p'i jejím
upálení osvítil B!h. Dokazuje to „fotografií“, která se na míst$ upálení prodávala. Je
to nap!l fotka, nap!l obrázek, evidentn$ spojen" v jeden celek v po&íta&i. „A Boha
lze vyfotit?“ ptá se re%isér sta'eny. „Jist%,“ odpovídá rozhodn$. V rozplétání p'í&in
pokra&uje (st'ihem, ani% by to dál vysv$tloval komentá'em) k tématu vzd$lanosti a
nechává promluvit %enu, je% sice nechala vystudovat své d$ti, ale dívky na ni%#ím
stupni, ne% chlapce. Vysvetluje to tím, %e by %enichovi s vy##ím vzd$láním nemohla
zaplatit odpovídající v$no. Ko'eny problému jsou hluboké a spletité.

Dal#ím epicentrem nepokoj!, které film sleduje, je m$sto Ahmedabád ve stát$
Gud%arát. Na p'íkladu nábo%enského pr!vodu, kter" a& hinduistick", prochází tra-
di&n$ muslimskou &tvrtí a v%dy tak spolehliv$ vyvolá nepokoje, rozehrává Patward-
han p'edehru následujícího nábo%enského st'etnutí. Nechává dlouze promluvit v!dce
obou místních skupin a lehce nazna&uje politické pozadí. Hinduistick" #éf vypráví:
„Kdy& policie p!ed léty pr'vod zakázala a jeden slon v pr'vodu pak p!evrátil poli-
cejní dodávku, policejní d'stojník – sám dobr# mu& z kasty vále"ník' – !ekl se slzami
v o"ích: toto je bo&í znamení, nechte pr'vod projít.“ Pak se jenom tak mimocho-
dem py#ní fotkami s p'edstaviteli vysok"ch státních funkcí. Re%isér klade nep'íjemné
otázky: „Jak to, &e policie p!i nepokojích zast!elí v&dycky víc muslim'?“ V!dce se
vytá&í, skr"vá nevy'&enou, neústavní, ale v#udyp'ítomnou státní podporu hinduismu.
„Hinduisté jsou vegetariáni, proto jsou mírumilovní. Ne &e by snad byli srabové, ale
doká&í odpou$t%t.“ Na to Patwardhan st'ihne pr!vod radikální hinduistické strany,
demonstrující svou sílu v divoké show se zbran$mi, me&i a ty&emi.

Nechává hinduistického v!dce promluvit z tribuny k lidu. Brojí proti plánova-
nému rodi&ovství a vysv$tluje pro&: ka%d" z mu%! by m$l mít osm syn! a ti zase osm
syn! atd., aby moc jejich nábo%enství #í'ila. D$sivé, ale jedno z mo%n"ch vysv$tlení
indické popula&ní exploze. Autor poukazuje i na preferenci novorozenc!, chlapc!:
kdy% se narodí syn, slaví se. Kdy% se narodí dcera, rozbíjejí se hrnce (to se d$lá i
kdy% n$ko um'e), nebo se 'ekne: „Hle, balvan se zrodil.“

25„Te" ud#lali televizní seriál i Rámájany!“
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Mu%skou nadvládu Patwardhan zkoumá i druhé stran$ nábo%enské barikády –
u muslim!. Ukazuje slovnostní inciaci muslimsk"ch chlapc! – po'ezáním me&em,
nebo+ mu% musí vydr%et bolest. Pak krou%ek muslimsk"ch %en nahlu&en"ch v jedné
místn!stce, skupinku, která bojuje proti podivné schizofrenii: indická ústava sice
dává mu%!m i %enám rovná práva nehled$ na nábo%enství, ale podle muslimského
práva je %ena jen druho'ad"m tvorem. Patwardhan paraleln$ p'est'ihává do rozho-
vor! s tam$j#ím v!dcem muslimské komunity a skrze film tak vlastn$ vytvá'í dialog
mezi ob$ma postoji.

V Kérale zachycuje nábo%enské shromá%d$ní na podporu zrození syn' pro 1130
bezd$tn"ch pár!, které má zaru&it získání plodnosti skrze zp$v manter. Preferenci
mu%sk"ch hodnot dokládá i v sou&asné indické obrazivosti – pouli&ní sbírka plakát!
mu%! jako hrdin!, svalovc!, bojovník!.

Obrázek 3: Foto z filmu Otec, syn a válka svatá

V druhé hodin$ filmu, nazvané „medicína hrdin!“, rozebírá podrobn$ji kult mu%-
ské síly. -ensk" princip, podle komentá'e filmu, v Indech stále p'evládá nap'íklad
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jako princip domoviny26 &i „mírumilovnost“. Brit#tí vládcové se proto Ind!m po-
smívali, p'edhazovali jim jejich slabost, z%en#tilost a ustra#enost. Rostoucí indick"
nacionalismus je proto – podle Ananda Patwardhana – posedl" dokazováním své
plodnosti. R!zné proudy za&aly aktualizovat kulty historick"ch vojev!dc!. Oslavy
jednoho z nich, máhárá#trského panovníka .ivad%iho, Patwardhan natá&í. Ironicky
snímá pohyblivé sochy v podivném spektáklu oslav, jako by ani nebyl Ind. Pak do-
dává: Je#t$ jedno m$li histori&tí vládci spole&né – bojovali proti muslimské nadvlád$.
V dal#ím díle p'edehry k budoucímu násilí shrnuje v"buchy muslimského vzteku ko-
lem zve'ejn$ní ukázek Rushideho Satansk"ch ver#!. Pak se vrací ke kultu mu%ství.
Podivní indi&tí kulturisté na p'ehlídce, z nich% jeden 'íká, jako ho cel"m %ivotem
provázejí „kazety s Arnoldem“. Kulturní vliv Západu. Z hromadících se souvislostí
se motá hlava. Sunny, lokální herec napodobující Ramba. Myriáda plakát! na filmy
o svalnat"ch vále&n"ch hrdinech. Kluci, kte'í sledují v televizi americké wrestlery, a
je#t$, ne% se jich re%isér stihne zeptat na násilí, pustí se do rva&ky. Americk" wrest-
ler na náv#t$v$ v Indii a d$cka skandují: „We want Macho!“. P'est'ih na mítink
radikální strany .iv Sena, ur&en" d$tem, kde se podpory ma&ismu vyu%ívá.

Dlouhá a vtipná sekvence s pouli&ními prodejci lék! na impotenci a navrácení
mu%né síly. „A va$e semeno vyst!elí jako $íp z luku.“ – s vyst'elen"m #ípem na r!z-
n"ch transparentech se v následující &ásti filmu pracuje jako s vizuálním symbolem.
Z proslov! na stále radikáln$j#ích demonstracích vybírá autor p'edev#ím pasá%e,
které ozna&ují protivníky za eunuchy, p'ípadn$ pou%ívají sexuálních metafor. De-
monstrace jsou &ím dál radikáln$j#í, v jednom z no&ních pr!vod! se u% objevuje
násilí, vybuchují d$lobuchy.

Zvuk ohn$ nás vede zpátky do Bombaje, k v"buchu (te/ ji% ve filmu vygrado-
vaného) násilí v roce 1993. Nasloucháme hlavn$ ná'k!m ob$tí. Sledujeme exodus
muslim!: P'epln$né nádra%í, rozhlas ohla#uje vlaky do r!zn"ch sm$r!. (Zvukem se
tak 'íká: Kamkoliv, ale pry&!) Ironick" nápis na sv$telné tabuli: Happy Journey.
Muslimská %ena vypráví o tom, jak jí hinduisté p'ed o&ima zabili man%ela a ji celou
noc znásil*ovali. A jak ji pak ráno, kdy% se probrala je#t$ osahával policista. To
vede Patwardhana k jasnému záv$ru (v komentá'i): %eny jsou pova%ovány za ma-
jetek mu%! a znásiln$ní je dobyvatelsk" akt. Násilí a poko'ená mu%nost provokují
dal#í násilí – bombové útoky na hinduistické cíle v b'eznu tého% roku. Op$t rozho-
vor s poz!stal"mi z druhé strany. A ve v"pov$dích ob$tí se op$t objevuje leitmotiv
Patwardhanov"ch film! o nábo%ensk"ch nepokojích: v%dycky to odnesou ti chudí,
bezbranní, kte'í %ádn" boj necht$jí.

26motherland – srozumiteln"j'í v angli&tin". Zatímco v"t'ina národ$ má fatherland, Indové !íkají
své zemi „Matka Indie“
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Film konej#iv$ kon&í pochod mírového hnutí, kter" vedou – %eny. „Humanity
is our religion“, zní jeden ze slogan!. Na konci a% patetická scéna, jak muslimsk"
zedník opravuje hinduistovi d!m zni&en" p'i nepokojích. Co je nám slab"m do boj!
mocn"ch? Komentá'em autor uzavírá svoji tezi: „D'kazy o lidské existenci jsou
50 000 let staré. Války za"aly p!ed mén% ne& 5 000 lety. Existovaly d!íve kultury, které
fungovaly p!irozen%, nehierarchicky?“ Vrací se zpátky k hlin$né Venu#i z úvodu.
Zp$v ptá&k!, titulky.

Narmadsk! deník
Narmada Diary
Videodeník sledující v pr!b$hu n$kolika let ob&anské protesty proti vybudování p'e-
hrady Sardar Sadovar na 'ece Narmada. Po stránce filmové formy není dokument
n(ak objevn". Ironicky vlo%ené &ernobílé vládní propaga&ní filmy o v"hodách elektric-
kého proudu a nutnosti stavby p'ehrad jsou co do formy rafinovan$j#í: jednookénkové
st'ihy, rafinovaná a vizuáln$ p!sobivá kamera. To je to, &emu se Patwardhan vy-
h"bá. Jeho videozáb$ry sice nelze nazvat such"mi &i &ist$ popisn"mi, st'ihem se
v#ak sna%í vícemén$ nemanipulovat, nerozbíjí &as, situace dr%í pohromad$. (Para-
noidní postmodernista by sice namítl, %e i tato zdánlivá nemanipulativnost m!%e b"t
technikou manipulace. Bez dokonalé znalosti místní situace to v#ak dokázat nelze
a film nám k tomu %ádná vodítka nedává)

Ironizace a kontrast krze záb$ry ze státní televize Doordarshan (viz str. 3):
propaga&ní film ukazuje jakousi %enu (z vlády?) je% vesni&an!m vysv$tluje zaplavení
povodí Namady a v"hody, které získají. Vesni&ané p'ikyvují a toporn$ deklamují
nau&ené fráze o tom, %e je vlastn$ jedno, kde bydlí. Patwardhan staví historickou
i sou&asnou propagandu do kontrastu s realitou násiln$ vyst$hovávan"ch vesni&an!.

Silnou stránkou filmu jsou situace:
Jeden z demonstrant!, plamenn$ podporující stavbu p'ehrady, vyk'i&í své ar-

gumenty. Re%isér se ho ptá, co d$lá. Odv$tí, %e je obchodník. A odchází. Show
skon&ila, klidn$ se vrací zpátky do své kancelá'e státního ú'edníka (komentá' ve
zvuku to dovysv$tluje).

Protestující Ádivás(ové (viz pozn. na str. 8) se vydávají demonstrovat p'ed ho-
tel, v n$m% pob"vá prezident Sv$tové banky, je% projekt z &ásti financuje. Probojují
se a% k jeho tajemníkovi, s ním% vedou absurdní rozhovor. „Pan prezident má velmi
nabit# program.“ .táb se tedy pokusí prezidenta vyhledat na jakési snobské módní
p'ehlídce. Dlouhá honi&ka s jak"msi pravd$podobn$ vysoce postaven"m mu%em,
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Obrázek 4: Foto z filmu Narmadsk# deník. Úvod filmu p'edstavuje tradi&ní Ádivá-
s(ské rituály s tím, %e se letos odehrávají naposled.

kter" neustále prchá p'ed kamerou. P'es v#echny protesty je Patwardhan neústupn",
kameru nevypíná. Mezi tím policie vyu%(e nep'ítomnosti filmového #tábu p'ed ho-
telem a zb(e demonstranty. Je tedy kamera zárukou toho, %e zákrok policie nebude
brutální?

A skute&n$, zdá se, %e ano: v jedné z vesnic, kterou policisté p'(eli vyst$hovat,
se Ádivás(ové shromá%dí, ud$lají kolem p'íslu#ník! lidsk" 'et$z, chodí dokola a zpí-
vají. Policie je v úzk"ch, #táb na míst$. Dal#í vesnice jsou vyst$hovány v noci, bez
filmov"ch sv$dk!, ve filmu o st$hování syl#íme pouze vypráv$t.

Videová estetika ru&ní kamery, která se m!%e klidn$ i cukat, ale z!stane neod-
st'i%ena.

Mrazivou osou filmu je pr!vod malé skupinky protestujících, kte'í chodí od ves-
nice k vesnici a sna%í se získat protest!m podporu. Nejd'ív pochodují polostepí, s
postupem &asu tém$' pou#tí a ke konci filmu u% plavou na lodi&kách nad zatopen"m
chrámem. Nevzdávají se.



ANAL.ZA VYBRAN.CH FILM/ 27

Nejsme va$e opice
We are not your Monkeys
Cosi mezi videoklipem a kramá'skou písní. Na vesnici se v podve&er sedí v krou%ku a
bubnuje, hlavní postava filmu zpívá píse*, která reinterpretuje Rámajánu jako po&á-
tek útisku Dalit' , p!vodních obyvatel (viz pozn. str. 13). Chór p'ísedících opakuje
sloky. „Ó, Rámo! Ó, Rámo! / stal ses bohem, my démony / zobrazils’ na$eho Hanu-
mana jako opi"áka // Ó, Rámo! / zástupce Árj' / zotro"ils’ nás v opi"í armád%. . . “
(Patwardhan je spoluautorem textu) Prost'ihy ukazují pat'i&né nábo%enské malby
ilustrující útlak, p'ípadn$ jinak ilustrují to, o &em se zpívá. P!sobivá je p'ed$lová,
tém$' a% mytologická sekvence s ponorem do podzemí: Ru#ná ulice, &istí lidé v bí-
l"ch ko#ilích, otev'en" kanál, do n$j se spou#tí lucerna se sví&kou. Pak ji následuje
dalitsk" d$lník a brodí se (ve zpomaleném záb$ru) tam kdesi v hlubin$ ve v"kalech
a odpadních vodách – to je toti% p'esn$ ta role, ke které jsou p!vodní obyvatelé
Indie tradi&ním kastovním systémem odsouzeni. Videoklip – pamflet.

Obrázek 5: Foto z filmu Nejsme va$e opice
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Povolání: d%lník v textilce
Occupation: Mill-worker
„D!íve byly textilky páte!í bombejského pr'myslu. S p!ílivem zahrani"ního kapitálu
a rostoucí cenou nemovitostí je v$ak dnes v#hodn%j$í pozemek pod továrnou prodat,
ne& ji provozovat,“ zpravuje nás úvodní titulek. Jakási &asosb$rná reportá% za&íná v
roce 1992 v okam%iku, kdy se b"valí d$lníci vlámávají do &ty'i roky zav'ené textilní
továrny. Jak u% je u Patwardhana zvykem, sledujeme vá#nivé projevy, skandování
d$lník! a zp$v hindsk"ch d$lnick"ch písní, instrumentací v#ak blízk"ch tomu, co
jsme zvyklí vnímat jako indickou hudbu a duchovn$ se nad ní povzná#et. „D%lnická
práce povznesla sv%t / ale nemají co do úst ani na sebe / z jejich potu se zrodil
sv%t / ale $éfové a pasáci je podvedli. . . “

V klidn"ch rozhovorech na dvo'e fabriky je jediné místo, kde Patwardhan d$lníky
zpochyb*uje. Ptá se, co s továrnou budou d$lat, a% ji získají, jestli ji budou schopni
znovu zprovoznit. „Umím d%lat svou normální práci, nakládat, obsluhovat ma$inu,“
odpovídá stále dokola jeden z d$lník!. To je v#ak jediná kriti&t$j#í vlo%ka, Patward-
han je na stran$ vzbou'enc!, ostatn$ film zobrazuje i to, jak se továrna prom$ní v
kino pro chudé, v n$m% se pou#tí jeho vlastní film Bombay Our City.

„Svou d!inou jsme bavlnu zm%nili v p!ízi / z p!íze utkali látku / barevn% látku
namo!ili // odm%nou nám byla tuberkulóza / $éfové si namastili kapsy / kdy& jsme
polonazí stáli u bran smrti / nemajíc ani na rakev // a pro"? / proto&e nám vládnou
$éfové // a nemáme co jíst a nemáme co pít / a nemáme co obléct a nemáme kde
spát // je to lichá vláda, brat!i, je to lichá vláda. . . “

Dal#í dny se p'ipojují odborá'i z dal#ích továren. Zase proslovy a skandování.
Ve filmu roste nenápadné nap$tí, divák neví, jak to v#echno skon&í: skandovat se
umí, zpívat se umí, 'e&nit se umí, rozbíjet zámky se umí. Ale umí se i 'ídit továrna?
Policie (v úvodní sekvenci v paralelním st'ihu) zatím vy&kává, neví se, co podnikne.

Dal#í rozhovory plné nadávání na re%im, opakování levicov"ch hesel o tom, %e
d$lníci jako hadrové loutky v rukou bohá&!. Film zachycuje debatu demonstrant!
s policisty. Na ostré otázky bi'ice, jestli náhodou poru#ování plomb není trestn"m
&inem, se d$lníci tá%ou, pro& nezav'ou majitele továrny, kte'í si vzali p!j&ky a továrna
propadla bance, a jestli náhodou majitelé nedlu%í i d$lník!m? Oficír ztichne, neví
kam s o&ima, nervózn$ odchází.

K pou%ití násilí ze strany policie dojde op$t bez p'ítomnosti kamery. Tého%
ve&era byli d$lníci pozat"káni. Není jasné, jestli natá&et bylo zakázáno &i tam #táb
nebyl (a tedy, zda jeho p'ítomnost odrazuje policii od násiln"ch akcí, jak se to m!%e
zdát &áste&n$ i z Narmadského deníku).
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Obrázek 6: Foto z filmu Povolání: d%lník v textilce

Z titulku se dozvíme, %e dva roky na to byla fabrika znovu otev'ena, tentokrát
na p'íkaz soudu. Sledujeme oslavy na tém%e míst$, dal#í projevy. Za hypnotického
bubnování místních bubeník! za&nou n$kte'í z p'ítomn"ch k'ep&it a% v extatickém
tanci – pod jeji bíl"mi ko#ilemi koluje krev ne zcela vzdálen"ch venkovsk"ch p'edk!,
dom"#lí si divák s ú%asem.

Jak fabrika dopadla, zda v rukou d$lník! prosperovala, zda m$l onen a% komu-
nistick" sen #+astné vyúst$ní, se bohu%el nedozvíme.

Stuhy pro mír
Ribbons for Peace27

Dal#í aktivistick" videoklip, jakási p'edehra k Vojn% a míru, kde Anand Patwardhan
tématizuje jaderné zbrojení. Film otevírají archivní záb$ry z Hiro#imy a Nagasaki,
za&íná hudba, píse* Kishore Kumara Aa Chal ke Tujhe. Po hladin$ mo'e pluje
stuha. „Poj*, nech se odvést do sv%ta bez utrpení / pod nebe, pod ním& slzy

27dostupn# na Internetu – http://www.youtube.com/watch?v=rbnxyNHp-6c
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nete"ou / a jen láska kvete // kde paprsky raního slunce nosí nad%ji nového úsvitu
/ a svit luny odplaví i nejtemn%j$í noci // kde si sv%tlo hraje se stínem / a &ivot
strachu nezná // . . . “ Rybá' stuhu vyloví a p'ipíná ostatním. Je to stuha pro mír.
Naivn$ inscenovaná linka se zázra&n$ nalezenou &i p'ipínanou stuhou se opakuje v
nes&etn"ch variantách, dostávají ji taxiká'i, somráci, d$ti i krásné %eny. Záb$ry z
protinukleárních demonstrací na celém sv$t$, zásahy proti nim, zase jaderné v"buchy,
pak idyli&tí lidé zase nacházejí stuhy. Startující bombardéry a titulky o tom, jak
by 15% v"daj! na zbrojení mohlo zru#it sv$tov" hlad – st'ihem se ocitáme na
gigantickém smeti#ti, v n$m% se p'ehrabují chudí lidé, a zas celí #+astní dostávají
stuhy. Atd. Hrané filmy Patwardhanovi nejdou, videoklipy taky ne, propaganda laciná
a hloupá. Jeho síla je v dokumentu.

Obrázek 7: Foto z filmu Stuhy pro mír

Obrazy, které jste nevid%li
Images You Didn’t See
.estiminutovému videoklipu na píse* Blowing In The Wind Boba Dylana p'edchází
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záb$r z palubní kamery bojového vrtulníku Apache, jak v Iráku „st'ílí farmá'e“
(do&teme se v titulku). Obraz je tak mlhav", %e nepoznáme, zda jde skute&n$ o
farmá'e, není uveden ani zdroj videa. V ka%dém p'ípad$ v"jev mraziv$ p!sobiv".
Kamera se zam$'ovacím k'í%em uprost'ed bedliv$ sleduje okolí a pohne-li se n$co,
kulomet&ík to prost$ zast'elí. -ádn" odpor, %ádn" protiútok, postavy se pohybují
jakoby mírumilovn$. K tomu ve zvukové stop$ profesionální a úse&ná komunikace
pilot!. I vizuáln$ to p'ipomíná po&íta&ovou hru. „Je post!elen#. Je$t% se h#be, za-
st!el ho,“ zazní z vysíla&ky. Kamera/zam$'ova& na chvilku zaváhá. „Roger,“ neboli
„rozumím“, ozve se pak a následuje v"st'el.

Obrázek 8: Foto z filmu Obrazy, které jste nevid%li

Vlastní videoklip je postaven jako sekvence fotografií z Bagdádu v pr!b$hu irácké
války. V"b$r fotek vypadá spí# jakoby n$kdo vzal Koudelkovy fotky ze srpna 1968
v Praze. Pla&ící a nechápaví ameri&tí vojáci, neozbrojení Irá&ané ukazují holé ruce
proti namí'en"m samopal!m, ho'ící m$sta, mrtvé d$ti na korbách aut, zran$né
d$ti, pla&ící matky, brutalita na místním obyvatelstvu, demonstrace s transparenty
„Irák Irá&an!m“, zapálené americké tanky, prezident Bush podává ruku poran$nému
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vojákovi a státní poh'eb jednoho z voják! – se v#í pompou, patosem a poctami,
v &istém barevném a uhlazeném sv$t$. Na konci Irá&ané s uko'ist$n"m vrtulníkem
Apache a s &istou, divo#skou, lidskou, radostí z vít$zství.

S fotkami se nepracuje n(ak objevn$, pocházejí pravd$podobn$ z Internetu, je-
dinou p'idanou hodnotou filmu je &asová posloupnost a v"b$r. Patwardhan, jakoby
anticipoval %ánr podobn"ch (nejen aktivistick"ch) videoklip! jednoduch"ch na v"-
robu, kter" je nyní roz#í'en" na Internetu, nap'. na YouTube, kde je ostatn$ tento
jeho videoklip umíst$n28.

28http://www.youtube.com/watch?v=d_pDtQrBIIA



Rozhovor

Rozhovor s Anandem Patwardhanem jsme vedli v "ervenci 2008 skrze e-mail. 29

Místy Patwardhan pou&ívá ty samé fráze, které opakuje v tisku po!ád dokola, místy
odbíhá k popisu film', odpov%dem na n%které otázky se vysloven% vyh#bá. Taky
v#pov%*.

Z va$ich d&ív%j$ích rozhovor# v médiích úpln% jasn% nevypl!vá, jakou $kolu
jste vlastn% v USA studoval. Ovlivnily vás více p&edná$ky samotné nebo
spí$ aktivistické podhoubí kolem? Chodil jste na n%jaké p&edná$ky o filmu,
nebo nap&íklad o vizuální sociologii? Které dokumenty jste vid%l p&edtím, ne'
jste za(al natá(et své vlastní? Inspirovaly vás n%jak co do filmové formy?
Nepoda&ilo se mi najít 'ádné informace o va$em filmu „Business as Usual“.
O (em je? Byl to vá$ první film?

V roce 1970 jsem získal stipendium na studium sociologie na Brandeisov$ univer-
zit$ (kousek od Bostonu). Hnutí proti válce ve Vietnamu práv$ vrcholilo a Brande-
isova univerzita na v"chodním pob'e%í a Berkeley na západním byly jeho klí&ov"mi
organizátory. Na Brandeis vstoupili Angela Davis, Abbie Ho0man, Jerry Reuben.
U&il tam mimo jin"ch i Herbert Marcuse. Já jsem se tam dostal a% rok nebo dva po
této é'e, ale jejich odkaz tam byl stále velice %iv". Katedra &erno#sk"ch studií byla
té% aktivní a já chodil i na bou'livé akce )ern"ch panter!. Za demonstrace proti
válce ve Vietnamu jsem dvakrát skon&il ve v$zení. P'i jedné z t$chto událostí byl
uv$zn$n té% jeden z m"ch profesor!. Poté, co jsem studia dokon&il jsem p!l roku
pracoval v United Farmworkers Union v Kalifornii, vedené Césarem Chavézem, a pak
jsem se v roce 1972 vrátil do Indie.

Jak vidno, tak mi hlavním u&itelem byl aktivizmus a nikoliv studium knih a takov"
29

Anglické zn"ní na adrese:
http://eldar.cz/kangaroo/india/anand-patwardhan-interview.html
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byl i m!j první letm" kontakt s filmováním. K natá&ení protivále&n"ch protest! jsem
si p!j&il #kolní kameru. M!j první film „Bussines as Usual“ vznikl, kdy% jsme na
Brandeis University po'ádali hladovku a %ádali jsme lidi, aby své peníze na sva&inu
darovali uprchlík!m z v"chodního Pakistánu (kter" se nakonec v roce 1971 stal
Bangladé#em).

I kdy% jsem studoval vedlej#í bakalá'sk" obor filmová teorie, byl jen velice zá-
kladní a zapomn$l jsem v$t#inu film!, které jsme tam tehdy zhlédli. 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$lání venkovsk"m u&itel!m. Ud$lal jsem dvacetiminutové filmové pásmo (slide
show se zvukovou stopou pou#t$nou z kaze+áku), které m$lo motivovat pacienty
s tuberkulózou, aby po propu#t$ní z na#í kliniky pokra&ovali v dlouhodobé lé&b$.

Z dokument!, které jsem vid$l v po&átku sedmdesát"ch let, m$ nejvíc nadchl
jeden z film! United Farmworkers Union (myslím, %e se jmenoval „Si Se Puede –
Yes, we can“, ale nejsem si jist") a samoz'ejm$ tragick" epos Patricia Guzmana
„The Battle of Chile“.

Jak konkrétn% fungují indické cenzurní mechanismy? Je mo'né legáln%
promítat film bez certifikátu? Uplat)ují se proti „ilegálním“ projekcím n%jaké
skute(né postihy? M#'ete n%jak popsat svou sociální sí*, která vám umo'-
)uje natá(ení a distribuci film#? Na které organizace jste napojen v Indii a
v zahrani(í?

Ka%d" film vyroben" v Indii teoreticky pot'ebuje k ve'ejnému promítání certifikát
od Úst'ední komise pro schvalování film! (CBFC), znám$j#í jako Cenzurní komise.
Ale slovo „ve'ejn"“ je definováno tak vágn$, %e se to dá do ur&ité míry obejít
po'ádáním „soukrom"ch“ projekcí. Pokud filmy nejsou otev'en$ politické &i kritické
ke státu, obejdou se takové projekce bez zásahu ú'ad!. Problém nastane, kdy% se
stát &i ob&ané, kte'í necht$jí, aby se ur&it" film promítal, rozhodnou proti takovému
necertifikovanému filmu zasáhnout. Zákon o CBFC dává ú'ad!m právo zabavit film,
za'ízení projek&ního sálu a dokonce i uv$znit filma'e a ty, kdo se na „ilegálním“
promítání ú&astní. Tato nejtvrd#í ustanovení zákona se ale v praxi pou%ívají z'ídka.
Obvykle policie zavolá, varuje majitele sálu a promítání je odvoláno.

Odpor proti cenzu'e jde dv$ma rozdíln"mi cestami. Mnoho dokumentarist! se
dnes s dlouhosáhlou procedurou %ádání o certifikát neobt$%uje. Mnozí proto, %e
téma filmu ani zp!sob vypráv$ní nem!%e vyvolat %ádné stí%nosti. T$ch pár filma'!,
kte'í d$lají politicky citlivá témata, zaujímá ideov$ proticenzurní postoj a odmítá do
procesu certifikace vstoupit u% z principu. V"sledkem je, %e se jejich filmy promítají
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na n$kolika festivalech, kde se cenzura u% nevy%aduje, nebo v soukromí, p'ípadn$
v zahrani&í. Nev"hodou je, %e zatímco se o jejich filmech zevrubn$ hovo'í v tisku
a médiích, nedostanou se k #ir#ímu indickému publiku. Podzemní zp!sob distribuce
film! na DVD a CD dosahuje smyslupln"ch rozm$r! jen v n$kolika v"jme&n"ch
p'ípadech

Mojí strategií je od samého za&átku utkat se se státem jako takov"m skrze in-
dickou ústavu. Ústava byla navr%ena b$hem funk&ního období nikoho jiného ne%
#ampióna nejni%#ích t'íd, Dr. B. R. Ambedkara, a ustanovuje jednozna&né právo na
svobodu projevu. Za více ne% 30 let svého filmování jsem nikdy nedovolil CBFC vy-
st'ihnout by+ jediné okénko z kteréhokoliv mého filmu. Znamenalo to boje s CBFC
zevnit' i zven&í, nes&etné obesílání odvolacích komisí (Revising Committees), odvo-
lacích tribunál! (Appellate Tribunals) a soud!. Nakonec jsem v#echny spory vyhrál.

Ale kone&né získání certifikátu od CBFC automaticky nezaru&uje, %e se film
dostane mezi lidi. Tak%e jsme bojovali v dal#ích soudních sporech s cílem donutit
vládu tyto filmy odvysílat v národní televizi. Vyhráli jsme p$t z t$chto spor!, z nich%
dva a% u Nejvy##ího soudu. Utopil jsem v t$ch sporech mnoho let, ale mohl jsem se
op'ít o právníky ve'ejné slu%by i o média.

Jak se zapojujete do hnutí „Vikalp“?
Od té doby, co byl vládou po'ádan" Mumbai International Film Festival (MIFF)

v roce 1990 zalo%en, se pro zde uvád$né filmy nikdy nevy%adovaly cenzurní certifi-
káty. Film „War and Peace“ na MIFF vyhrál v roce 2002 cenu, ani% by v té dob$
certifikát m$l. Po skon&ení festivalu MIFF promítal v#echny vít$zné filmy v Kalkat$.
V poslední minut$ se proti promítání filmu „War and Peace“ postavila CBFC inspi-
rovaná BJP30 a film byl sta%en. Mezitím a s BJP u moci odmítla cenzurní komise
film schválit, pokud ho razantn$ neprost'íhám. Rok na to Bombajsk" vy##í soud
rozhodl, %e film má dostat certifikát t'ídy „U“ a jít do distribuce beze zm$n. Vláda
schytala #patnou odezvu tisku a mo%ná to podnítilo zm$ny pravidel MIFF tak, aby
se necenzurované filmy u% nesm$ly promítat ani na festivalech. Dal#ím faktorem,
kter" ur&it$ ovlivnil toto rozhodnutí, byl fakt, %e po roce 2002 bylo nato&eno n$ko-
lik dokumentárních film!, které dokládaly ú&ast vlády v protimuslimském pogromu
v Gud%arátu. To samoz'ejm$ byla pro BJP ohromná ostuda a reakcí byla cenzura.

Vládou uvalená cenzura na MIFF elektrizovala komunitu filma'!. Spojen"mi
silami jsme donutili vládu, aby omezující klauzuli zru#ila, ale stejn$ si pro cenzuru
na#li zadní vrátka. Jejich pe&liv$ zvolená „v"b$rová komise“ odmítla p'(mout na
na MIFF 2004 filmy, je% byly politicky nep'íjemné, s od!vodn$ním, %e nejsou pro

30politická strana, viz poznámka na str. 18
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festival dost dobré. Jako reakci jsme p'es ulici naproti MIFF zahájili soub$%n" festival
Vikalp (doslova „alternativa“), kde jsme promítli v#echny filmy, které odmítli, spolu
s n$kolika filmy, je% byly z MIFF ze solidarity sta%eny. Vikalp zaznamenal okam%it"
úsp$ch a p'itáhl víc divák!, ne% oficiální festival

V následujících letech se MIFF vrátil k promítání film! bez cenzurních certifikát!
a opusil zjevné p'edsudky p'i v"b$ru film! a Vikalp se prom$níl ve volnou koalici,
je% po'ádá ka%d" m$síc promítání v r!zn"ch indick"ch m$stech.

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 film!, které vznikají se
zahrani&ní ú&astí. Ty nevyhnuteln$ odrá%ejí zájmy i chut$ sv"ch sponzor!. Distribuce
v rámci Indie je bezedná a raritou jsou stále filma'i, kte'í se sna%í oslovit indické
publikum.

Co se t"&e povolení, neptám se, proto%e odpov$/ by patrn$ byla „Ne.“ Pokud
mn$ fyzicky nezastaví, chovám se jako bych m$l povolení, nebo+ p'eci nenatá&ím
skrytou kamerou.

Jak to vypadá s Ajayem TG? Jak jste na p&ípadu zú(astn%n? Jsou i jiní
dokumentaristé pronásledováni za svou práci?

Ajaye kone&n$ podmíne&n$ propustili, ale musí se pravideln$ hlásit ú'ad!m. Pro-
mítali jsme jeho filmy, tento m$síc p'(ede do Púny a Bombaje, a zú&astní se tam
dal#ích projekcí. Dr. Binayak Sen, jen% byl d!vodem Ajayova uv$zn$ní (Ajay nato&il
film o jeho práci na poli medicíny a lidsk"ch svobod), je bohu%el stále ve v$zení,
a to déle ne% rok.

Cenzurní tlaky v Indii vypadají protich#dn% – na jednu stranu dostanete
Národní filmovou cenu, na druhou stranu vá$ film zaká'e cenzurní komise.
Jak jsou tyto síly ve vlád% rozlo'eny? Jde &íci, ze kter!ch stran tlaky vychá-
zejí? Která (ást vlády svobodu projevu potla(uje, které ji podporuje?

Pro ty, kdo neznají Indii to musí b"t matoucí! Ano, dostal jsem národní cenu za
filmy, které se vláda sna%ila zakázat. A po obdr%ení ceny je odmítli vysílat v televizi,
dokud je k tomu nep'inutil soud. Mo%ná to m!%ete p'i&ítat demokraci! Levá ruka
vlády d$lá n$co jiného ne% ruka pravá a dokonce se n$kdy i vláda doká%e chovat
zodpov$dn$. Nap'íklad pro ud$lování národních cen vláda jmenuje porotu slo%enou
z filma'!, filmov"ch kritik! a v"znamn"ch ob&an!. N$které roky – zále%í na vlád$ –
se na n$ tla&í, ale &asto je skute&n$ nechají napokoji. Odtud nepom$r mezi tím, co
&ást vlády cht$la a &eho dosáhla.
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Pokud bych to m$l zobecnit, 'ekl bych, %e BJP dosazovala své lidi ke kormidlu
kultury aktivn$ji ne% Kongres, ale i Kongres vykazuje známky netolerance. V obou
p'ípadech je tím, co zaru&uje férovost a pr!hledost, ostra%itost ve'ejnosti a její
zásahy. Jak bylo zmín$no, cenzura na MIFF byla odstran$na díky zásahu ve'ejnosti
a její bd$lost bude bránit dal#ímu naru#ování svobody projevu.

Jak! film natá(íte te+? Dokument o Enronu v Indii, jak uvád%jí n%která
média? Pro(?

Dokud není film hotov, opravdu o n$m nechci ve'ejn$ hovo'it. Ale – ano: mám
rozd$lan"ch pár film! a jeden z nich je o roli Enronu v Indii.

Ve filmu „Povolání: d%lník v textilce“ a (áste(n% v „Narmadském deníku“
se o policejním násilí hovo&í pouze v titulcích. V „Narmadském deníku“ &í-
káte, '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 digitálních kamer mezi lidi stát n%jakou novou
formou „videoaktivismu“?

Ve filmu „Povolání: d$lník v textilce“ se policejní zásah popsan" v titulcích
odehrál v noci, kdy% jsme odjeli dom!, a situace nám utekla. To samé se stalo
v „Narmadském deníku“. Kdy% jsme #li do hotelu hledat p'edstavitele Sv$tové banky,
venku za&ala policie 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 se stalo, %e policie zaúto&ila na moji kameru,
v jednom z p'ípad! ji vá%n$ po#kodila. To se stalo p'i protestech obyvatel slumu
veden"ch Medha Patkarem v Bombaji v roce 2005, kdy% policie vb$hla do davu a
za&ala mlátit lidi. I potom, co n$kolik lidí o#kliv$ zranili, mn$ roztrhali ko#ili a rozbili
kameru, nás policie obvinila z útoku na ni! Op$t b$%n" postup. Pokud se policie
obává trestních oznámení za policejní brutalitu, podají trestní oznámení d'ív!

Ale obecn$ je p'ítomnost kamer dobrá. Z&ásti pro odrazující ú&inek, z&ásti jako
záznam policejního zásahu.

Ve filmu „Povolání: d%lník v textilce“ sledujete pouze protesty a v!sledné
vít%zství d%lník#. Sledoval jste p&ípad i poté? (Pokud ano, necítil jste pot&ebu
to pou'ít ve filmu?) Jako divák jsem docela zv%dav!, co se stalo pak, zda
d%lníci dokázali fabriku &ídit. . .

„Povolání: d$lník v textilce“ je momentkou z historie, zobrazuje momentální
vít$zství malé skupinky oddan"ch d$lník!. Historie nep'etrvává do sou&asnosti –
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v n$kter"ch p'ípadech bohu%el. Tém$' v#echny bombajské textilky jsou dnes pod
tlakem globalizace zav'ené. Textiláci nezdoln$ bojují, u% ne za svou profesi, která
tém$' vymizela, ale za své domy. Ty stále zabírají mnoho hodnotn"ch pozemk!
v centru Bombaje a vláda ve spojení se stavebníky by je odtamtud velice ráda
vypudila. To je p'í#tí bitva.

Ve filmu „Otec, syn a válka svatá“ rozplétáte ma(istické pozadí nábo'en-
ského násilí. Vybíral jste si události a postavy tak, abyste my$lenku podpo&il,
nebo se zrodila a' po natá(ení?

„Otec, syn a válka svatá“ za&al jako film o komunálním násilí v polovin$ osm-
desát"ch let. P'ibli%n$ deset let jsem natá&el na toto téma v r!zn"ch &ástech Indie.
Materiál, kter" jsem nasbíral, byl velmi slo%it", a tak jsem ho &asem pro rozd$lil,
aby dával v$t#í smysl. Vznikla tak sv"m zp!sobem trilogie, jí% je „Otec, syn a válka
svatá“ záv$rem. První &ást, „In Memory of Friends“, sleduje Pan%áb, v n$m% bylo
obyvatelstvo lapeno z jedné strany strategií násilí sikhského separatistického hnutí
a z druhé strany násilím státu, pro n$j% byl ka%d" Sikh podez'el". Film p'ipomínal
lidem odkaz Bhagata Singha, t'iadvacetiletého levicového sikhského revolucioná'e,
kterého v roce 1931 pov$sili Britové. Pro Bhagata Singha a jeho kolegy byl t'ídní boj
prot(edem na #ílenství komunálních rozbroj!. Druh" vznikl" film byl „Ve jménu boha
Rámy“, kter" sledoval vzestup hindiustického fundamentalismu, je% v roce 1992 po
zni&ení me#ity Babri vedl k dal#ímu zabíjení. V ur&itém smyslu #el tento film nad
hranice t'íd a zab"val se té% kastami a do ur&ité míry i teologií spole&enského osvo-
bození. )ást „Otec, syn a válka svatá“ pohlí%í prizmatem genderu na nábo%enskou
mobilizaci jak na stran$ hinduist!, tak na stran$ muslim!. Zkoumá patriarchální
b'ím$, je% jsou nuceni nést na h'betech mu%i i %eny a ukazuje, jak ve spojení s vlnou
nového p'íklanu k nábo%enství eskaluje násilí proti %enám i násilí mezi mu%i.
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