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Příloha č. 1: Rozhovor autorky s režisérem Janem Gogolou ml., 16. 3. 2021, online  

 Co Vás přivedlo k práci na dokumentu Hranice po našimu? 

Zogatka neboli Lenka Zogatová. Byla významnou postavou nejen brněnského kulturního 

prostředí, a to dá se říct od 80. let. Žila v Brně, kde jsem tak před 15 lety pár roků v České televizi 

pracoval. Výrazná osobnost, vzdělaná i spontánní, uměla si i vyhroceně říct svoje a přitom 

dokázala žít tím, co žili či tvořili lidi kolem ní. Za socialismu byla členkou progresivního 

divadelního Ochotnického kroužku J. A. Pitínského, starala se – ve funkci tehdy jinak neexistující 

manažerky – o kapely brněnské hudební nové vlny, později se zase stala členkou Loutkového 

divadla Československo, které přitom vlastně tak docela loutkové nebylo. V roce 1985 se 

zasloužila o zcela nepravděpodobný ilegální koncert zpěvačky Nico z Velvet Underground 

v Brně. V 90. letech vedla České centrum v Bratislavě, kde se dodnes na tuto její éru obdivně 

vzpomíná. Jedna z nejsvětlejších bytostí, co jsem potkal. Její energie. To byly debaty, hádky, 

tance, zpěvy do rána.  Byla ženou „od rány“, málokdo mně vynadal tak trefně jako ona. Její 

kritičnost ale byla spjatá s tím, že jí záleželo na tom, co a komu říká. Nešlo o to někoho zadupat 

pod zem, ale zacloumat s ním, aby nebyl takový „blbec“. Že jí i takto na tom druhém záleželo.  

Její byt byl jakýmsi hotelem, kde pobývali umělci a zevlouni všeho druhu a všech 

generací. Člověk nikdy nevěděl, koho tam potká. Pocházela z Jablunkova a o svém regionu často 

mluvila či i zpívala. Byla hodně orientovaná na Polsko, na polskou kulturu, měla tam hodně 

vazeb, ráda mluvila polsky a taky občas po našimu, tak nějak to kombinovala. Ona vlastně celý 

život pomáhala zviditelnit to začínající nebo menšinové, vytěsňované. A to možná souvisí i s její 

silnou vazbou na rodný region kolem Jablunkova, který považovala za originální prostor, o kterém 

by se mělo dát vědět. 

Věděla, že jsem režisér těch takzvaných dokumentárních filmů. Proč takzvaných, to je 

pro tu debatu nad filmem Hranice po našimu podstatné, a to pro to, co film vyvolal. Mně totiž 

nejde o záznam reality, ale o to ji proměnit, vychýlit, zviditelnit to, čeho si nejsme úplně vědomi. 

Jde mi o to, pokusit se zpřítomnit jinou možnost, jak vnímat svět a sebe samotné v něm. Lenka 

toto věděla a myslím, že ji to oslovovalo. A jednou mi se svojí nezaměnitelnou razancí oznámila, 

že se rozhodla, že o jejím rodném regionu natočím film. Já jsem jí na to hned řekl, ať ale počítá 

s tím, že ten film bych udělal tak, že může vyvolat negativní reakce, protože jsem zvyklý pracovat 

a přemýšlet způsobem, který vyvolává různorodou rezonanci, včetně té negativní, odsuzující. 

Snažím se dělat spíše filmové performance, filmové deníky, eseje nebo portréty. Nejde mi o to 

natočit svět, tak jak ho vidíme a známe, ale o to, natočit nějakou možnost toho světa. Lenka říkala, 

že i proto mě oslovuje, protože chce, aby o jedinečném a svérázném regionu vznikl podobně 

svérázný, případně jedinečný film. Tím jedinečným měla na mysli „ksicht“ toho filmu. Domluvili 

jsme se, že do toho tedy půjdeme s vědomím, že pravděpodobně nevznikne film zcela podle 

představ jednak místních lidí a jednak diváka jako takového, a že ty reakce mohou pak být i 

vyhrocené.  

Samotnému natáčení předcházelo několik návštěv regionu. Co bylo jejich účelem? Podle 

jakého kritéria byli vybíráni protagonisté filmu? 

My jsme se do regionu rozjeli na obhlídky. Lenka měla pár lidí vytipovaných, o kterých si 

myslela, že by v tom filmu měli být. Já jsem jí řekl, že se s nimi chci setkat a zároveň že bych 

chtěl pátrat po dalších výrazných osobnostech. Ten klíč k výběru lidí byl ten, aby zosobňovali 

určitý kontext toho místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o trojmezí, tak se tam měla nutně objevit 

třeba i bývalá celnice. Takže celník nebo celnice, dále někdo spjatý s tradičním gorolstvím a 

se železárnami jako podstatnou součástí regionu. Pak někdo, kdo se bude vztahovat k historii 

místa, kněz zosobňující vztah k bohu, chtěli jsme tam mít někoho, kdo pracuje s místním nářečím. 

To je ten muzikant, který se setkává s bývalým kuchařem ze železáren a amatérským operním 
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pěvcem v jedné osobě. Vernisáže fotografické výstavy o těšínské historii jsme využili k zapojení 

starostů české i polské části města. Z filmu Eriky Hníkové, Ivany Miloševič a Víta Janečka Den 

E, který jsem dramaturgoval a jehož část se na Těšínsku odehrává, jsem znal učitele hudby pana 

Ježowicze, který byl pro mě zjevením. Člověk s až mystickým rozměrem, který dokáže vnímat 

zdánlivě banální zvuky světa jako hudbu a melodii. Člověk z „konce“ světa, kterému ale umí jako 

celku naslouchat, a to se schopností dětského úžasu, s hravostí a přitom s muzikologickou 

poučeností. Ale on vlastně každý z těch lidí měl nevšední schopnost vnímat svět po svém. Se 

všemi aktéry jsme se sešli a společně se určilo, kde se bude natáčet. Sdělil jsem jim okruhy témat, 

o kterých bych s nimi chtěl mluvit, a pak jsem při natáčení kladl otázky i tak, aby docházelo i 

k nečekaným reakcím a podobám našeho vztahování se ke světu a k sobě samotným.  

Chtěl jsem do filmu dostat svéráznost tohoto hraničního místa tak, abychom překračovali 

i hranice v osobním, mentálním smyslu slova, hranice všednodennosti, zvyků a stereotypů, 

nějakých daností, jak máme žít, jak se máme vyjadřovat, jak máme sebe samotné vnímat: pojďme 

naše ustanovené hranice přesahovat a zažívat osvobozující radost z toho, když zakusíme něco 

jiného. Tuto schopnost jsem zohledňoval už při obhlídkách, jestli ti zamýšlení protagonisté mají 

potenciál překvapit sebe a diváka, že svářeč Třineckých železáren, nejen že má hvězdárnu na 

zahradě, ale že také dokáže o tom nebi hovořit jako o něčem, co je mu osobně blízké a co obývá 

podobně jako ten dům na zahradě. To byl také jeden z předpokladů při výběru aktérů, aby dokázali 

překročit hranici své identity do nějaké jiné možné podoby. 

Za jakých okolností dokument vznikl? Je nějaká problematika, na kterou chtěl upozornit? 

Žijeme ve světě světů, které jsou si navzájem čím dál tím víc podobné: narůstá role jednoho 

jazyka, točí se podobné filmy, staví se zaměnitelná architektura, prodává se obdobné zboží. 

Podstatná na různorodosti je přitom možnost žít skrze ni více životů. Těšínsko je už jen díky své 

řeči jedním z nejoriginálnějších prostorů v republice, v němž se promísily živly české, německé, 

polské, slovenské: tady se mluví a žije jinak. Každá postava přitom zosobňuje i určitý fenomén: 

státní – bývalí celníci a starostové, folklorní – bývalý celník a zároveň Gorol, sociálně-

astronomický – svářeč astronom, historický – amatérští archeologové, náboženský – kněz, 

jazykový a kulturní – hudebník a vedle něho pěvec amatér. Prostě šlo o to, aby i ten film byl „po 

našimu“. Troufám si říct, že nikdo z nás nezažil výdej obědů, při kterém kuchař zpívá na celou 

jídelnu železáren operní árie. Jde přitom samozřejmě o průběžné otázky divákovi: Zažívám něco 

takto svérázného? Jsou takoví lidé kolem mě? Není můj život očekávatelný?  

Jakými způsoby je v dokumentu tematizována hranice? 

Různými, a to v časoprostorovém, fyzickém i mentálním smyslu slova. Jde o hranice státu – mezi 

republikami, jazyka – mezi češtinou a nářečím, historie – mezi minulostí, přítomností a 

budoucností, náboženství – mezi nebem a zemí, vesmíru – mezi oblohou a zemí, genderu – mezi 

mužem a ženou, pohledu – mezi vnitřkem a vnějškem obrazu, sluchu – mezi hudbou a zvuky 

světa, vědomí – mezi sněním a bděním, mystiky – mezi zjevením a každodenností… A ten název 

Hranice po našimu pak můžeme vnímat rovněž tak, a pro mě je to význam principiální, že ty 

hranice jsou vždy určitým způsobem naše neboli takové, jak si je taky nastavíme. Nezaměstnaný 

Gorol Otmar mi při setkání před natáčením vyprávěl o své minulosti celníka anebo o práci 

pastevce na místě vyhořelé salaše, kde zažíval mystická vnuknutí. Tak jsem ho v závěru filmu 

požádal, jestli se může pokusit ponořit se do jiného světa, což uvádím jako příklad režie v podobě 

určitých výzev pro aktéry filmu. A také Otmar, stejně jako ostatní protagonisté, na tuto hru 

přistoupil a toho zvnitřnění dosáhl jak na horské louce, tak i v nepravděpodobné konstelaci na 

stole pomalu chátrající celnice, což jsem vnímal jako důkaz toho, že si vnímání neviditelného 

světa, jak on říká šambaly, nese v sobě a že je jeho bytostnou součástí. Meditoval jak na bývalé 

přepážce, tak i v trávě, kde k němu na pár metrů přistoupila srnka ve chvíli, kdy mluvil o řeči 
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zvířat. No, ještě dnes mě tento zážitek rozechvívá: kudy potom vlastně vede hranice mezi tím tzv. 

naším a tím tzv. jiným světem? 

Mohl byste přiblížit princip natáčení? 

Tak film začíná setkáním bývalých českých a polských celníků na celnici, ze které se mezitím 

stala galerie místního umění. To mě vedlo k tomu použít prázdný rám, který byl opřený někde 

v galerii, jako prostředek k vytváření živých obrazů tak, že jsme ho přikládali před sebe či ostatní 

a dotyčný se tak stal obrazem. Došlo k obtáhnutí kontury toho, kdo jsme, jací bychom chtěli být, 

jak bychom chtěli, aby nás svět vnímal. Tímto jsem rozehrál hru typickou pro celý film, který 

můžeme pojímat jako galerii živých obrazů vytvářenou performativním postupem. Přijde mi 

přitom důležité – a to souvisí i s těmi reakcemi, že jsem účinkující zesměšňoval –, že ty situace 

nebyly samoúčelné nebo efektní, protože vždy vyplývaly z daného prostředí nebo z profese či z 

vnímání světa té které postavy. Nepožádal bych Otmara o kontemplaci na bývalé celnici, kdybych 

nevěděl, že to nadpřirozené je přirozenou součástí jeho osobnosti. Nenapadlo by mě pracovat 

s rámem obrazu ve chvíli, kdy by na té celnici byl třeba autoservis. Chci tím říct, že to, že se 

nacházíme v určitém časoprostoru, o něčem vypovídá: to, že z celnice vznikla galerie, že to místní 

umožní a chtějí, aby tam existovala, že chtějí žít mezi obrazy a s obrazy, to vše svědčí o tom, že 

jsou pro to místo obrazy důležité. Přičemž je třeba dodat, že v té galerii bylo starší i současné 

umění výhradně z daného regionu, kterému je tedy i takto tvořivě princip zobrazování vlastní. 

Nebo když jsem viděl, jak jsou důchodce a ředitelka školky jako amatérští archeologové 

pohlcení historií, s jakou až intimitou se vztahují ke starým střepům z nádobí třeba, tak jsem 

neváhal požádat je, aby zahráli nějakou scénku z minulosti, jak ten život mohl vypadat. Nebral 

jsem to jako schválnost, snahu o estrádu nebo o záměr je nějak shodit. Pro mě to byl důkaz toho, 

že oni o historii nejen mluví a zabývají se jí, ale že ji opravdu žijí, že do sebe pouští odkaz předků. 

Že jsou určitým zpřítomněním historie, která v tu chvíli přestává být jen historií. Při té jejich lesní 

etudě na motivy minulého věku v místě nálezu jsem zažíval radost z toho, že vidím někoho, pro 

koho historie není jen panel či vitrína v galerii s předmětem a popiskem, ale že jsem potkal 

někoho, pro něhož jsou věci minulé součástí života, podobně jako když si vykládáme o něčem a 

s někým v hospodě. Oni si takto vyprávějí s předky napříč staletími.  

Nikdy bych se nezeptal kněze, jestli je správné dát soupeři gól, když máme milovat 

bližního svého, kdyby nehrál fotbal. Nepožádal bych ho, aby si obul kopačky a kopal si s balonem, 

když má na sobě kněžský hábit. Ale nechtěl jsem slyšet fráze o tom, jak je víra součástí života 

atd., ale vidět to, jestli tento konkrétní kněz vskutku tato východiska žije. A já mu to díky jeho 

otevřenosti a hravosti věřím, že – přestože střídá dres fotbalu, dobrovolných hasičů a kněze – tak 

boha má furt v sobě. Že ho máme v sobě furt anebo vůbec a je v tomto smyslu jedno, jestli jsem 

zrovna na fotbale, nebo na mši. Pro mě šlo o manifestaci bytostného vztahu k bohu a projevu víry. 

On v sobě boha vnímá tak samozřejmě, že se nemusí obávat degradace nebo dehonestace, když 

si přes hábit přepáše pás jako atribut bojového cvičení, kterému se rovněž věnuje. 

Jak vnímáte polemiku, která se po odvysílání pořadu rozvinula? Zmiňoval jste, že jste 

počítal s rozporuplnými reakcemi, překvapily Vás přesto v něčem? 

Aby byla moje argumentace více srozumitelná, uvedu příklad odjinud. Točil jsem film o 

fotbalistovi Antonínu Panenkovi, takovou performativní rekonstrukci nazvanou Panenka proti 

zbytku světa, kde on kope góly podle archivních záznamů. Proti němu stojí v bráně herec Pavel 

Landovský, reprezentující právě ten zbytek světa jako někdo, kdo je Panenkovi fyziognomií 

podobný – jako jsou si na trávníku v principu podobní všichni fotbalisti – ale kdo se mu ani 

nepřibližuje předvedenou hrou, což je zase v nadsázce vyjádřená jedinečnost Panenkova herního 

umění. Noční hřiště je divadelně nasvícené, točíme na více kamer jako fotbal v televizi, v rámci 

montáže používáme výtvarná díla vytvořená na motivy Panenky. Básník, performer a teoretik 



 

4 

 

Eugen Brikcius toto fotbalové představení komentuje jazykem kunsthistorika i sportovního 

komentátora. Někdy dal Panenka gól podle archivní verze napoprvé, někdy – jako třeba levačkou 

z rohu – až naposedmé třeba. Byla noc, on už měl ve svém věku problémy s klouby, už toho měl 

místy dost, ale jeho hravost, soutěživost a týmovost – s Brikciusem a Landovským se dlouho znal 

– mu nedovolily to vzdát. Do přestávky mezi poločasy jsme natočili Panenkův medailon, v němž 

pořád v dresu a s balonem běhal před svojí bývalou školou, ulicí, kde žije, v kině, kam chodili na 

rande s manželkou, v hale ČKD, kam chodil do učení, v tramvaji č. 8 (jeho číslo dresu), kde 

přestupoval z tramvaje do tramvaje jako z Bohemky do Rapidu Vídeň, v porodnici, kde se narodil, 

nebo na hřbitově, kde jsou rozptýleni jeho rodiče. Na stadionu Bohemky nakonec skáče jako 

klokan až k tomuto erbu klubu nad bránou, kterou se na stadion vstupuje. Po odvysílání filmu mi 

Panenka řekl, že polovina lidí mu řekla, že je tam za blbce, a druhá mu blahopřála, že takový 

portrét ještě neviděli. A já říkám: „Ke které polovině se kloníte vy?“ A on: „No tak snažím se 

klonit k té druhé polovině.“ Zasmál se tomu, ale bylo vidět, že to v něm taky hlodá, jestli 

nepřekročil jistou mez. A já to vnímal jako oslavu principu hry a hravosti a projev toho, proč byl 

tak originálním a světovým hráčem, básníkem a umělcem hry, na kterého chodili lidi zvědaví, co 

zase dnes předvede a vymyslí.  

Nebo film o Oldovi Říhovi z Katapultu Rock života. U něj se taky můžete na ČSFD dočíst, 

jaký jsem magor, který klade nemístné otázky. Ale když Říhovi zemřeli celoživotní spoluhráči 

z kapely, tak jsem se ho humorně i vážně ptal na to, jestli už si hledá náhradu i za sebe proto, aby 

se ukázalo, jestli a jaký rocker to je. A on tu kapelu nakonec znovu postavil a okomentoval to 

větou, že smrt vykatapultovala kapelu, což je replika podle mě mohutná v tom, jak vnímá smrt 

jako i možnost něčeho. Já o tom mluvím proto, že mé autorské intervence jsou principem a že ta 

reakce po filmu Hranice po našimu byla tak vyhrocená i z toho důvodu, že Panenka nebo Říha 

„patří“ jako dlouhodobé mediální osobnosti s celostátním rozměrem všem, zatímco region 

Těšínska je právě jen těch, co v něm žijí a kteří se s ním o to více identifikují. Oni totiž takto 

vznětlivě reagovali převážně lidi z toho regionu a při besedách o filmu na nějakých festivalech 

byla řada diváků překvapená z toho, jak mohl tento film někoho urazit.  

Svoji roli ve vnímání tzv. dokumentu obecně hraje také to, o čem jsem mluvil na začátku, 

že lidé jsou zvyklí dokumenty posuzovat jako záznam reality v duchu filmů o zvířatech, vaření, 

Hitlerovi atd. Vidíte lva a slyšíte, že má hlad a jde lovit, a on jde lovit. Nebo archivní záběry 

z války: Hitler šel tam, domluvil se s tím, obsadil tamto. Lidi od dokumentu očekávají, že uvidí, 

jak to je, a nikoliv, jak by to taky mohlo být. A to je něco, proti čemu se já vymezuji. Moje 

diplomová práce se jmenovala Smrt dokumentárnímu filmu. Ať žije film. Od díla k dění! Já jsem 

nikdy nechtěl ukazovat realitu takovou, jaká takzvaně je neboli podívejte, tady jsou železárny, 

tady je kroj, tady oni mluví takto a tady je celnice a pašovalo se tady atd. Chtěl jsem ukázat 

rázovitost hraničního území tak, že ono dokáže svoje hranice i překračovat. A hodně lidí to vzalo 

jako záměrný či neumětelský projev autora natočit to, jak to přece známe a žijeme. Chci říct, že 

kdyby ty dokumenty patřily do příhodných kontextů – báseň, črta, deník, drama, etuda, fejeton, 

freska, komedie, performance, portrét –, tak by se k nim taky jinak přistupovalo. Komedie třeba 

může někomu přijít už moc, ale proč? Proč nemůže být dokument komedií, když se smějeme a 

zažíváme komedie běžně ve svých životech? Že by divák bral jako samozřejmost, že se dívá na 

něco, co někdo nějak vytvořil, a nikoliv na omalovánky reality. Domnívám se, že by reakce řady 

diváků byly odlišné, když by se k tomuto filmu vztahovali podobně jako třeba k 

namalovanému obrazu, u něhož si říkají, jak ten autor téma uchopil a co tím chtěl asi tak říct.  

Teď jsem si taky vybavil film České Velenice evropské, který jsem režíroval a který je 

součástí rakouského pásma Přes hranici. Šlo o celovečerní kolekci pěti filmů ze států střední a 

východní Evropy (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko) před jejich vstupem do 

Evropské unie. Já jsem režíroval český díl natáčený v Český Velenicích na hranicích 

s Rakouskem. Použil jsem v něm také performativní princip založený na interakcích aktérů s 
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modelem hraničního patníku a kdoví, jaké by na film byly reakce, kdyby šel v podobně 

exponovaném čase v České televizi jako Hranice po našimu. On byl ale uvedený jen na 

festivalech a v rámci příležitostných projekcí. 

Při vyobrazení Těšínska jste se rozhodl zdržet určitého etnografického (nebo 

etnodiferenciačního) přístupu. Ve filmu tedy není Těšínsko vyobrazeno jako region na státní 

hranici či jako region Čechů a Poláků, ale spíše jako region, ve kterém žijí lidé se svým 

vlastním vnímáním identity či různým pojetím hranice. Myslíte si, že toto může být také 

jednou z příčin tak ostrých reakcí? 

Možná by sehrálo roli to, když by se v podobných performativních situacích ocitli i Poláci a 

Slováci a nebyli v tom Češi jakože sami. Ale řekl bych jen částečnou, protože by se jednalo stále 

o portrét daného a nějak vymezeného místa, kde žije zobrazený „typ“ lidí. Ale jak je z filmu 

patrné, já nechtěl jít cestou srovnávání života z různých stran hranic, což je ale jinak důmyslný 

dramaturgický koncept. Možná bych o tomto východisku začal přemýšlet, kdybych na té naší 

straně hranice nenašel dostatek intenzivních aktérů. Ale jinak si myslím, že neplatí, že bychom 

opominuli moment státní hranice a Polska docela. V průběhu filmu se ocitáme na dvou bývalých 

celnicích, prvním aktérem je Polák, který zastavuje auta také Poláků, potkáváme v rámci galerie 

bývalé polské celníky, zanedlouho vidíme starostu Polského Těšína a fotografie i polských dějin, 

dále potkáme polského kněze, ve filmu zahlédneme ceduli vyznačující státní hranici, věnujeme 

se nářečí po našimu, které je polštinou zásadně ovlivněné. Moment hranice a polského živlu je 

podle mě ve filmu průběžně zjevně či nepřímo přítomný.  

Aspekt etnografie v pojetí zobecňující typologie místa je ve filmu přítomný částečně či v 

náznacích (historická role sousedství s Polskem, charakter jedinečného nářečí, lokální folklor 

gorolství, celnicko-pašerácké strategie související s hranicí) respektive tak, abych přiblížil 

kontext, v němž se postavy nacházejí, kterým jsou ovlivněné, z něhož vychází. Ale nehledal jsem 

typického Gorola, celníka, hutníka, pašeráka, umělce atd. Šlo mi o to, že svérázné prostředí může 

plodit svérázné osobnosti. Ony jsou přitom ale furt zasazené v konkrétních místních reáliích či 

fenoménech – celnice, celníci, dějiny, gorolský folklor, hranice, huť, lokální kultura, nářečí, 

pašerák, starostové. Ale jestliže vzhledem k uzavřenosti kraje očekáváme spíš defilé konvence, 

konzervativismu a tradice, tak se překvapivě setkáváme s osobnostmi vnitřně svobodnými 

natolik, že dokážou žít i nějaký svůj osobitý svět. A v tu chvíli můžeme etnografii posuzovat 

podobně jako dokumentární film neboli tak, že i v jejím rámci se v daném kontextu potkáváme 

s něčím a někým právě i v závislosti na způsobu našeho vztahování se k něčemu. Hovořil bych 

zde tedy o dokumentu či etnografii možnosti. Ohraničenost daného území je pak východiskem 

k tomu, že nám situace hranice nakonec slouží k akcentu na hranici vnitřní, a nikoliv tu fyzicky 

lokalizovanou: stojíme nohama na těšínské zemi s hlavou v oblacích. 

Považuji za důležité dodat, že všichni dotyční vždy věděli, že se právě točí, nikdy nebyla 

použita skrytá kamera. Do ničeho jsem je nenutil, a kdyby někdo z nich nechtěl do nějaké situace 

jít, tak se prostě nenatočí. Během natáčení nebyl jediný problém ve smyslu, že by někdo nechtěl 

něco udělat, říct, na něco odpovídat. Já si jejich přístupu vážím a bylo pro mě podnětné je potkat 

jako hravě a tvořivě se chovající bytosti. Naplňuje mě radostí a nadějí, když potkávám lidi, kteří 

jsou schopni vystoupit z nějaké své danosti, být někým jiným, a ztělesnit tak situaci, že svět může 

vypadat jinak.  

Udělal jsem ale jednu chybu, a sice, že jsem nebazíroval na tom, abychom si s nimi pustili 

film před uvedením v televizi. Bylo to naplánované a už si nepamatuji, proč z toho sešlo, ale měl 

jsem na tom trvat. Myslím, že bychom si mohli říct, jak co kdo myslel, proč film vypadá takto a 

že by mohli být připravení na ty negativní reakce. Že by pochopili lépe moji motivaci a že by se 

někteří z nich pak necítili jakoby zrazení. Já jsem potom volal tomu panu svářeči Vodeckému, 
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protože se ke mně dostala informace o jeho naštvanosti z filmu. Ten hovor neskončil tím, že 

bychom se stali nejlepšími kamarády, jeho skepse a jistá nevole přetrvávala, ale porozuměl mému 

postoji a ke konci rozhovoru řekl, že je možné, že s odstupem ten film taky uvidí ještě jinak. 

Zároveň jsem z toho hovoru měl nedobrý pocit, že se za film omlouvám. Jako bych se přiznával 

k nějakým nekalým úmyslům a nyní musím volat, že jsem to tak nemyslel. Proto jsem už pak 

nekontaktoval ty ostatní. Ale od té doby si vždycky „svoje“ filmy s aktéry pouštím před jejich 

uvedením.  

Jedná se samozřejmě o něco jiného, když budete točit o darebácích, gangsterech nebo 

politických lumpech, když budete točit třeba V síti, což je film, na němž jsem dramaturgicky 

spolupracoval, a tam tento druh empatie z logiky věci nemá opodstatnění, jelikož jde mimo jiné 

o to, aby ti on-line násilníci – a potenciálně i ti další – zažili právě i tu bezmoc jako stav svých 

obětí. Čili nechci z té prvotní neveřejné projekce dělat dogma, ale když točíte s lidmi, kteří jsou 

vlastně spoluautory, s nimiž tvoříte společný tým, tak by ta společná „předprojekce“ měla 

proběhnout, a to taky právě kvůli příležitosti si leccos případně vyříkat. Na druhou stranu zase 

třeba ten kluk z místní kapely, co zpívá po našimu, tak ten měl z filmu radost. Potěšilo ho, že 

vypadá jinak než ten klasický dokument o krásné krajině, krásných krojích, tradicích, specifikách 

a krásných lidech. Nebo ten pan učitel hudby. Tak ten mi dokonce poslal brožuru nazvanou 

„Celník“ ladičem se svojí fotografií z filmu na přebalu, kterou napsal právě na základě zkušenosti 

s naším filmem a ve které uvažuje nad povahou zvuku naší doby. Lenku míra negativních reakcí 

zaskočila a mrzelo ji to. Ale několikrát mě ujistila, že si za filmem stojí a má z něho radost, a byla 

rozčarovaná z toho, že se její krajani na sebe nedokážou podívat s odstupem. Potvrdila mi, že 

když jsem ji na začátku varoval, co může nastat, tak si myslela, že přeháním, protože nikdo z nás 

do filmu nešel s jakýmkoliv postranním úmyslem někoho shodit či zesměšnit. Na to by ona ani 

nikdy nepřistoupila, protože byla na svoje rodné místo až překvapivě fixovaná, a to v míře, kterou 

by člověk u ženy s takovou intelektuálně-uměleckou zkušeností nepředpokládal.  

Když pak Lenka před sedmi lety zemřela, tak jsem napsal do brněnské revue Rozrazil 

nekrolog, který se jmenuje Lenka po našimu. Ten text je v podstatě celý sepsaný z citátů z našeho 

filmu. Repliky těch postav jako kdyby reprezentovaly něco z Lenky, která se takto v tom 

nekrologu rodí jako nová kolektivní postava. Kdybych si myslel, že se ve filmu dopouštím něčeho 

pochybného, tak bych nic takového nenapsal, protože Lenku dodnes vnímám jako z lidí 

mně nejbližších.  

Já se ale snažím obecně při filmování pohybovat na hranici. A to se pak může stát, že se 

někoho dotknete. Bez tohoto nebezpečí bychom dělali jen to, co bychom věděli předem. Nechci 

říkat, že dokumenty o zvířatech a válkách a krojích a známých osobnostech nejsou důležité, a to 

zvláště, když mají jistou analytickou či objevnou hodnotu. Ale považuji za podstatné, aby vedle 

nich vznikaly filmy, z nichž určité vnímání světa teprve povstává a o ty se snažím mimo jiných i 

já. 

Ale navíc. Ony jsou i ty naštvané reakce důležité. Je důležité brát svět i sebe také vážně. 

Protože bez toho bychom skončili u toho, že je vlastně všechno jedno, že na ničem nezáleží. Tím 

neříkám, že já neberu „svoje“ filmy vážně – pro mě je podstatná ambivalence mezi vážným a 

nevážným –, ale že respektuji to, že to někomu tak může připadat a že má pak potřebu hájit určitou 

verzi či sebeverzi světa. Ta debata mi tedy přijde principiálně vzato v pořádku proto, abychom 

žili ve světě, v němž o něco jde. Zároveň je třeba se stávat i jiným, aby se nás ta vážnost 

nezmocnila a neumrtvila nás zaživa. Že se při tom třeba střetneme, nevadí. Zvláště v dnešní 

rozdělené společnosti mohou i konflikty sehrát tu roli, že se potkají lidi, kteří normálně na ty 

druhé nadávají pouze ve svém okruhu. V polemice se protínají kontexty, které jsou kolikrát jinak 

vůči sobě paralelní. Ale už jen to, že se o něčem a s někým hádáme, znamená, že nám na tématu 

i oponentovi nějak záleží.  
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Měl jste možnost s aktéry filmu nějak řešit jejich postoj k vlastní identitě? Jaký jste měl 

dojem z jejich přístupu nebo vztahu k regionu a identitě? 

Všichni věděli, že ten film je stejně tak o nich jako o daném regionu, protože jsem všem řekl, že 

ve filmu bude více postav. A kdyby měl někdo z nich se svým krajem výrazný problém, tak do 

toho filmu vůbec nepůjde, anebo tuto svoji frustraci nějak vyjádří. Já si vlastně dokonce takto 

zpětně vzato myslím, že jejich ochota a schopnost jít i do těch nestandardních situací je projevem 

jejich převažující životní naplněnosti a vyrovnanosti, která samozřejmě neoddělitelně souvisí se 

vztahem ke světu, v němž žijí. I ten zmíněný Otmar, který zrovna zažíval náročnější životní 

období bez práce a nějakého ukotvení, si lehl do té trávy samozřejmě jako doma na gauč. A tak i 

bezděčně ztělesnil to, že jejich identita je od identity toho místa neoddělitelná, že jsou jí prorostlí 

jako trávou. 


