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1.  
Úvod

Josef Bernard

Když se Pavel Liška ve filmu Venkovský učitel hlásí o práci v malé vesnické 
škole, dočká se od ředitele výmluvného komentáře: „Poslouchejte, co vy tady 
vlastně děláte? Učil jste na gymnáziu v Praze. Jestli sem jdete opravdu z vlast-
ního rozhodnutí, tak jste blázen, idealista.“ Režisér Sláma dovedně inscenuje na 
plátně kontrast mezi městským a venkovským světem a v podstatě stylizuje 
venkov jako území zachycené v pasti rezignace a bezvýchodnosti. Kulisy, zob
razující venkovské prostředí a jeho obyvatele optikou chátrání, nízkého vzdě
lání a prohlubujícího zaostávání za městským životem, ovšem nejsou ve Ven-
kovském učiteli něčím výjimečným. Obrazy chudého a deprivovaného venkova 
se v českém filmu množí. Krobot zalidňuje v Díře u Hanušovic severomorav
skou vesnici celou plejádou postav pohybujících se v různých průsečících bu
ranství, rezignace, chudoby a naivity. I vizuálně ukazuje vesnici jako místo 
úpadku, děravých střech, bortících se zdí a oprýskaných omítek. Podobně by
chom mohli pokračovat přes Slámovy Divoké včely nebo Vejdělkova Václava. 
Jedná se zjevně o mocný obraz. Sociologie takové obrazy nazývá kulturními 
reprezentacemi. S využitím sociologické terminologie tak můžeme říci, že 
uvedené filmy vytvářejí kulturní reprezentace zaostalého venkova a jeho de
privovaných obyvatel.

Existují ovšem i jiné, alternativní pohledy. Venkov bývá často představo
ván jako místo klidu, přirozenosti, funkčních sousedských vztahů. Sociolo
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gie a geografie tyto obrazy souhrnně označují jako reprezentace venkovské 
idyly. Nelze si ale nevšimnout, že zatímco v západoevropské odborné litera
tuře se množí výzkumy různých podob venkovských idyl a jejich stylizace, 
v zemích střední a východní Evropy jsou stále silné obrazy venkova jako de
privovaného prostředí. Kontrast mezi venkovem a městem je zde často zná
zorňován jako rozdíl mezi chudobou a blahobytem, nekultivovaností a vzdě
láním, úpadkem a rozvojem. Zmiňované české filmy z vesnického prostředí 
jsou součástí tohoto proudu. Pojetí venkova, či alespoň některých venkov
ských oblastí, jako chudých, problémových regionů, z nichž lidé odcházejí, 
u nás prosakuje i do řady politických prohlášení a úředních dokumentů, ze
jména v podobě důrazu na problém vylidňování venkova a odumírání vesnic
kého života, které nejsou dokládány náležitou empirickou evidencí, ale spíše 
postulovány jako typické rysy venkovského prostředí v současné společnosti.

Kulturní reprezentace často přejímají sami obyvatelé problémového 
území. Zpěvák Skeli z městečka Žihle v západních Čechách, které je dobrým 
příkladem chudé, obtížně dostupné venkovské periferie, například o své obci 
rapuje: „…nic se tady neděje, zastavil se čas, nekonečná smyčka, co dokáže zlomit 
vaz. Nuda na tebe číhá za každým rohem, benzínce s non stop provozem řekni rov-
nou sbohem…“ Negativní obrazy ovšem mohou být do území také vnášeny zv
nějšku a stávat se z pohledu místních obyvatel a aktérů nežádoucím stigma
tem, jež neodpovídá tomu, jak oni sami vnímají své bydliště, sousedy a sebe 
samé. Mediální a filmové obrazy úpadku a deprivace venkova mohou jeho 
obyvatelé v řadě případů vnímat jako předsudečné a neoprávněné generali
zace, které pramení z pocitů městské nadřazenosti, neinformovanosti, ome
zeného porozumění a projektování různých celospolečenských problémů do 
venkovského prostředí.

Při procházce po venkovských periferiích lze pozorovat řadu obrazů, které 
odkazují na ztížené životní podmínky, sociální problémy a úpadek nebo pro
měny dříve fungujících institucí. Obrázky 1.1–1.9 ilustrují takové příklady.

Obrázek 1.1: Opuštěný 
areál bývalých papíren, 
který od roku 2008 
čeká na další využití.
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Obrázek 1.2 a 1.3: Ubytovna pro nejchudší a problémová bytovka. Dva případy pro-
storové segregace v těsném sepjetí s výraznou rezidenční a sociální deprivací.
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