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Což ty děti po něčem se ptají?
Což ty děti měří čas a prostor?
Ba jsem jist, že jako slepí spějí
nevědouce, kam jdou, v zhoubu jistou!
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L i t t l e

C r u s a d e r

film na motivy básně Jaroslava Vrchlického | film based on a poem by Jaroslav Vrchlický

námět | story

Kde je chlapec?
Na historickém pozadí námětu jsou legendy o křížových výpravách, především ideál dětské křížové výpravy, která měla bez použití zbraní vysvobodit Kristův hrob z muslimského
držení.
Hrdinou příběhu je devítiletý Jeník, jediný potomek hradního pána, postaršího rytíře Bořka.
Jeník prchá z domova, aby se vydal do Svaté země, neznaje však směru, nemaje odhadu, bloudí
hned zkraje na českomoravském pomezí, záhy se stává nezvěstným. Vydal se vstříc dobrodružství,
jehož rozměr dalece přesahuje dětství – křižáček evokuje zranitelný růst, který touží navléci se do
brnění a přidat se na správnou stranu, ale neumí se obrnit, a pokud ano, děje se zlo.
Nejvyšší čas vydat se na záchrannou výpravu, v čele s otcem, rytířem na posledním tažení, v synkových stopách, nehostinným světem křížem krážem. Stopy vedou na jih evropské pevniny, do
přímořských krajin, na shromaždiště před vyplutím křižáků do Palestiny.
Rytíř Bořek se přidává ke křižáckým šikům jen proto, aby využil jejich moci a zázemí pro pátrání
po zmizelém chlapci, na vlastní pěst. Tak jako dost dobře nelze vzít na sebe kříž předčasně, není
ani možné skrývat své skutečné pohnutky pod pláštěm; dříve nebo později přijde trest.
Ani syn, ani otec do Svaté země nedorazí, leda tak ve snu. Chlapci je vlastní denní snění i neblahé
z něho procitnutí, otci náleží sen děsivý, ve kterém svede v poušti boj s Turky a potká zástupy
Where’s the boy?
Legends about the crusades form the historical background to the story, above all the ideal of the
unarmed children’s crusade that was supposed to free Christ’s tomb from the grip of the Muslims.
The hero of the story is nine-year-old Jeník, the only son of an elderly knight, Bořek. Jeník
runs away from home in order to journey to the Holy Land, but he doesn’t know the
way, and is unable to guess it, so he straight away wanders around the borders of
Bohemia and Moravia, and is soon declared a missing person. He has set out in
search of an adventure whose proportions far exceed childhood – the little crusader evokes vulnerable growth. He yearns to clad himself in armour and join the
right side, but he is unable to steel himself, and if he did, misfortune would result.
The knight Bořek joins the crusader army simply in order to use its power and
facilities to pursue his search for the lost boy, on his own initiative. Just as it is
impossible to take up one’s cross too soon, so it is impossible to keep one’s true
motives under one’s cloak. Soon or later one must pay the penalty.
Neither son nor father reach the Holy Land, except in their dreams maybe.
The boy’s is a daydream, from which he awakes to misfortune. The father’s
dream is a nightmare in which he battles against the Turks and encounters
hosts of innocent children. His dream ends in liberation, but before then
the knight must reach the brink of helplessness on an empty seashore, as
a shipload of child slaves disappears over the horizon.
Bořek’s son Jeník is saved only thanks to the assistance of knights of the

nevinných dětí. Jeho sen má osvobozující dopad, před tím ale rytíř musí dojít až na práh bezradnosti, na pustý břeh mořský. Na obzoru mizí koráb s nákladem zotročených dětí.
Bořkův syn Jeník je zachráněn jen s účinnou pomocí rytířů meče i ducha, mužů pravé rozhodnosti
a neotřesitelné víry, jejichž činy umožní zvrat lidské bídy v její nejušlechtilejší opak.
Mužný příběh křehké ražby, jemuž vévodí očistný skutek a láskyplnost sdělení, nikoli zápletky
a katastrofy. Šťastný konec Křižáčka nedává univerzální rozřešení, smutku a vážnosti se nelze
zbavit. Chlapce je třeba ochránit, ale jak to udělat, když odejít musí?
Syn se potřebuje vymanit z přímého vlivu rodičovské autority, jinak zůstane navždy malým. Otec
se musí smířit s úbytkem vlastních sil a přiznat si chyby, jinak se stane směšným. Kde je muž, ne-li
v zápase o elementární důstojnost až do skonání, jaký smysl má dožívání za zenitem, kdy se už
jen chrastí brněním a sebevzhlíživě lpí na pokračovatelích?
Odpověď dává mužský svět oproštěný od podob siláctví a vypočítavosti.
Věnováno těm, kteří se nezištně vydávají ve prospěch druhého, kteří denně pečují o to proměnlivě
pevné a nejen pokrevní pouto mezi otci a syny, mezi vychovateli a svěřenci, mezi dospělými a dětmi.
Celovečerní hraný film o rytířskosti pravé a nepravé, o dětské potřebě hrdinného vzoru, o ideálním
a padlém světě, o iluzích a hodnotách; středověká roadmovie na motivy básně Jaroslava Vrchlického.

sword and the spirit, men of true determination and unshakable faith, whose deeds manage
to turn human misery into its sublime opposite.
A manly story of frailty, whose underlying theme is the redemptive deed and a message of kindness,
not intrigue and disaster. The film’s happy end provides no universal panacea. There is no escape
from sadness and grim reality. The boy must be saved, but what is to be done when he has to leave?
The son must break free of the immediate restraints of parental authority or he will remain for
ever an infant. The father must come to terms with his own waning powers and recognise his
faults, or he will become a figure of ridicule. What is manliness if not a life and death struggle
for elementary dignity? What is the sense of living on when one has had one’s day, when all that
remains is the rattle of armour and clinging onto one’s successors for reasons of self-admiration?
The answer is a manly world freed from bravado and expedient self-interest.
It is dedicated to those who selflessly give of themselves for the benefit of others, who day by day
care for the firm but changeable bond between fathers and sons – a bond that is not only a blood
tie – as well as between educators and their charges, between adults and children.
A full-length feature film about true and false chivalry, about the child’s need for a heroic model,
about ideal and tainted worlds, about illusions and values. A medieval road movie based on
a poem by Jaroslav Vrchlický.

I. Bořkův sen. Písečnou plání se k němu pomalu blíží celý zástup dětí v bílých košilkách, v rukou nesou palmy, ve tvářích
mají radostné vytržení, vyplnění všech dětských snů. Kresba a fotografie upravená digitálně. Centrální kompozice.
Bořek’s dream. A host of children approach across a sandy plain in white tunics. They carry palm fronds in their
hands. The faces express joyful ecstasy, the fulfilment of all childish dreams. The drawing and photography are
digitally modified. Central composition.

II. Jeník prožívá první chvíle samoty, čeká ho zkouška, musí v lese překonat noc. Výtvarné řešení je inspirováno
romantickými malbami z počátku 19. století.
Jeník experiencing his first moments of loneliness, a testing time awaits him: he must endure the night. The design
is inspired by romantic painting of the early nineteenth century.

filmový záměr | director’s statement

Je krátce po poledni letního dne, na hradě Svojanově panuje po obědě klid, komnaty jsou ztichlé,
vše je zpomalené, ve slunci znavené. Jen devítiletý rytířský synek Jeník má napilno, otevírá těžké
dveře do ložnice rodičů, z truhly s hračkami vytahuje dětské brnění, obléká se do něj. Rodiče spí,
pohledem do spící tváře otce chlapec tiše stvrzuje svůj plán…
Mýty o výpravě vedené francouzským pasáčkem Štěpánem a německým venkovským synkem
Mikolášem hltá svojanovský Jeník odmalička, dychtivě naslouchá chvalozpěvům o příkladných
skutcích a čistých srdcích, o nezměrné statečnosti dětí. A tak jednoho ospalého léta počátkem 13.
století po Kristu sám vyráží vstříc vytouženým dobrodružstvím a věčné slávě, překypuje odhodláním osvobodit hrob Spasitele.
Ještě uvnitř obvodových zdí hradu musí hned překonat první překážku na cestě, ve skrytu číhá
na spuštění padacího mostu. Jakmile překročí práh rodného hnízda, vstoupí do lesa a prožívá
první chvíle samoty, nabývá jeho dobrodružství intimnějšího a důvěrnějšího rázu. Vyprávění se
tak záhy dostává menšího měřítka. Klopýtání přes kořeny stojí malého chlapce spoustu sil, natož
pak překonávání strachu za stmívání v lesních houštinách; nastává tma, která sbírá všechno živé
zpátky do hnízd.
Na této výpravě nás žádné velké bitvy ani oslavná gesta nečekají, brzy začínáme pociťovat, že náš
Jeník je vlastně antihrdinou, právě proto, že je tak archetypálně dětský. Výchozí iniciace, prvotní

It is early afternoon on a summer’s day. Postprandial calm reigns at Svojanov castle. The chambers
are silent, everything is sluggish and sun-weary. Only the knight’s young son Jeník is in a hurry.
He opens the heavy door to his parents’ bedroom, takes his child’s suit of armour out of the toy
chest and puts it on. His parents are asleep. The boy silently puts the final touches to his plan as
he watches his father’s sleeping face…
Since he was very small, Jeník of Svojanov has devoured myths about the children´s crusades led
by the French shepherd boy Stephan and the German village boy Nicholas and listened eagerly
to songs of praise about noble deeds and pure hearts, and the immeasurable courage of the children. And so, one sleepy year at the beginning of the 13th century after Christ, he himself sets
off on in search of longed-for adventure and eternal fame, abounding with determination to free
the Saviour’s tomb. While still within the castle precincts he must overcome the first obstacle in
his way. He conceals himself to wait for the drawbridge to be lowered. As soon as he crosses the
threshold of his native nest he enters the woods and experiences his first moment of loneliness.
His adventure becomes more intimate and private. The narrative is suddenly downscaled. It is
a great effort for him to stumble over the roots of trees and also overcome his fear at the coming
of night in the depths of the forest. Darkness falls and all living creatures scurry back to their nests.
No ferocious battles or festive gestures await us on this crusade. We soon start to realise that our
Jeník is actually an anti-hero, precisely because he is an archetypal child. His first initiation as
a character, the original impulse that set his mind and body in motion, gradually evaporates, and

III. Ponurá, nehostinná krajina, poničená křižáckými válkami kontrastuje s Jeníkovým dětským ideálem. Ostré vrcholky a torza spálených stromů naznačují ohrožení. Monochromatické barevné řešení.
The bleak, inhospitable landscape, ravaged by the crusades, contrasts with Jeník’s childish ideal. The pointed tops
and trunks of burnt trees suggest danger. A monochromatic design.

IV. Otec Bořek, starý rytíř se vydává po stopách nezvěstného synka, výhled do rozlehlé, neobydlené krajiny. Tíha a
smutek, vertikála a panorama.
Bořek, the father, an old knight, sets off in search of his lost son: the view of a wide, uninhabited landscape. Oppressive sadness. Verticals and panorama.

V. Na obzoru mizí koráb s nákladem zotročených dětí., Bořek stojí až na samém kraji mola, sesune se k zemi. Vlna za
vlnou omývá břeh marnosti, moře je klidnější, jakoby slábnoucí. Bořka sledují lhostejné oči v popředí znázorněného
výjevu. Záběr kombinuje polocelek a velký celek.
A ship with a cargo of child slaves disappears on the horizon. Bořek stands on the edge of the quay and then collapses
to the ground. Wave after wave washes the shore of vanity. The sea becomes calmer. Bořek is observed by eyes lacking
concern in the foreground of the scene. The scene combines a medium shot and a long shot.  

impuls, který jeho postavě dává jak vnitřní, tak vnější pohyb, postupně vyprchává, víc a víc je chlapec
konfrontován s realitou dospělého světa. Jeník záhy přestává držet osud ve vlastních rukou a stává
se maňáskem na rukou nebezpečných manipulátorů.
V tomto bodě nám stavba Vrchlického básně poskytuje životodárný prostředek pro filmovou naraci.
Tam, kde bychom očekávali stupňování chlapcových útrap a různých dějových peripetií s ním bezprostředně svázaných, směřujících k jeho uvědomění a poučení, k zdárnému či nezdárnému naplnění
osudu, anebo rovnou ke katastrofě, vystřídá perspektivu chlapeckou perspektiva mužská. Křižáček
mizí v lese, ztrácí se nám z očí a dětské hledisko do konce vyprávění již neužijeme, příběh vmžiku
mění optiku na subjektivní pohled otce, rytíře Bořka, a dobrodružná dětská zápletka se dál rozvíjí
v středověkou roadmovie po stopách zmizelého potomka.
Další osudy chlapce si skládáme dohromady ze střípků poznání, které Bořek sbírá při epizodickém
setkávání s lidmi, se kterými měl Jeník co dočinění. Jde o jakési zástupné typy vyspělého světa,
dodnes platné, nesoucí v sobě bezútěšně temnou gradaci od ziskuchtivosti a prospěchářství, až
po kuplířství a obchod s dětmi. Skrze obeznámenost pana Bořka bude divák veden příběhem
a konfrontován se skutečnostmi, pobídnut plněji vnímat, domýšlet si strastiplnou Jeníkovu pouť,
představovat si nepřijatelné, a tak se podílet na dotváření filmového vyprávění o bezbřehém chlapeckém dobrodružství a jediné možnosti spásy, o křehkosti dětské duše a skutečné ceně života.
Rád bych natočil tento film barevně a na široký filmový pás.
Václav Kadrnka
the little boy is increasingly confronted with the reality of the adult world. He soon ceases to be
master of his own fate and becomes a puppet in the hands of dangerous manipulators.
At this point the structure of Vrchlický’s poem provides an energising tool for cinematic narration.
Where one might have expected the gradual escalation of the boy’s woes and various reversals of
fortune directly connected with them, leading to his enlightenment and instruction, so that his
destiny is fulfilled, either happily or unhappily, or all ends in disaster, the focus shifts from the
boy to the man. The little crusader disappears from sight into the woods and for the remainder
of the narrative we are treated to nothing from the child’s point of view. From that moment on the
story is told from the subjective standpoint of the father, the knight Bořek, and the plot line of the
childish adventure turns into a medieval road movie about the search for the missing offspring.
On his journey Bořek gradually encounters and comes into conflict with people that have had
something to do with Jeník. These are, as it were, representative types from the adult world, types
who are still around and embody a dreary range of vices, ranging from greed and acquisitiveness,
to pimping and child trafficking.
As they become familiar with Lord Bořek, the viewers will be drawn through the story and confronted with realities, prompted to become more aware of them, to reflect more deeply on Jeník’s
wanderings, to imagine the unacceptable, and thereby become part of the cinematic narrative
about the boy’s boundless adventure and the only possibility of salvation, about the fragility of
a child’s psyche, and the real value of life. I would like to make this film in colour on wide film stock.
Václav Kadrnka

režisér | the director

Václav Kadrnka
se narodil v září 1973 ve Zlíně. V roce 1988 se vystěhoval s rodinou do Velké Británie, kde vystudoval divadelní vědu. Od roku 1999 do roku 2008 studoval režii hraného filmu na Filmové a televizní
fakultě Akademie múzických umění (FAMU) v Praze. Jeho školní filmy byly prezentovány na
mezinárodních filmových festivalech (Mar del Plata, Mnichov, New York, Karlovy Vary, Berlín,
atd.) a získaly ocenění doma i v zahraničí.
Na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale 2011 měl premiéru jeho celovečerní debut
Osmdesát dopisů, film zde byl promítán v oficiálním výběru a sklidil značný ohlas. Byl uveden
na mnoha dalších světových festivalech a přehlídkách (Thessaloniki, Vancouver, Denver, Linz,
Kodaň, Buenos Aires, Istanbul, Karlovy Vary, Gijon, …) a získal významná ocenění, mimo jiné
Velkou cenu poroty Stříbrný Alexandr a Cenu FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu
Thessaloniki 2011, Stříbrnou hvězdu za nejlepší režii hraného filmu na Mezinárodním filmovém
festivalu Cinedays ve Skopje 2011, Zlatého ledňáčka za nejlepší český hraný film na Finále Plzeň
2011 a další. V roce 2012 byla Václavu Kadrnkovi udělena Cena české filmové kritiky za objev roku.

Václav Kadrnka
was born in September 1973 in Zlín, Czech Republic. In 1988, he emigrated with his family to the
United Kingdom, where he studied theatre. From 1999 till 2008 he studied feature film directing
at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. His student
films have been presented at many international film festivals (Mar del Plata, Munich, New York,
Karlovy Vary, Berlin, etc.) and won awards both at home and abroad. His full-length feature
debut Eighty Letters was premiered at the International Film Festival Berlinale 2011. The film
was projected as an official selection and gained international recognition. It has been presented
at many other international festivals including Thessaloniki, Vancouver, Denver, Linz, Copenhagen, Buenos Aires, Istanbul, Karlovy Vary and Gijon, receiving major awards, including the
Silver Alexander, the special jury award and the FIPRESCI Prize at the Thessaloniki International
Film Festival, the Silver Star for the best director at the International film festival Cinedays at
Skopje, (2011), and the Golden Kingfisher Award for the best Czech feature film at Finale Pilsen
2011. In 2012, Václav Kadrnka was awarded the Czech film critics prize for discovery of the year.
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