
MMAASSAAJJOOVVÉÉ  ––  BBOOJJOOVVNNÍÍCCII  DDEEŠŠTTĚĚ  
film Pascala Plissona 

 
„Člověka vedou k boji různé pohnutky. Pravá odvaha však pochází ze srdce.“ 

 
Masaï - Les guerriers de la pluie / Francie, 2004 / barevný / masajsky + české titulky / mládeži přístupný 

www.wildbunch.biz,  fotografie z filmu ke stažení na www.artcam.cz 
 
režie:   Pascal Plisson 
scénář:   Olivier Dazat, Pascal Plisson 
kamera:  Manuel Teran 
hudba:   Yvan Cassar 
zvuk:   Olivier Schwob 
střih:   Valéry-Anne Sarcy 
produkce:  Richard Grandpierre, Stéphane Parthenay 
hrají:   Maina Mako (Merono), Parkasio Montet             

(Lomotoon), Paul Sekenan (Papaï) a další 
 
Masajská vesnice v keňské savaně je zkoušena 

dlouhotrvajícím suchem. Stará tradice říká, že sucha jsou 

kletbou Červeného Boha. Usmířit boží hněv, zajistit déšť a 

zachránit tak vesnici, může pouze vzácná oběť: hříva krále 

lvů, Vitchouy. Vesnice svěří tento úkol skupině dospívajících 

chlapců, válečníků kmene, kteří se vydávají na pouť 

savanou, aby ulovili obávaného lva a přinesli tak déšť. Cesta 

za bájným lvem je zkouškou odvahy, přátelství a oddanosti, 

je rituálem během něhož chlapci dospívají v muže. Film je 

vhledem do života a tradic afrického kmene, který i ve 

dvacátém prvním století žije podle obyčejů svých předků: 

obklopen divokou přírodou, závislý na jejích darech a svých 

schopnostech s nimi naložit, s kulturou čerpající z odkazu 

svých otců. 

Film Masajové – bojovníci deště je magickým příběhem  
o dobrodružství a zvládnutí zkoušky z dospělosti, napínavým 
vyprávěním o odvaze, přátelství, rivalitě, oddanosti a cestě, 
na které se z chlapců stanou muži. 
Režisér Pascal Plisson a scénárista Olivier Dazat společně se 
skupinou mladých masajských „herců“ podnikli ohromující 
mystickou výpravu do světa nedotčeného 21. stoletím, 
bohatého na legendy a rituály Masajů a velkolepé a zároveň 
hrůzu nahánějící všemocné přírody.  
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