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HOW AR D – 5/2012

Na úvod několik suchých čísel. Letos slaví třicetileté výročí pro mnohé z nás nejlepší horrorový román,
který kdy byl napsán. S ním společně jeho hlavní, opět pro mnohé až ikonický, záporák. Autor tohoto románu
příští rok oslaví sedmdesátku. Howard má za sebou již dvacet čísel. Spousta hororrových časopisů to dříve či
později udělá. Bylo tedy již na čase tematicky se věnovat dílu Stephena Kinga. Máte to mít.
Na stránkách 21. čísla se tedy podíváme na několik jeho knih i ﬁlmů podle jeho tvorby, prozkoumáme fenomén tzv. Dollar Babies, vyzpovídáme tvůrce prvního českého Dollar Babies ﬁlmu Robina Kašpaříka, z proﬁlu si prohlédneme kingovského režiséra na slovo vzatého Micka Garrise a několik osobností československého horroru ztratí pár slov o jejich vztahu ke Stephenu Kingovi a jejich střetu s ním. Samozřejmostí jsou
i nějaké ty recenze.
Nejen Kingem však živ je horror. V tomto čísle narazíte na novou rubriku, která páchne kontroverzí a my
věříme, že vás zaujme. Ať již v pozitivním či negativním smyslu. Přináší totiž trochu jiné pohledy, které se vám
nemusí líbit, na určitá horrorová díla.
Ve druhém rozhovoru jsme vyzpovídali autorku titulky tohoto čísla, horrorovou scénáristku a malířku Alenu
Čadovou, od níž si můžete přečíst i jeden její scénář.
Samozřejmostí jsou i další povídky, včetně tradiční polské, tentokrát tradiční skoro v pravém slova smyslu, když jsou ty tradice dnes tolik skloňovány. Petr Boček přispěl zajímavým historicko-literárním článkem
z domácích končin. Nechybí předposlední část nekroskopské série, nálož recenzí, tentokrát i nějaké reporty
z prvního HorrorConu a koncertního vystoupení Johna Carpentera. Prostě všechno, kvůli čemu vám stojí za
to obětovat těch pár kliků a stáhnout si nás.
Čtěte rychle.
Příští číslo přiběhne coby dup. Bude mít totiž osm nohou.

Vznáší se.
I vy se budete vznášet…

Vítáme vás u našeho balónkového čísla.

HOW AR D – 19/2016
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slavil v Brně
„Přijďte s námi oslavit pět let existence časopisu Howard a vydání kulatého 20. čísla. Možnost setkat se
a popovídat si s vydavateli a přispěvateli časopisu. Krátké shrnutí howardovské existence, veselé historky z vydávání. Křest výběrové antologie dvaceti povídek, které Howard za pět let existence publikoval.“
Tak takhle byli zváni příznivci Howarda na oslavu v brněnské Kavárně Trojka 3. září letošního roku.
Nevím jak jiným, ale mně to znělo jako vábení sirén.
Z prostého, avšak nadšeného čtenáře jsem se postupně transformoval v občasného spolupracovníka
a rozhodně se těšil na setkání.
Sbalil jsem si tedy kufřík, v němž nad svršky výrazně převažovaly knihy, a já měl strach, že se mi
v nestřežený okamžik utrhne již tak vetché dno. Neopomněl jsem přibalit konev dezinfekce, neboť mo-

[4]

ravská metropole byla v tu dobu sužována apokalyptickou epidemií žloutenky. To podotýkám, abych
dodal našemu setkání ještě horrorovější ráz.
Poté, co jsem se ubytoval v jednom ze zdejších
hotelů, a to v pokoji číslo 1408 (ve skutečnosti si to
číslo samozřejmě nepamatuji), v němž se v pravidelných intervalech zjevovala démonická a velmi otravná vosa, jsem se vydal do centra Brna. Po kratším
bloudění, neboť můj mobil nedisponuje navigací
a jsem rád, že má vůbec displej a tlačítka, jsem do-

HOW AR D – 19/2016

razil k domu pánů z Kunštátu, kde jsem zaregistroval nepatrné označení Kavárna Trojka. Zprvu jsem si
nebyl zcela jist, jestli jsem se ocitl na správném místě. Pak jsem u vchodu zahlédl mně z Howarda známou tvář: Caelose a bylo jasné, že jsem doma, tedy
v jámě lvové.
„Běž dozadu,“ byl jsem instruován, „je tam lidí
jako much.“ Protáhl jsem se do sálu za kavárnou,
kde už se chystal dataprojektor a plátno. A byli tam
všichni, co v Howardu něco znamenají: Roman Kroufek, Josef Choze Blažek, Adéla Blažek Hrivnáková,
Roman Bílek, Kristina Haidingerová, Honza Kohoutek… Měl jsem pocit, jako by se najednou do reality
vylouply literární a ﬁlmové postavy – Supermanem
počínaje a Jasonem Voorheesem konče. No, to přirovnání jsem asi trochu přehnal. A všemu tomu hemžení vévodil nepřehlédnutelný Honza Vojtíšek.
Ale, a to musím podotknout: auditoria jako takového tam bylo opravdu jako much, tedy po dávce insekticidu. Brňáci by se měli stydět: akce řeklo by se
celostátního významu a oni na to… kašlou.
Těm, kteří tuto oslavu svou návštěvou nepoctili,
přejí tvůrci Howarda zcela právem pateré vyslovení
jména Candyman před zrcadlem.
Navíc: kdo nedorazil, přišel o hodně. Prodávaly
se horrorové knihy přítomných i nepřítomných autorů,
pozornost pak budil Creepy box s různými artefakty
(knihy, DVD, dokonce VHS…) týkajícími se horroru,
které své majitele už omrzely, zato vyvolaly nadšení
těch, kterým dosud chyběly ve sbírce a mohli je zde
získat zcela zdarma.
Jádrem programu byla prezentace Eraserheada
týkající se zrodu, fungování a úspěchů společného
oslavence, tedy časopisu Howard, hojně a trefně komentovaná zasvěcenými spolutvůrci, tedy zejména
Obitusem.
Z mého takříkajíc vnějšího pohledu je rozhodně
pozoruhodné, čeho všeho se podařilo dosáhnout.

Naši horroroví fanoušci a tvůrci konečně získali důstojné periodikum, které je skrznaskrz věnováno žánru, a to ve všech jeho aspektech. Navíc vzniklo jakési organizační centrum, které stmelilo autory, a díky
neúnavné snaze Honzy Vojtíška začaly vycházet, dle
mého soudu, zdařilé antologie. Prezentace nás přesvědčila, že stojí za to plnit si na první pohled fantastické sny. Sám jsem čuměl, s kolika tvůrci světového kalibru už Howard spolupracoval. Prostě to chtělo
odvahu, trochu drzosti a vytrvalost.
V případě tohoto bodu programu oslavy mají nepřítomní ﬂuktuanti určitou výhodu: téměř vše zde vyřčené na sebe práskli Obitus s Eraserheadem i v rozhovoru pro web XB-1.
Samozřejmě nechyběly ﬁlmy. Zhlédli jsme zdařilou, stylově hrůzostrašnou reklamu na Howarda
z produkce karvinské Horrorwatch. V dalším snímku
Holčička, která psala srdcem, který na motivy Eraserheadovy stejnojmenné povídky natočil František
Vaculík, se dokonce objevila ﬁktivní redakce Howarda, včetně jinak neexistujícího, obálkami časopisu
ověšeného kanclu.
Vrcholem večera pak byl slavnostní křest knihy
Za tebou, výběrové antologie domácích i zahraničních horrorových povídek z první dvacítky Howardů,
kterého se s grácií zhostili manželé Blažkovi.
No a pak se neformálně debatovalo: o knihách,
o ﬁlmech, o sexu (samozřejmě v horrorech). Já měl
například to štěstí, že se mi konečně podařilo popovídat si s ilustrátorem našich povídek v Howardu,
Adamem Kubíkem. Na mnohé rozhovory už ale nezbyl čas, musel jsem sbalit svůj kufr, ještě těžší než
při příchodu, a odkvačit směr hotel.
Takže: oslava časopisu byla bezvadnou a pohodovou akcí. Pokud vím, tak nikdo z účastníků tu zatracenou žloutenku nakonec nechytil. Tudíž pochybil
ten, kdo se nezúčastnil. Pevně věřím, že tvůrci Howarda vytrvají, budou mít i nadále trpělivost s autory příspěvků, s ilustrátory, graﬁky, čtenáři, literárními
kritiky i nástrahami textových editorů. Vždyť my ten
časopis prostě potřebujeme! A další podobné setkání (jistě už za skandování stovek až tisíců nadšených
fanoušků) by mohlo přijít dřív než za dalších pět let.
Petr Boček
Foto: Kristina Haidingerová, Josef Blažek
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Já a Stephen King
Stephen King je prakticky jediný horrorový autor,
kterého běžně čtou i lidé, které horror vůbec nezajímá. Dokázal horror zprostředkovat mnoha žánrově
nezaujatým lidem, dokázal jim ho ukázat, naservírovat na zaprášených podnosech. Dokázal vystoupit
ze stínu horroru a stát se celosvětově uznávaným autorem. Ukázal, co dokáže brak (a jeho knihy technicky vzato ničím jiným nejsou, pomineme-li nesprávné
vnímání braku jako něčeho nekvalitního), že dokáže
vydělat, zahltit, pohltit a obejmout celý svět. Stephen
King pronikl do srdcí mnoha čtenářů hned několika
generací. Zanechal stopu ve skoro každém žánrovém fandovi a fanynce. V nejednom případě to byl
on, kdo je k žánru za ruku přivedli a poodhrnul jim
oponu, za níž se skrývá temnota a strašidelné světy. I my jsme se s ním setkali, nechali se jím ovlivnit,
prošli s ním kus cesty po pěšině jménem horror. Naše
setkání s ním byly rozdílné, stejně jako jsou rozdílné
Kingovy knihy. Zde jen pár soukromých příběhů Nás
a Stephena Kinga.

Svatopluk Doseděl:
Jak jsem potkal krále
Od dětství žiji v blízkosti rakouské státní hranice,
z čehož vyplývá, že jsem vždy mohl sledovat i ﬁlmy,
jež se do vysílání komunistické Československé televize nedostali. V osmdesátých letech jsem měl nejraději páteční večery, kdy stanice ORF vysílala zpravidla nějaký ten horror, kteroužto příležitost jsem si
povětšinou ujít nenechal. Poprvé jsem tam viděl ﬁlmy
jako Poltergeist, The Exorcist, The Fly… a hlavně Carrie se Sissy Spacekovou a Johnem Travoltou. O autorovi knižní předlohy jsem tehdy neměl ani ponětí, ale ﬁlm, byť jsem němčinu neovládal, mě opravdu
dostal. Takhle vypadalo moje první setkání se Stephenem Kingem.
Na setkání druhé jsem si musel počkat do roku
1992. Toto setkání už bylo osudové a dívka, vybavená schopností telekineze, u něj byla zase. Nakladatelství Laser vydalo onoho roku útlý román
Carrie, coby první český překlad Kinga vůbec (poněkud nepovedené vydání Nadaného žáka z katalogu nakl. Svoboda nepočítám), ale já si jej nekoupil. Tou dobou patřili mezi mé koně Arthur Hailey,
Frederick Forsyth, Dick Francis, Raymond Chandler
či tandem Thomas N. Scortia & Frank M. Robinson.
Jméno Stephen King mi neříkalo nic. Až můj tehdejší spolupracovník mě důrazně upozornil, že tohle bych si fakt přečíst měl. Vyrazil jsem proto do
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knihkupectví a knížku o zoufalé dívce a její fanatické matce si pořídil. Už když jsem ten příběh počal
číst, došlo mi, že jsem se dostal k čemusi zcela výjimečnému, k něčemu úžasnému. Netušil jsem, kolik
toho Stephen King napsal, bylo mi však jasné, že
co bude přeloženo, to musím doma mít. Laser poté
začal chrlit jednu pecku za druhou. Prokletí Salemu,
Osvícení, Řbitov zviřátek, Running Man, Svědectví… Následně se připojil Melantrich a naservíroval
nám To, Nezbytné věci či Misery. Z Gemini dodali
Cuja… A já kupoval a kupoval a četl a četl. Komplet prvních českých vydání kingovek mám v domácí knihovně ve dvou řadách a vzhledem k autorově
tvůrčímu nasazení se domnívám, že rozšíření mého
úložiště knih se asi nevyhnu. K této rekonstrukci
nicméně přistoupím rád. Pro Stephena Kinga bude
u mě místa vždycky dost. Tenhle chlap z Maine mě
totiž neskutečně obohatil a ovlivnil, za což mu nikdy
nepřestanu být vděčný.
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Honza Vojtíšek
Se Stephenem Kingem je to těžké. Ještě si dobře vybavuji naše první setkání. Zprostředkovaně ﬁlmovou adaptací jeho Cuja. Nevím už, který to byl
rok, ale řekl bych 1990, byl jsem pozván k sousedům na video (byli snad první, kdo ho v domě měl).
Sedělo nás u nich v obýváku asi osm dětí a nějací
dospělí. Já pod stolem. Tehdy jsem ještě trpěl chorobným strachem ze psů. Tak si asi dokážete představit, jak se mnou vzteklý bernardýn zamával. Na
jednu stranu to byl King, kdo mě přivedl k literárnímu horroru, když mi ve čtrnácti dala matka k přečtení jeho Osvícení. Byl to on, kdo mě donutil jeho
To jednu dobu číst pravidelně každý rok. Byl to on,
kdo mě dokázal Pytlem kostí dojmout až k pláči.
Byl to on, kdo mi ukázal, že ač plné nadpřirozených
věcí, horrorové příběhy jsou často jen a pouze o lidech, o zlu v nich, kterému ti nadpřirození bubáci
jen nastavují zrcadlo (nebo si snad opravdu myslíte,
že je To hlavně o jakémsi nadpřirozeném zlu odněkud z vesmíru, a ne o zlu v lidech samotných, kterému svérázný klaun jen umožňuje volný průchod?).
Na druhou stranu se po čase naše cesty v podstatě rozešly. Mám rád Kinga jako horrorového autora.
Mám rád Kinga jako horrorového autora 20. století.
Nehorrorový King mi vůbec nic neříká. Stejně tak,
jako až na pár ojedinělých výjimek, horrorový King
21. století. Poslední jeho knihou, kterou jsem četl,
byl čtvrtý díl Temné věže. Dál jsem se v této sérii nedostal a nehodlám to měnit. Poté jsem sáhl jen po
dvou povídkových sbírkách a obě mě hodně zklamaly (ač Za soumraku obsahuje N., jednu z jeho pěti
nejlepších povídek, které kdy napsal). Trochu světlým bodem je Ostrov Dumma Key, což mě bavilo,
ale touhle knihou King v podstatě jen vykradl sám

sebe. King mi dal hodně. Ukázal mi, jak poutavě vyprávět příběh, naučil mě strachu z obyčejně neobyčejných věcí, třeba z ostatních lidí. Technicky vzato
je King lidový vypravěč. Zábavný, pronikavý, uchvacující, s citem pro humor všedního dne. Respektive
byl. Vracím se k němu jako ke starému příteli z mládí.
K jeho starým knihám. K těm novějším si už hledám
cestu jen těžce a s lehkým sebezapřením. Přirovnal
bych to trochu k cestě dítěte k nepříjemné a nesympatické tetičce, které zdržuje a snaží se tu návštěvu
co nejdále oddálit. I já tak raději sahám po jeho starších nebo jakýchkoliv jiných horrorových knihách,
než abych dal něco jeho současnějšího. Trochu se
totiž bojím. I když nevím, zda by zrovna tenhle strach
z jeho knih Kinga potěšil.

Alena Čadová
Poprvé jsem se setkala s mistrem Stephenem
Kingem během studia na střední škole a okamžitě mi
naprosto učaroval. Sbírku povídek Everything’s Eventual jsem zhltla během dvou probděných nocí a hned
jsem běžela do knihovny pro první Kingův román –
Carrie. Coby šestnáctiletá studentka jsem se s Carrie v mnohém ztotožnila (byť má matka nebyla náboženská fanatička a telekinetickými schopnostmi také
nedisponuji, ale rodiče si nikdo nevybíráme a střední
pro mě byla vcelku drsná). Dodnes se ke Kingovi neustále vracím, jelikož mi je spolehlivou studnou inspirace i učebním vzorem, díky kterému dál poznávám
taje tvůrčího psaní.

Milan Žáček
Prakticky vzato – překlady dvou románů: Tommyknockeři v roce 2013 (ten původní z roku 1997
už prý nešlo znovu vydat) a Zelená míle v roce 2014
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(ten původní, který vyšel v letech 2001 a 2008, už
prý taky nešlo znovu vydat). Ani jeden z těchto románů jsem předtím česky nečetl. U Tommyknockerů
jsem si dlouho pohrával s myšlenkou, že vymyslím
jiný název, protože na první pohled… Tommyknockeři… to zní divně, ale nakonec jsem nic nevymyslet,
měl jsem asi deset návrhů, od různých Permoníků po
nějaké Podzemníky, ale nic nebylo dostatečně výstižné a spjaté s americkým folklorem, a když jsem si
nakonec uvědomil, že se běžně používají slova jako
„rockeři“, anglický základ a česká koncovka, dumání jsem vzdal a dnes toho nelituji. Čili Tommyknockeři, pro mě kupodivu zajímavější než Zelená míle,
můžu-li tyhle dva obrovsky rozdílné romány srovnat.
Tommyknockery napsal ten klasický živelný King,
co píše v transu o věcech, které zná kolem sebe
a u sebe, u Zelené míle mám pocit, že ji psal jiný
King, a těžko to dokážu nějak blíž upřesnit, ale ta kniha vyznívá jinak. Je tam zvláštní metafyzika, duchovno, je to jaksi líbivější, mnohem mainstreamovější
a přístupnější, taky tuhle knihu oblibují zástupy lidí,
kteří jinak Kinga nemusí. Zelená míle se mi taky líbila,
v podstatě stylem, jak je napsána, musela se líbit, ale
bližší jsou mi Tommyknockeři, o dost.
A ještě jsem přeložil povídku Zelený bůžek bolesti do Knihy hrůzy, která letos vyšla znovu, v překladu Lindy Bartoškové, v Bazaru zlých snů jako Zelený
bůžek agonie.
Jinak přiznání: ještě jsem nečetl To ani Řbi-
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tov zvířátek, Svědectví, drtivou většinu románů po
roce 2000. King píše mnohem rychleji, než ho stačím
číst, a když mi bylo kolem dvaceti, třeba k Tomu jsem
se nějaký záhadným způsobem nedostal a dnes se
obávám, že už to nedoženu, ta kniha je obludně rozsáhlá a času tak málo… a tíhnu obecně k povídkám
a novelám, proto i z této sféry mám své největší oblíbence. King, který mi vyvolává mrazení v zádech
a se kterým rezonuji, to jsou povídky Crouch End,
N. a Zkratka paní Toddové, nebo Mlha, naprosto mě
dostali Časožrouti a vůbec novely ve Čtyřech po půlnoci, ideální rozsah a skvělá témata.
Stephen King je autor, co mi vyráží dech, a také
trpím tím syndromem, že když k němu sednu a začtu
se, mám pocit, jako bych se vracel na známé místo,
k někomu známému a mně hodně blízkému. Toto neumí snad žádný jiný autor; mezi bestselleristy a blockbusteristy, se kterými je srovnáván – Koontz, James
Patterson – je King někde jinde. Nikdy jsem neměl
pocit, že píše vypočítavě, mechanicky, možná jen
někdy upadne do melodramatu, jako třeba v Zelené
míli. Ale King žije. Podobně jako Barker, ale ten na jiné
úrovni, nebo Lovecraft, ten je citově zvláštně zamřelý,
ale jeho koncepty a vize mají taky to „ono“, jako jeho
kolegové King a Barker, a každý je přitom tak jiný.
A teď jsem se vybičoval a zase dostal na Kinga
chuť. Když se kolem sebe rozhlédnu, na policích tolik zajímavých, dosud neprozkoumaných knih: Ostrov Duma Key, O psaní, Z Buicku 8… Půjdu si teď od
něj něco dát. Tohle mi moc chutná.

Ivan Kučera
Stephena a jeho tvorbu poznám väčšinu svojho
života. K 16. narodeninám som dostal Geraldovu hru,
čo je fakt kniha hodná nadržaného tínedžera, to vám
teda poviem. Mravokárci by tvrdili, že je to rozhodne,
rozhodne, ROZHODNE nevhodné. Dobre, že nevedia, že Cuja som čítal o šesť rokov skôr.
Kingove romány a poviedky som čítal ako občasný návštevník základnej školy. Všetky tie obrovské zabijacke krysy, besné bernardíny, temné starobylé indiánske pohrebiská, kde je zem kyslá a keď do
nej niečo mŕtve zakopete, možno to ožije a vráti sa
to k vám a vy zistíte, že ste po ničom takom vlastne
nikdy netúžili, ale už je neskoro. Možnože až v nevhodne nízkom veku som čítal o sériových vrahoch,
o drsných cigaretových odvykačkách alebo o, no,
bolo toho proste veľa.
Ale mal som šťastie a spoznal som aj odvrátenú stránku Stephena Kinga. Nie tú zababranú od krvi
a napätia. Teda, aj tú, ale v ostrom kontraste s ňou
je ten King, ktorý napísal Dolores, dojemnú Poslednú priečku na rebríku alebo Mŕtvu zónu, ktorá ma
jemne nudila, ale cintorínový záver je bomba, jeden
z mojich najobľúbenejších v rebríčku TOP dojemných
knižných koncov.
Spomínam si, ako som sa raz hrabal v skrini na
chodbe a okrem 101 polôh lásky (a asi troch tuc-
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tov knižiek, ktoré ma nezaujali) som narazil na Cuja
s krásne čiernou obálkou, na ktorej na vystrašeného chlapčeka útočil ABSOLÚTNE DESIVÝ PES. Viac
mi nebolo treba. Mal som predčasné Vianoce. Keby
som tam namiesto Cuja objavil vrece historických
mincí s nevyčísliteľnou hodnotou, nemalo by pre
mňa takú cenu, ako tá útla knižka.
Len pri minime horrorových kníh sa cítim nepríjemne alebo nedajbože vystrašene. Stephen King
však kedysi písal knihy, pri ktorých sa DALO byť ľaknutý. Minimálne Cintorín zvieratiek ma svojho času
svojou atmosférou výrazne znepokojil. Následne
mala podobne nepríjemnú atmosféru Geraldova hra.
Postupne som starol a začal som zarábať, a tak
som už nebol odkázaný na našu knižnicu, ale som si
mohol dovoliť luxus kupovať si vlastné veci. Vlastné
knihy. Vlastné knihy Stephena Kinga. Wow.
Nakoľko naša knižnica bola pomerne slabo zásobená kingovkami a to málo, čo mali, bolo spravidla požičané, až v pomerne neskorom veku som

sa dostal k mnohým jeho kultovým starým peckám,
ako Osvietenie alebo To. Sklamali ma. Mali dobré zápletky, postavy a niektoré pasáže, ale to bolo všetko.
Tento kritický postoj mi zostal dodnes, ale myslím si,
že horšie by bolo nekriticky obdivovať všetko, čo napísal váš obľúbený autor bez ohľadu na to, či sa vám
to skutočne páči alebo sa len bojíte nahlas povedať,
že je to zlé.
Stephen King ma ovplyvnil asi najviac spomedzi
všetkých autorov, akých som kedy čítal. Neskôr sa
mi začal páčiť štýl aj iných spisovateľov, to je normálne, ale Stephen zostal Stephenom a už ním navždy
zostane. Láskou, veľkou inšpiráciou, mentorom a ja
neviem, čím všetkým ešte. Výrazne ovplyvnil aj moju
vlastnú autorskú tvorbu a kedysi niesli mnohé moje
poviedky výrazný kingovský rukopis (Zdroj obživy,
Ovoniavač). Časom si autor začne žiť svojím vlastným životom (resp. mal by) a nájde svoj vlastný vnútorný hlas. Ale už nikdy nezabudne na tých, ktorí mu
ho pomáhali nájsť.
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Proklatě ostře nabitý
Kingův dvanáctiraňák
King se etabloval hlavně jako romanopisec, ale
horrorový žánr a patrně i většina spisovatelských kariér, má svůj nezpochybnitelný základ v krátké povídce. I King to ví, a tak nás mezi hromadou tenkých
i bichlózních románů tu a tam oblaží povídkovou
sbírkou, v níž seká krátké příběhy stejnou kvalitativní
kadencí jako ty dlouhé. A tak jsme se mu vloupali do
domu, z jeho skříňky ukradli dvanáctiraňák a naládovali ho našimi nejoblíbenějšími Kingovými povídkami.
Na chvilku se tedy nehýbejte, ať se trefíme. Připravit
k palbě!
Tak jo, jak jinak začít výčet nejoblíbenějších povídek Stephena Kinga než tou vůbec nejlepší. Na
dobrou noc (One for the Road, 1977) v sobě skrývá prakticky vše, co z jeho tvorby máme rádi. Lehce
bizarní, ale uvěřitelné a lidské charaktery, atmosféru
všeobjímajícího zla, a silné momenty, ze kterých mrazí v zádech. Třešničkou na dortu je Kingovo oblíbené
propojování jeho světů, proto je Na dobrou noc úzce
spjatá s Prokletím Salemu. Jde v zásadě o malinkatou jednohubku z jednoho obyčejného zimního večera v usínajícím baru. Jednohubkou se v ní stane také
nerozumná rodinka, která na křižovatce odbočí směrem k Jeruzalem’s Lotu. A o tom, jak to chodí v Lotu,
víme svoje. Dodám ještě, že tahle nejatmosféričtější
Kingovina má svoji adaptaci s Reggiem Bannisterem
v hlavní roli, ale adaptaci tak špatnou, že vám zakazuji se na ni dívat.
Také v druhé povídce, kterou má Obitus ve
svém osobním žebříčku hodně vysoko, jde hodně
o chlastání. Ale tentokrát o chlastání v notně pokleslejším duchu. V centru povídky je alkoholický fotřík
malého kluka, který se díky vypití několika zkažených pivek pomalu stává Šedou hmotou (Gray Matter, 1973). Světloplachou, hladovou a žíznivou horou
sádla, porostlou od hlavy až k patě plísní. Tedy Eraserheadem zhruba týden před každoročním mytím
a holením. I jemu, stejně jako Eraserheadovi, musí
jeho synek shánět jídlo a pití, aniž by při tom respektoval zásady zdravé výživy. I když taková pár týdnů
uleželá mrtvá kočka ještě nikomu neublížila.
Není náhodou, že skoro všechny povídky mého
výběru jsou z povídkové sbírky Noční směna, kterou
považuji za jediný povedený Kingův výběr. Prakticky
v něm není slabý text, naopak, u každého příběhu jde
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o jedinečný zážitek, někdy bizarní, někdy atmosférický, někdy strašidelný. A Kostlivec (The Boogeyman,
1973) je příkladem hodně strašidelného vyprávění.
Dětské hrůzy jsou bezesporu ty nejreálnější a jejich
esencí je právě Kostlivec, byť vyprávěný dospělým
prismatem. Jedinou pihou na kráse je pak možná až
příliš divná pointa, ještě podtržená českým překladem, kde by byl po celou dobu na místě spíše „Bubák“. Ale ono je to vlastně jedno, kdo na vás čeká ve
skříni. Důležité je, že je každou další nocí blíž a blíž
a vy nemáte šanci, jak mu uniknout.
Jestliže předchozí kousky jsou starší než já,
N (2008) je text mlaďoučký. King jako by se v něm
v mých očích naposledy vzepjal k práci s originálním
nápadem, který podtrhl zajímavými postavami a příběhem. Tedy k něčemu, co v jeho nových sbírkách
prakticky chybí (viz tragický Bazar zlých snů). N je
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kultovní povídkou všech obsedantně kompulzivních
jedinců, jejichž psychické poruše dává zcela nový
rozměr a smysl. Protože všechno to pravidelné rovnání věcí na pracovním stole, počítání schodů a řazení tužek od největší po nejmenší je nesmírně důležité a pomáhá udržet Zlo mimo náš svět. Svět této
poruchy je v povídce vykreslen velice věrně, vůbec
bych se nedivil, kdyby měl King v garáži svá Porsche
srovnána podle roku výroby.
S výberom majstrových najobľúbenejších poviedok nemám problém. Koľko ich chcete? Stačí siahnuť
po jeho najlepšej horrovej zbierke Noční směna, naslepo knihu štyrikrát otvoriť a dotyčnému textu nalistovať názov. Lenže niektoré z nich sú tak obľúbené (a výborné, čo sa navzájom nevylučuje), že by sa
v tomto článku objavili viac krát. Našťastie to nie je
prípad poviedky, ktorú opakovane čítam už bezmála
dvadsať rokov. Šroťák (The Mangler, 1972), s ktorým
som sa prvý raz stretol v slovenskom vydaní Nočnej
zmeny od nakladateľstva Smena pod názvom Mangeľ, sa dá vo ﬁlmovom žargóne označiť za čistokrvné béčko. Veď kam inam zaradiť príbeh o posadnutej
žehličke? Dobre si spomínam na práčovňu vo vedľajšej dedine, ktorú umiestnili do pivničných priestorov paneláku a na mangeľ a jeho dva horúce valce
ako stláčajú vlhkú pokrčenú bielizeň. Strach z neho
samozrejme nešiel, pôsobil skôr dojmom unaveného funebráka. Lenže Kingov Šroťák má tých valcov
šestnásť a je to kolos. Navyše s ním niečo nie je v poriadku. Poviedka sa rozbieha v momente, kedy poli-

cajný strážnik Hunton prichádza k pracovnému úrazu do priemyselnej práčovne Blue Ribbon. Jednu zo
zamestnankýň totižto vtiahol žehliaci stroj do svojich
útrob. Čo sa s ňou stalo najlepšie vystihujú slová samotného Huntona: „Pokúšal sa zložiť úplne všetko.
Lenže človek nie je plachta…“ Dej sa valí vpred ako
para syčiaca prasklinou v potrubí a ako je u Kinga
zvykom, nechá jeho priebeh bežať aj po poslednom
slove. Milujem túto poviedku. Nielenže ma príjemne
postrašila pri prvom stretnutí ale je mi aj vzorom ako
dobre vystavať a vygradovať text bez jediného zbytočného slova.
Ďalší obľúbený zárez, ktorý spomeniem nesie názov V úzkych (A Very Tight Place, 2008). Pre mňa
osobne ide o najvtipnejší text aký som kedy od Kinga
čítal. Strach tu nepramení z nadprirodzených prvkov
ale zo situácie, v ktorej by sa mohol ocitnúť každý
z nás, hoci pohnútky stojace za ním by boli odlišné. Curtis Johnson uviazne v mobilnom záchode. Na
tom by nebolo zas až tak niečo strašné, zámky sa
jednoducho pravidelne zasekávajú. Ibaže v Curtisovom prípade nehapruje zámka ale myseľ jeho bývalého priateľa, teraz už rakovinou rozožieraného, Tima
Grunwalda alias Zasraného parchanta. Ten vyláka
Curtisa na opustené stavenisko aby si s ním raz a navždy vyrovnal účty. Prinúti ho vliezť do záchoda, ktorý následne prevrhne dverami na bahnitú zem. A jediná cesta von vedie dnom nádrže. Kto aspoň raz
vliezol do takéhoto zariadenia – u nás najrozšírenejšie Toi-Toi – si musí tento príbeh parádne užiť. V úz-
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kych je navyše učebnicový príklad toho ako v čitateľovi vzbudiť strach o postavu. Pretože King Curtisovi
nič nedaruje a hádže mu pod nohy ďalšie a ďalšie…
sračky.
Krysy k strašidelným príbehom neodmysliteľne
patria. Snoria v temných tuneloch cintorínov, hlodajú v rakvách uložených v posvätnej zemi a odnášajú
pochovaných nebožtíkov k svojím strašlivým pánom.
Škriabu za stenami starých panstiev s prekliatymi
rodmi ako predzvesť blížiacich sa tragédií. Hordy chlpatých tiel ťažiace proti ľudskej zberbe, kolónie s bujnejúcou fyziognómiou žijúce na miestach ľudskému
oku ukrytých. Takým miestom je aj akási jaskyňa pod
suterénom textilky Orange Crush v poviedke Noční
směna (Graveyard Shift, 1970). Blíži sa 4. júl, oslavy Dňa nezávislosti, odstávka a čas dovoleniek ale
aj šance privyrobiť si. Mestská sanitárna komisia totižto drapla správnu radu za gule, a tak sa niektorým chlapom dostalo pocty, zbaviť suterén všetkého
svinstva čo sa tam za roky nahromadilo. To čo dole
objavia si však svoj domov rozhodne nenechá zničiť.
Viac než samotný boj ma uchvátila atmosféra starej fabriky (to platí aj v prípade Šroťáka), ktorá z textu sála na každom riadku. Partia upotených chlapov
drúca na nočných po sparných dňoch, v smrade,
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špine a vlhku. Akoby ste niektorých poznali osobne,
chápete to hašterenie medzi nimi a dokonca vám je
povedomý aj ten kokot z kanclu.
Posledná z pomyselného top rebríčka musí byť
cthulhuovka. Nech sa bránim ako chcem, ten náhly
tlak v okolí spánkov ma k tomu doslova núti. Cthulhu
chráň ak sa vzoprieš! Lovecraftov odkaz mám v Kingovom podaní najradšej v poviedkach Prokletí Jeruzalému a Babička (Gramma, 1984). Po dlhšej úvahe
volím druhú menovanú, pretože proti prisluhovačom
Prastarých v nej stojí dieťa. V písanej podobe je pravidlom, že deti čeliace zlu sú silným aspektom, ktorý
zaručene funguje a na rozdiel od toho ﬁlmového nehrozí, že by to tí fagani akokoľvek skazili. Ani Babička
nie je výnimkou. Na pútavosti rozprávania pridáva aj
všade prítomný známy detský strach zo starých ľudí
a ich dotykov (brr). Takže pozor, pretože len čo sa
rozhodnete ostať s Georgom strážiť nemohúcu babičku, vyvrie na povrch aj ten váš a do posledného
slova vám bude šimrať zátylok. A už dopredu vám
vravím, že na konci sa nebudete cítiť vo svojej koži.
Doslova.
Nekuřákům můžou Nekuřáci a. s. (Quitters, Inc.,
1978) připadnout jako pouhý psychologický thriller
o zbavování se jednoho zlozvyku, ale kuřáci, a ještě
více odnaučení kuřáci v tomto syrovém příběhu mohou odhalit skutečný mrazivý horror. Sám jsem přestával kouřit šestkrát, prošel jsem si různými fázemi a stádii pokusů zbavit se kouření (a u posledního
pokusu se držím již pět a půl roku) a musím říci, že
King v této povídce skvěle vystihl naprosto mrazivou
povahu přirozených věcí v životě lidském. Během
svého zbavování kouření jsem pochopil jednu věc –
přestat kouřit je úplně a naprosto jednoduché. Stačí típnout poslední cigaretu. A průměrný kuřák tohle
dělá několikrát denně. Nejhorší, nejkomplikovanější
a nejtěžší je nezapálit si tu další. A přesně o tomhle
a všech neobyčejných i šílených věcech, které to doprovází, jsou Nekuřáci a. s., mrazivý horror všedního
dne. Nemilosrdný a krutý příběh o monstru, které nepřichází z jiného světa, temnoty skříně nebo prachu
pod postelí, ale z nitra a povahy samotné lidské mysli, z chutí a závislosti lidského těla. „Přestat můžu
vždycky“ a „Jedna cigareta nic nepokazí“ – to jsou
dvě největší hovadiny, které si kuřák může říci. Zjistí
to i hlavní hrdina této kulturně a zdravotně vzdělávací povídky, který se rozhodne přestat kouřit, ale rozhodne se nebýt na to sám. Na pomoc si zaplatí ﬁrmu,
která pomáhá odnaučovat kouřit. Ne zrovna příjemnými prostředky. Tedy, jejich ne/příjemnost si určujete vy sami. O to je to horší. Protože lidské odhodlání a vytrvalost nejsou zrovna pozitivní stránky. Lekci
odnaučování kouření vám Stephen King poskytne ve
sbírce Noční směna (Mustang, 1996).
S Prámem (The Raft, 1982) a čtveřicí studující
mládeže, která se v nastupujícím podzimu rozhodne ještě naposledy užít radosti koupání, jsem se setkal poprvé ve ﬁlmové verzi (Creepshow 2, 1987) po-
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čátkem devadesátých let ještě jako školou povinný.
A pamatuji si to setkání dodnes. Nejen tedy kvůli těm
nahým prsům (i když i ty si pamatuji dodnes – chápejte, začínaly devadesátky, vždy dostupné internetové porno bylo hudbou daleké budoucnosti, byli
jsme vděční za každý náznak a příležitost). Z celého povídkového ﬁlmu se mi Prám líbil nejvíce, pro
svou syrovost a tísnivou atmosféru. O pár let později
jsem se dostal k povídkové předloze a čekal jsem, že
mě nemůže překvapit. Překvapila. Je ještě syrovější,
a i přes znalost zápletky a konce, mě dokázala vyděsit a překvapit. I tím, že končí jinak než její ﬁlmová
verze. Což je jen další plus k dobru. Zaplavat k trámu
si můžete ve sbírce Hodina děsu (Odeon, 1992).
Setkání s povídkou Typ pro přežití (Survivor Type,
1982) pro mě bylo jako objevit vybroušený diamant
v hromadě hnoje. Každou svou následující větou se
zařazovala stále výše v mém osobním žebříčku Kingových nejlepších povídek, až nakonec skončila někde v první pětici. Osamělý trosečník na kamenitém
ostrůvku, dvě kila kokainu a potrava, která se nejprve
brání, později jen těžce získává. Atmosféra houstne,
povídka se stává čím dál více nepříjemnou a čtenář
zjišťuje, jak málo mnohdy stačí k navození husí kůže
a nepříjemnému oklepávání hrůzou. A navíc: „Piškotové prstíčky chutnají právě jako piškotové prstíčky.“ Brrr. Nedobrovolný výlet na pustý ostrov můžete podniknout v antologii The Best horror povídky:
III (Classic, 1995) anebo pod podivným názvem Nezmar ve sbírce Mlha (Beta, 2007).

Jednou z mých nejoblíbenějších Kingových povídek je Textový procesor bohů, mrazivé politicky
nekorektní sci-ﬁ. Ale už jsme tu o této povídce psali minimálně dvakrát a já nejsem Obitus, abych zde
dětinsky umanutě pořád omílal stejné povídky, takže
jsem se musel pohlédnout jinde. A protože vysedávání u počítače je dneska běžnější než zvyšování populace, vydáme se s paní Toddovou ven, na projížďku za odhalováním krás, zákoutí a tajemství blízkého
okolí. Zkratka paní Toddové (Mrs. Todd’s Shortcut,
1984) je zajímavě pojatý a mistrně podaný příběh
o alternativních světech, které umožňují zkracovat
jednotlivé vzdálenosti. Mrazivý příběh o ženě, posedlé hledáním nejkratších cest z bodu A do bodu
B, jehož poetičnost, svižnost a zábavnost (tohle King
opravdu umí, občas se při čtení jeho příběhů nemohu zbavit neustálého úsměvu na rtech) pohltí natolik,
že si ani neuvědomíme, že nás to nepřirozené, děsivé a strašidelné už doslova drží kolem ramen. Navíc
s tím příběhem i tak nějak souzníte, možná se i vám
při cestování někdy stalo, že vám okolní svět připadal nereálný, a tak nějak mimo běžnou realitu. Na vyjížďku s paní Toddovou se můžete vydat v Hodině
děsu (Odeon, 1992).

Roman Kroufek
Milan Vričan
Honza Vojtíšek
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RECENZE

Stephen King

Bazar zlých snů
Uběhlo pět let od chvíle, kdy se v českém překladu
naposledy objevila povídková sbírka Stephena Kinga.
Spousta lidí nedá dopustit na jeho romány, některé se
staly vyhlášenými, ale krátké práce spíše stojí ve stínu
jeho tvorby. I když krátké… vzpomeňme jen na povídky typu Mlha. Jak sám Stephen King v úvodu píše, cítí
se spíše romanopiscem, než autorem holdujícím kratším útvarům. V nové povídkové sbírce, kde se objevují
i knižně nevydané povídky, jich najdeme rovných dvacet. Což je na rozsahu necelých pěti set stran vlastně
až „nekingovské“. Fanoušky potěší i fakt, že každá povídka je opatřena krátkou autorovou předmluvou, která
vysvětluje, na jaký popud vznikla, nebo co bylo hlavním mottem k jejímu sepsání. Bazar zlých snů je napsán literátem, kterému sedmdesátka klepe na dveře.
Nejenže je dávno vypsaný, ale začíná bilancovat a místy by se mohlo zdát, že i senilnět.
The Bazar of Bad Dreams
Překlad: Linda Bartošková
Vydavatel: Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2016
Počet stran: 472
V žádném případě se nehodlám pouštět na tenký
led disputací o mistrově duševním zdraví. I kdyby jen
z důvodu, že má můj patřičný obdiv za to, co dokázal. Ale pokud si přečtete tuto sbírku povídek vzniknuvších za poslední pětiletku, možná vás podobné
úvahy napadnou. Jednak se věnuje ostatním osobním „vášním“, ať už je to baseball, svodná jízda na
motorce, obdiv k jiným literátům nebo básním, potažmo literatuře jako vědnímu oboru, ale hlavně mezi
tématy povídek zcela převládají úvahy nad selháváním morálky, pocitu viny, posmrtného života, umírání
a deﬁnitivy smrti. Ne, že by vše v Kingově tvorbě nebylo už dávno, ale zde je k mání opravdu velká porce a z tónu vyprávění brzy pochopíte, že nejde jen
o účel, který světí prostředky, ale hlavně o hlubokomyslné přemýšlení nad samotnými tématy. Stephen
King své čtenáře k podobným úvahám rovněž opatrně navádí: „Napsal jsem je hlavně pro vás. Zkoumejte
je dle libosti, ale buďte opatrní. Ty nejlepší mají zuby.“
Všechno souvisí se vším, takže Bazar zlých snů
můžeme chápat především jako kompaktní celek. Jis-
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těže si najdeme povídky, které budou vyčnívat nad jinými, ale budeme se stále motat v bludném kruhu témat zmíněných výše. Zde se hodí zmínit, že rovněž po
dlouhé době došlo k tomu, že český nakladatel použil
originální obálku. I ta totiž s celkovým vyzněním důvěrně koresponduje. King nás nutí přemýšlet nad literárním světem, který stvořil a podvědomě posílá vzkazy, abychom si v hlavě pohrávali s podobnými tématy
souvisejícími s vlastními životy. Zabrnká na strunu otázek typu, co bychom dělali, kdybychom znali budoucnost nebo co bychom změnili, kdybychom mohli napravit minulost. V jednotlivých předmluvách nás mistr
strachu nechává nahlédnout i do své literární dílny, kde
se rodí příběhy a vysvětluje, jakými ingrediencemi získaly na chuti. Upoutá teorie o skladbě povídky: „Někdy
povídka vznikne najednou – jako hotová věc. Obvykle
však ke mně přicházejí ve dvou částech: nejdřív šálek,
potom ouško. Jelikož se to ouško nemusí ukázat celé
týdny, měsíce a dokonce i roky, mám vzadu v hlavě krabičku plnou nehotových hrnků, každý v jedinečném
ochranném mentálním obalu, kterému říkáme paměť.
Ouško nemůžete jít hledat, i když máte sebekrásnější
šálek. Musíte počkat, až se objeví.“
Zatímco ony šálky mohou podléhat, řekněme, pásové výrobě, tak samotná ouška, která deﬁnují směr
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a pointu, jsou čistě ruční prací. Hned v první povídce Míle 81 dostaneme důvěrně známé šálky – americký zapadákov, dlouhá dálnice, dětské postavy, zavřená restaurace u opuštěného odpočívadla a tajemné
auto, které pochází z jiné dimenze. Pak teprve přichází
vize, jak vytvarovat ouško, aby co nejvíce zaujalo a líbilo se. První povídka v sobě nezapře „klasického Kinga“ a čtenáři se zdá, že se opětovně vydal po důvěrně
známé cestě. Jenže už druhá Premium Harmony hází
výhybku do míst, kde se autor nachází v posledních
letech. Ona fantastická témata jsou už jen pomocnými
berličkami a příběh se pevně opírá o realitu všedních
dní. Krutost nepřichází od upírů, klaunů, z neznámých
vesmírů, ale z holé podstaty lidského bytí, z hořké reality všedního dne či mezilidských vztahů. Ty nejenže
mohou být horrory samy o sobě, ale často přinášejí
i nejděsivější pointy. Jakou formu může mít vztah otce
a syna, a zda se mohou po letech ještě navzájem překvapit, dokazuje třetí Batman a Robin mají spor. Další Duna je parádní ukázkou jak ze scenérie, kterou by
většina přehlédla (nebo si ji maximálně vyfotila na fejsíček), dokáže Stephen King utkat jeden z nejlepších
příběhů téhle knihy, který završí ránou do hlavy. Podobně je na tom i Zlý chlapeček, kde je přidána jedna z nejoblíbenějších ingrediencí Kingových vyznavačů – zákeřné dítě, které k smrti škodí. Přemýšlení nad
morálními hodnotami a lidskostí jako takovou ukazuje
westernová Smrt.
V knize najdeme i dvě básně Kostnice a Tommy.
Autor v předmluvách dává na vědomí, že jeho poetická
tvorba je neprobádanou krajinou nejen pro čtenáře, ale
i pro něj samotného. Píše i o tom, že své básně spíše
považuje za vyprávění, než za poezii. Prvně jmenovaná je hodně morbidním příběhem a druhá nostalgickým vzpomínáním na staré, hipísácké, časy. Morálka
na jazyku převaluje, co jsme ochotni udělat, abychom
si pomohli z ﬁnanční nouze a jestli nás jeden takový
čin nemůže nadobro změnit. Vypravíme se i k Pánu,
přesněji řečeno do posmrtného života, kde se rozhodne, co s námi dál. Problém je v tom, že za pověstným
světelným tunelem na nás čeká byrokratická mašinérie orwellovského střihu. Posmrtný život se tím stane povídkou, která ze sbírky vyčuhuje nad jiné. Stejně jako další, rozsáhlejší, Ur, které mnozí vyčítají, že
vznikla na zakázku. Jenže i povídka vzniklá k podpoře nějakého produktu je buď dobrá, nebo špatná… na
tom těžko něco změníte. A tahle je dobrá. Navíc kápla
autorovi do noty, protože se týká moderních technologií, které se zabývají čtením a psaním. To Stephena
Kinga vždy fascinovalo, vzpomeňte třeba na stařičkou
povídku Textový procesor bohů, která vyšla ve sbírce
Mlha. Tady se evidentně setkalo příjemné s užitečným
a osobně myslím, že fakt, že z tohoto kápla nějaká ta
kačka, zrovna u Kinga nehraje žádnou roli.
Následující povídky se nesou v duchu zmíněného
Kingova rozpoložení, které přišlo s věkem. V Herman

Wouk stále žije je totiž děsivé vyvrcholení zcela přebito autorovou láskou k literatuře. Pod psa začne kulhat
na obě nohy, když zjistíte, kam příběh směřuje a zbude
jen láska až za hrob. Blokáda Billy je určena jen pro
nadšence do baseballu, protože všichni ostatní ztratí
mezi odpaly a auty dějovou niť. A v konečném důsledku jsou rádi, že to nějak skončilo. Pan Mňamka je mimořádně nostalgickým vzpomínáním na „život zamlada“, až z toho dostanete splín. Co pak z toho, že nosná
myšlenka je jinde. Náladu spraví až vymítací horror,
který je teprve druhou návštěvou „starého Kinga“ Zelený bůžek agonie. Autor umí vystrašit mnohem více
než tady, ale je to příjemné osmdesátkové retro.
„Ta moje část, která tvoří příběhy, existuje pouze
v samotě. Ten, kdo se objeví, aby vykládal vtipy a odpovídal na otázky, je ubohý náhradník tvůrce příběhů.“
I touto větou Stephen King navodí na povídku
Ten autobus je jiný svět, která nahlíží do cizích životů. Nakoukneme ale jen na malý okamžik a zbytek si
autorova představivost vygeneruje sama. Nekrology
jsou hlavně o síle slova. Pokud jimi můžeme změnit život někoho jiného, stane se z nich zbraň hromadného ničení. Předposlední Opilé rachejtle jsou
o vztazích mezi soupeřícími rodinami, matkou a synem, ale také o vlivu alkoholu na člověka. I o tom ví
King svoje. K tomu si ještě přidejte nenávist, odpuštění a trumpetu, a máte další povídku, kde zlo přichází od lidí. Pořádnou tečkou je Letní bouře, která není
o ničem menším, než o konci světa. Jakoby autor
říkal, že i když už je všechno v prdeli a konec života
odpočítává hodinová ručička, je do toho potřeba jít
se ctí a s pocitem svobody v srdci.
Aktuální Kingova sbírka je v konečném důsledku
povedeným dílem. Můžeme polemizovat o tom, která povídka je lepší, která je více „kingovská“ nebo
kde už to není ono. A ti, kteří budou (i v úctě k předchozím mistrovým dílům) remcat, budou mít vlastně pravdu. Změna je totiž v tom, že zatímco předtím
jsme byli zvyklí, že nám King předává své reálné strachy a fobie, teď je ve fázi, kdy vypráví příběhy o zlu,
které má základ v reálném životě a ve skutečných lidech. Přitom to šimrání v zátylku je tam přítomno pořád, i když zdroj je pozměněn. Stephen King čím dál
víc rozdává i ze svého života. Ze vzpomínek, podnětů
a příhod. Věkem se Kingův styl vyvinul trochu jiným
směrem, ať se to týče stylu vyprávění nebo použitých
kulis. Často ve vás zůstane atmosféra a pocity, které
chtěl autor navodit, ale v jejich záplavě někde ztratíte ten samotný příběh. Pokud je příběh a pointa natolik nosná, že zmíněné přebije, dostanete pořádně
vybroušený skvost. Problém vidím hlavně v tom, že
Bazar zlých snů není vyvážený. Drahokamy nejsou
na požádání. Dokonce ani pro toho, kdo je King.

Roman Bílek

[ 15 ]

RECENZE

Cell
O tom, jak svízelné to bývá s ﬁlmovými a televizními adaptacemi děl Stephena Kinga, si v tomto čísle
můžete přečíst leckde. Snímek Cell, který do ﬁlmového světa překládá knihu Puls, je typickým příkladem
toho, jak celkem slušnou látku sejmout ﬁlmařským
neumětelstvím a nudou. Máte však štěstí, knihu jsem
četl před několika lety a prakticky si ji nepamatuji,
takže budete ušetřeni opakovaného nesmyslného
srovnávání.
Režie: James DeMonaco
Scénář: Tod Williams
Délka: 98 min
Původ: USA
Rok: 2016
Hrají: John Cusack, Samuel L. Jackson, Isabelle
Fuhrman, Stacy Keach, Lloyd Kaufman
Už z prvního odstavce je patrné, že mi Cell příliš
nesednul. A to i přes fakt, že téma a nápad pokládám
za hodně zajímavý, vždyť “zombie” nákaza, způsobená prostřednictvím mobilního signálu, je poměrně
originální a zábavné téma s mnoha možnostmi využití. Také samotný začátek ﬁlmu nasvědčuje tomu,
že bude na co koukat. První setkání lidstva s vražedným signálem zažijeme spolu s hlavním hrdinou na
letišti, což je pro podobné radůstky naprosto ideální
prostředí. Hodně lidí, nepřehlednost a mobil v každé
druhé ruce zapříčiní, že úvodní exposé je docela divoké a brutální. Napadnutí lidé se během chvilky stávají šílenci, kteří v lepším případě ubližují sami sobě,
v tom horším pak všem kolem sebe. A nutno říci, že
těch druhých případů je mnohem, mnohem více.
O to smutnější je divákovo vystřízlivění ve chvíli, kdy se vykrystalizuje skupinka přeživších, vydávajících se zachraňovat syna a manželku hlavního hrdiny. Tím je stárnoucí John Cusack, jehož jediným
charakterovým rysem je, že je bledý, a tak neustále připomíná mima s nasazenou parukou. Hereckým
rozsahem se tak v tomhle snímků blíží nejlepším výkonům Nicolase Cage. Přizvukuje mu totálně nezají-
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mavý Samuel L. Jackson a několik teenagerů. Zajímavý je tak pouze veterán Stacy Keach v roli ředitele
prestižní školy, který je však krutě nevyužitý a jehož
osud končí vyloženě neumětelsky a trapně.
Klaďasové tedy stojí za prd. Ale jak je to se záporáky? Anonymní zabijáci z řad běžného občanstva
jsou v první polovině zábavní, diváka zajímá, proč
se začínají chovat jako “hejna ptáků” a nechybí jim
správná touha po krvi. S narůstající stopáží se však
děj zamotává, do hry vstupuje chlápek v červené mikině, jehož roli jsem pořádně nepochopil a pseudozombie se chovají stále podivněji a podivněji.
Také ﬁlmařsky nejde o žádnou hitparádu originálních postupů a gejzíry nápadů. Postavy většinou někam jdou nebo o něčem mluví, aniž by se během toho
dělo něco zajímavého. Udržet divákovu pozornost je
pak samozřejmě krajně náročné, protože celkové šedivé vyznění snímku si nezadá s podzimní procházkou v severočeských výsypkách. Ale tam alespoň
hrozí že se stane něco zapamatování hodného.
Je mi jasné, že za spoustu věcí může příběh, a
tedy i sám Štěpán Král, který přeci jen umí zábavně
převyprávět i velkou chujovinu. Autoři této adaptace
jeho dovednost postrádají, a tak jen vyprávějí chujovinu. Bez zábavy.
Roman Kroufek

ROZHOVOR
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Alena Čadová
Plzeňskou tvůrkyni Alenu Čadovou by bylo možné představit a pojmenovat různě. Ze všeho nejvíce
je však oddanou a zapálenou horrorovou fanynkou.
Od toho se odvíjí vše ostatní ohledně její tvorby. Maluje horrorové postavy, osobnosti i výjevy. Pokouší
se psát horrorové povídky. Největšího úspěchu však
dosáhla se svými scénáři ke krátkometrážním horrorovým ﬁlmům, s nimiž bodovala a nedávno dokonce
zvítězila v zahraničních soutěžích. Nejen na ně, ale
na všechny aspekty jejího vztahu s horrorem, se jí
vyptal Honza Vojtíšek.
Jak se mladá dívka s touhou psát dostane ke
psaní horrorových scénářů? Začínala jsi rovnou
jimi?
Horror je mým nejoblíbenějším žánrem již od útlého dětství a veškerá má umělecká tvorba se vždy
jednoznačně upínala tímto směrem. První horror, který jsem napsala, když mi bylo sedm, se jmenoval
Proč teče krev?!. Byl napsaný na přeložené růžové
čtvrtce pomalované černými kříži a krvavými skvrna-

mi. Hned v dětství jsem si zamilovala horrorové klasiky 80. let, které nám táta tajně pouštěl, když máma
nebyla doma. Žádnému jinému ﬁlmovému žánru tolik
nerozumím čili by se mi jiný žánr i hůře psal. Stejně
jako pro spisovatele platí pravidlo, že kdo chce psát,
musí hodně číst, i pro scenáristy platí, že napsat jeden dobrý ﬁlm daného žánru znamená sto dobrých ﬁlmů daného žánru vidět. Jen výjimečně mám
v šuplíku něco, co do oblasti horroru nespadá, nebo
se horroru alespoň nedotýká.
Se svými scénáři jsi se zúčastnila několika zahraničních soutěží a v některých i slušně bodovala, naposled dokonce ve své kategorii vyhrála. Jak ses k těm soutěžím dostala? Zkoušela jsi
(existují vůbec?) nějaké obdobné soutěže i u nás?
Existuje mezinárodní scenáristická asociace, do
níž se lze bezplatně registrovat a která svým členům
zprostředkovává informace o scenáristických soutěžích nebo konkurzech všemožných kategorií po celém světě. Mimo jiné tu člověk najde i mnoho užiteč-
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V souvislosti s těmi zahraničními soutěžemi,
píšeš své scénáře rovnou anglicky nebo česky
a pak je překládáš? Pokud platí ta druhá varianta,
vnímáš mezi oběma jazykovými verzemi nějakou
odlišnost, změnu, k níž dochází překladem?
Je to tak půl na půl. Takřka celoživotní studium
angličtiny mne naučilo „přemýšlet v angličtině“, čili
dialogy, které si přehrávám v hlavě, slyším rovnou
anglicky, a tak je i píšu. S tím je spojená i má deformace, že nedokážu postavám dát česká jména,
jelikož o ﬁlmu od začátku přemýšlím jako o anglicky mluveném. Děj scénáře ale píšu v rané fázi česky, jelikož každý scénář je nutno mnohokrát přepisovat, a pro mne je snazší přepracovávat český text
než anglický. Děj scénáře tedy následně překládám,
ale nikdy sama – s tímhle vždy pomáhá korektor. Navíc lze brát jako handicap fakt, že člověk na zahraničních soutěžích soupeří v 90 % případů s rodilými
mluvčími. Jelikož mám stále větší cit pro český jazyk
než pro anglický, může se můj překlad do angličtiny
zdát příliš kostrbatý – věty neodsýpají a vyprávění tak
ztrácí na tempu. Angličtina je ve srovnání s češtinou
jazyk strohý a ve scénáři to platí dvojnásob. Vše se
ale dá cvikem dovést k dokonalosti; mně například
hodně pomáhá, když si čas od času nějaký anglický
scénář ﬁlmu, který jsem viděla, přečtu.

ných rad a postřehů k problematice psaní, užitečné
kontakty, odkazy atd. Jsem členem něco přes rok
a důvod, proč jsem začala hledat v zahraničí, je právě
ten, že v Čechách je podobných soutěží jako šafránu. Před lety podobnou soutěž vyhlašovala jednou
ročně Česká televize. Nyní lze, pokud vím, jen posílat náměty přímo produkci, stejně jako do ostatních
televizí. O jiných pravidelných soutěžích nevím, jen
zhruba jednou do roka zaslechnu o nějaké ojedinělé.
Co ti vlastně účast, umístění a vítězství v podobných soutěžích, kromě dobrého pocitu, přineslo? Co třeba bylo spojené s tou nedávnou výhrou?
Vítězství na londýnském New Renaissance Film
Festival mi přineslo certiﬁkát za scenáristiku a různá
členství na portálech pro scenáristy, ﬁlmových portálech apod. Pravidelně bývá v těchto soutěžích cenou
i větší či menší ﬁnanční obnos, a velmi často následná produkce ﬁlmu a promítání na vybraných ﬁlmových festivalech – což je pro scenáristu asi cena největší. Takto mi loni unikl festival v Cannes, když jsem
se scénářem Paralela skončila v nejlepší šestce
v kategorii Nejlepší krátkometrážní scénář. Na první místo jsem bohužel nedosáhla. Hmotné ceny ale
opravdu nejsou to hlavní; pro mě je především nesmírnou satisfakcí a motivací pocit, že moje tvorba,
kterou dělám srdcem, se lidem líbí, jsem za ni chválena a mně tak dává smysl v ní pokračovat.
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Scénář je částečně v podstatě polotovar (samozřejmě s vědomím jeho literárních verzí), který je, při troše štěstí, teprve následně adaptován
a uváděn ve vizuální realitu. Jak se jako scénáristka vyrovnáváš s tím, že to v případě natočení
může vypadat jinak, než sis při psaní představovala? Počítáš s tím nebo tak nějak vnitřně doufáš,
že se režisérská verze příběhu od té tvé nebude
moc lišit?
Napsat scénář a prezentovat ho světu je jako být
pyšným rodičem, který vede své dítě poprvé do školy. Čili dát svůj vymazlený scénář z ruky a nechat někoho, aby si s ním dělal, co chce, je naprosto děsivá
představa. Počítám s tím, že je potřeba dělat kompromisy a přepisovat, ale všechny takové zásahy mají
být podle mne konzultovány s autorem původního
scénáře, aby bylo jasné, že jak režisér, tak scenárista
mají stejný záměr a vizi. Vždy razím heslo, že víc hlav
víc ví, takže se úpravám nebráním, a naopak vnímám
jako velkou chybu amatérských ﬁlmařů, když se snaží
za každou cenu na svém snímku podílet jak scenáristicky a dramaturgicky, tak režijně. Držet se křečovitě
své původní vize může znamenat propásnout příležitost posunout ﬁlm o příčku výš tím, že si scénář přečte režisér a přispěje svou troškou do mlýna.
Když píšeš scénář, respektive zpracováváš
vymyšlený příběh do podoby scénáře, omezuješ
se případným rozpočtem a možnostmi realizace, nebo dáváš své představivosti naprosto volný
prostor realizace? Jako že třeba upravuješ nebo
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tickém zámku v zemi nezemi mi je k ničemu, když
předem vím, že pro takový scénář neseženu producenta. Krom toho jsem asi stará škola, protože podle
mě nemusí být ﬁlm drahý proto, aby byl dobrý. Jsem
přesvědčená, že kvalitní ﬁlm lze natočit i se dvěma
herci a v jednom domě. Když na to přijde, tak i v jedné místnosti. Hitchcockův Rope, 12 Angry Men, Evil
Dead, Man Bites Dog nebo dnešní found footage
horrory jsou bez speciálních efektů a za málo peněz,
a rozhodně bych neřekla, že jim nízký rozpočet ubírá
na kvalitě. Dnešní předimenzované velkoﬁlmy se mi
nejen nelíbí, ale i na mne všechny ty triky a speciální
efekty působí rušivě.
Byl už nějaký tvůj scénář realizován do ﬁlmu?
Proč?
Nějaké pokusy už proběhly, nicméně výsledek
zatím není. Mám stále jen hromadu hrubého materiálu. Já osobně jsem již pokusy o amatérskou režii
vzdala. Cítím se být především pisatelem – toho se
chci držet a dál se zdokonalovat.
přímo vynecháváš nějaké scény, protože jsou
prakticky nenatočitelné, nebo by spolykaly hodně peněz?
Od samého počátku myslím na rozpočet; to jest
ve fázi, kdy teprve přemýšlím o tom, jaký námět si
pro scénář zvolím. Stopáž, rozpočet, žánr a časová ohraničenost jsou nejzákladnější kameny, na které je třeba pamatovat ještě, než se člověk do psaní
scénáře pustí. Psát příběh odehrávající se na fantas-

Máš nebo měla jsi, kromě psaní scénářů, s ﬁlmem společného něco více?
Zkusila jsem si runnera a lockupa, abych viděla, jak to funguje na place a něco se přiučila. Byla to
skvělá zkušenost, která mi pomohla uvědomit si, co
u ﬁlmu vlastně chci nebo nechci dělat. Například to,
že bych nikdy nechtěla být herečka. Následovalo pár
amatérských počinů, na kterých jsem pomáhala pře-
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devším jako skript nebo runner. Krom toho jsem celkem velkým ﬁlmovým nadšencem, který sbírá repliky a ﬁlmové plakáty, píše hercům o autogramy, svoje
idoly zvěčňuje na plátno a pamatuje si, kdy který herec slaví narozeniny.
Taková obdoba otázky povídkářům. Všechny
tvé scénáře jsou krátkometrážní. Co celovečerní
scénář?
V šuplíku leží jeden rozpracovaný celovečerák
plus několik synopsí, které by stály za to vdechnout
jim život a rozepsat je do celovečerního scénáře.
Účastí na dosavadních soutěžích jsem si potvrdila,
že kraťasy psát umím. Teď je na čase pokusit se zdolat vyšší příčku čili hodlám se pokoušet o titul Nejlepší celovečerní scénář. Ale to je hudba velmi, velmi
vzdálené budoucnosti.
Ptát se proč horror by bylo jaksi… otřepané.
Takže se zeptáme jinak. Proč ne sci-ﬁ nebo dnes
tolik moderní a populární fantasy?
Oba tyto žánry mne bohužel absolutně minuly
a spolu s westernem jsou to mé tři nejmíň oblíbené žánry vůbec. Myslím, že tak jako mi byla láska
k horroru dána do vínku, na sci-ﬁ ani fantasy zkrátka
nemám buňky. Jediné sci-ﬁ (dá-li se to tak nazvat),
které mne nadchlo již v dětství a sleduji jej dodnes, je
seriál Red Dwarf. Jinak tomuto žánru ale vůbec nerozumím, nebaví mne a jediné, co o sci-ﬁ vím, je, že
Star Trek a Star Wars není totéž. To trochu přeháním,
ale opravdu nesleduji ani jedno, ani druhé. Co se fantasy týče, je to ještě horší. Držím se svého kopyta,
kterým je horror a thriller.
Teď jsi začala psát i povídky. Jednu z prvních
jsme ti otiskli v minulém čísle. Jak moc se liší
psaní ﬁlmového scénáře od psaní povídky?
Pravidla a osnovy scenáristiky znám dobře, kdežto při psaní povídek se nemám čeho chytit a jistojistě dělám začátečnické chyby, kterých se s narůstající praxí snad dopouštět nebudu. Psaní povídek je
tak pro mne stále trochu experiment. Povídku napíšu
mnohem rychleji než scénář, jelikož se s ní tak moc
nemažu. Se scénářem se víc mazlím a přepisuji jej
tak dlouho, dokud není v mých očích dokonalý.
Přidáš jen povídky ke scénářům nebo se budeš teď více věnovat jim?
Rozhodně ráda svoje působení rozšířím o psaní
povídek, protože ne každý námět, který mám v notýsku, je vhodný pro ﬁlm. Psaní povídek mi dává možnost
realizovat takové náměty, které jsem ve formě scénáře nikdy nedotáhla do konce. Příkladem je povídka
Okenice, která je postavená na introspekci a vnitřním
monologu, a pro formu scénáře tak není úplně vhodným materiálem, jelikož je více „character-driven“ než
„plot-driven“ – tedy že děj posouvá kupředu charakter hrdiny, nikoliv zápletka a sled událostí.
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Kromě psaní i hezky maluješ. Samozřejmě
převážně v rámci tvého oblíbeného žánru. Děláš
to jen tak pro radost nebo jsi už zaznamenala nějaké úspěchy?
Maluji asi od šesti let a je to pro mne stále především rozptýlení a způsob, jak ventilovat nějaké moje
vnitřní pnutí. Takový můj prostředek komunikace se
světem. Tvorba obecně je pro mě potřeba – ať už jde
o psaní, malbu, nebo hudbu. Za malíře se ale jednoznačně nepovažuji a krom pár prodaných obrazů
a několika drobných výstav jiné úspěchy na kontě
nemám. Možná bych si věřila na ilustraci některé mé
povídky či knihy, ale to je ještě daleko.
Děláš vyloženě jen malbu nebo i kresbu, koláže apod.?
Dlouho jsem preferovala kresbu, jelikož mám ráda
komiksy a cartoony. Až posledních pár let zase převládá malba. Krom toho zbožňuji grafﬁti a street art. Dalším technikám se již nevěnuji, jelikož se snažím upřednostňovat psaní před výtvarným uměním, jak to jen jde.
Neuvažovala jsi někdy to kreslení se scénáři
propojit třeba do komiksu?
Uvažovala, ale myslím, že na něco takového nemám dostatek trpělivosti. Maluji stylem „tohle se mi
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nepovedlo, radši to roztrhám, vyhodím a začnu znova“. Jsem perfekcionista a mnohdy i zbytečně vyhazuji něco, co lze ještě opravit. Na základce jsem
v hodinách dějepisu a zeměpisu nějaké jednoduché
komiksy kreslila. Dnes si maximálně sem tam nějaký
přečtu.
Abychom kýči a neoriginalitě učinili za dost,
sděl nám tvůj nejoblíbenější horrorový ﬁlm, knihu,
postavu nebo záporáka a nejvíc sexy osobnost
spojenou s horrorem.
Vybrat jen jeden horror je naprosto nemožné…
Se zavřenýma oběma očima musím přehlídnout celý
německý expresionismus, který miluji, veškerou tvorbu Alfreda Hitchcocka, Spalovače mrtvol, ságu Evil
Dead a další osmdesátkové pecky, můj nejoblíbenější found footage The Blair Witch Project a Kingovu
Misery a za pomyslný nejoblíbenější horror bych zřejmě jmenovala jedničku A Nightmare on Elm Street;
která určitě není nejlepším horrorem, pouze mým nejoblíbenějším. Váže mne k ní tolik nostalgie a lásky, že
nemůžu vybrat jinak.
Nejoblíbenější horrorová kniha nebo kniha obecně? I když to je vlastně jedno. Květy zla od Charlese
Baudelaira. To je sice poezie, ale dost Baudelairových básní si s horrorem opravdu nezadá.
Nejoblíbenější záporák? Bez váhání Freddy Krueger. Líbí se mi jeho humor, kostým, expresivita, jeho

elegantní, řekla bych až taneční chůze. Mám doma
rukavici, svetr i podpis Roberta Englunda.
Nejvíc sexy osobnost spojená s horrorem? Teď
to bude vypadat, že jsem tak o tři dekády starší než
ve skutečnosti… Ale jestli je ve světě horroru někdo,
pro koho mám opravdu slabost, tak jsou to mistři Sir
Christopher Lee a Vincent Price. Jsou to elegáni (Lee
je navíc Brit, a pro ty já mám slabost), oba mají temný, démonický smích, a navíc jsou to opravdu horrorové legendy. Byli to dobří přátelé, a kromě horroru
je spojovalo ještě jedno – oba se narodili 27. května.
Stejně jako já. To nemůže být náhoda.
Co chystáš v blízké době?
V nejbližší době bych měla dokončit povídku, jejíž pracovní název je I’m Nathan and I’m 8 years
old. S ní se budu účastnit výběrového řízení do knihy Twisted 50 vol.2 – což je anglicky psaná horrorová antologie. Další v pořadí je krátkometrážní scénář Tapeta, kterému už chybí jen kousek, abych jej
dotáhla do konce a v neposlední řadě budu bojovat
o umístění v dalších třech zahraničních scenáristických soutěžích. V dohledné době rozjedu také vlastní
blog. Takže wish me luck.

Samozřejmě wishujeme
a děkujeme za rozhovor.

[ 21 ]

There’s a Monster in My Closet
napsala Alena Čadová
1. INT. DEN, DĚTSKÝ POKOJ
Je sychravý, podzimní večer. Za oknem dětského pokoje bubnují na parapet kapky
deště.
V malém dětském pokojíčku leží na posteli HOLČIČKA prohlížející si obrázky
v dětské knížce. Nevypadá to úplně jako typický dětský pokoj - je zdoben plakáty
strašidelných ﬁlmů.
Holčička má na jedné ruce nasazeného maňáska připomínajícího ducha. Knížka nese
název „101 ways how to kill Dracula, Frankenstein, Werewolf and many other
monsters“.
Postel je zavalená hromadou plyšáků. Holčička v knížce listuje, až se dostane na
stránku s titulem „Boogeyman in Closet“. Prohlíží si, jak takový skříňový bubák
vypadá.
HOLČIČKA
Tak nevím pane Boo, ale v téhle
knížce vypadá bubák ze skříně
úplně jinak než ten náš.
HOLČIČKA
(dělá směšný hlásek a mluví za
pana Boo)
To proto, že jsme zatím nenašli
bubáka, kterého máme ve skříni
my. Musíme hledat dál.
Otevírají se dveře a holčička hbitě zahazuje knížku na zem. Rychle se zavrtá do
peřin. Do pokoje vstupuje MAMINKA – jde dát dceři dobrou noc. Sedá si na její
postel.
MAMINKA
Už je skoro devět. Koukej jít spát.
HOLČIČKA
Mami? Můžu se na něco zeptat?
MAMINKA
Ano, zlato?
HOLČIČKA
Myslíš, že kdybych měla ve skříni
vlkodlaka, tatínek by ho zastřelil?
MAMINKA
Určitě ano. Je přece policista.
HOLČIČKA
Mami? A myslíš, že policisté mají
i stříbrné kulky, aby mohli střílet
vlkodlaky?
Maminka zdvihne obočí a výchovně se podívá na dceru.
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MAMINKA
Ano, jsem si jistá, že počítají i s tím,
že budou střílet vlkodlaky. A jestli ještě
uslyším o těch vašich strašidlech, tak ti
tu knížku seberu.
Maminka zakryje dceru peřinou až po bradu. Holčička se otáčí na bok a bere do
rukou plyšového Freddyho Kruegera.
HOLČIČKA
Dej dobrou noc Freddíkovi.
Maminka pohladí plyšáka po hlavě.
MAMINKA
Dobrou noc, Freddíku. A ted’ už
spěte.
Maminka dává pusu na čelo své dceři a vstává z postele. Všimne si knížky ležící
na zemi. Sebere ji a odnáší ji z pokoje.
HOLČIČKA
Mami? Bude tatínek dnes doma aby
chytal bubáky v mojí skříni?
MAMINKA
Ne, broučku. Tatínek dnes musí chytat
lupiče. Strašidla v domě bude chytat až
zítra.
Holčička se převalí zády k mamince.
MAMINKA
Chceš, aby ti tatínek dal dobrou noc, než
odejde?
HOLČIČKA
Ne.
Maminka s povzdechem krčí rameny a odchází z pokoje. Holčička dotčeně na maminku
křičí.
HOLČIČKA
Vždycky, když jde tatínek večer pracovat,
mám bubáka ve skříni!

Maminka se podívá na dveře skříně naproti posteli.
MAMINKA
Dobrá, tak se podíváme do skříně.
Otevírá skříň, ve které na šatní tyči visí spousta oblečení. Rozhrne jej, aby
holčička viděla, že je skříň prázdná.
MAMINKA
Tak. Vidíš? Žádná strašidla.
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Holčička se vyklání z postele, aby viděla, že ve skříni nikdo není. Maminka shrne
oblečení nazpátek a skříň zavírá. Jde k posteli a znovu svoji dcerku políbí na čelo.
MAMINKA
Jednu noc si bez tatínka poradíme
samy.
HOLČIČKA
A co když bubák přijde a tatínek
tu nebude?
MAMINKA
Tak si to s ním vyřídím já. A
teď’ koukej spát.
Maminka zhasíná lampičku a odchází z pokoje. Ohlédne se za
dcerkou a zavírá dveře pokoje.
2. INT. NOC, PŘEDSÍŇ
Před zrcadlem stojí TATÍNEK a obléká se do uniformy. Obouvá si těžké, kožené,
vojenské boty a připíná opasek s pistolí.
Venku je slyšet lehké hřmění. Maminka si dává ruku v bok a vyčítavě hledí na
tatínka, ukazujíc mu knížku o strašidlech.
MAMINKA
Už máme zase bubáka ve skříni.
Tatínek si zapíná knoﬂík u krku a pohlédne na maminku.
TATÍNEK
Už zase? To jsem dlouho neslyšel.
MAMINKA
Nemyslíš, že bychom to měli s
někým konzultovat?
TATÍNEK
Prosím tě… Je jen vystrašená z
toho počasí.
MAMINKA
A z těch hororů, co čte. Myslím, že ty
knížky a všechno jí vůbec neprospívají. Je
v jednom kuse vystrašená. Nelíbí se mi to.
Tatínek si navléká černé kožené rukavice.
TATÍNEK
Takové příběhy rozvíjí dětskou fantazii.
Já jsem byl úplně stejný, když jsem byl
malý. Nijak mi to neuškodilo. Až bude
velká, jen tak něco ji nevyděsí.
MAMINKA
Podle mě Frankenstein a zombíci nejsou
pro děti. A ty vaše horory a strašidelné
povídačky…
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Tatínek se ustaraně podívá na maminku. Dává jí pusu na tvář
a odchází.
TATÍNEK
Každý měl jako dítě nějakého
bubáka.
Maminka si povzdychne a loučí se s tatínkem. Tatínek otevírá dveře a odchází.
Venku již silně prší.
TATÍNEK
Na snídani jsem doma.
Dveře se zavírají a maminka stojí sama v tiché chodbě. Pomalu odchází do své
ložnice a jde také spát.
3. INT. NOC, DĚTSKÝ POKOJ
Zvenku je slyšet hřmění. V okně se sem tam mihne světelný
záblesk. Po podlaze se plazí dlouhý, strašidelný stín křivého stromu. Holčička
pevně objímá plyšového Freddyho a má zavřené oči. Usíná.

4. INT. NOC, LOŽNICE
Maminka sedí na posteli a nařizuje si budík. Pocit, že je přes noc sama v domě,
když je bouře a dcera je celá vystrašená, jí není příjemný.
Maminka se zahledí na noční stolek, na kterém leží policejní odznak. Tatínek si
jej zapomněl vzít s sebou.
Maminka po chvíli zhasíná lampičku, lehá si do postele a snaží se usnout.
5. INT. NOC, DĚTSKÝ POKOJ
Holčička leží rozvalená na posteli a tvrdě spí. V ruce stále třímá plyšového
Freddyho.
Ticho v pokoji přetíná podivný zvuk vycházející směrem od nohou postele, kde
je okno. Holčičku zvuk vytrhne ze spánku. Otáčí hlavu a dívá se na okno – je
zavřené. Za oknem se ve větru kymácí hrozivě vypadající strom. Okno je zamlžené.
Holčička pozoruje okno, když v tom se pohnou dveře skříně – mírně se přizavřou.
Holčička vyděšeně zírá na dveře, ale nic se neděje. Všude je ticho. Vše je
nehybné. Nejistě ulehá zpět do postele a tu a tam pokukuje po dveřích skříně,
zda se nehýbou nebo z nich nikdo neleze ven.
Venku je slyšet slábnoucí déšť, když v tom se ozve lehké zaklepání na okenici.
Holčička, vyděšená k smrti, pevněji stiskne plyšového Freddyho a předstírá, že
nic neslyší.
Zaklepání se ozve znovu. Holčička pomalu otáčí hlavu směrem k oknu. Vidí, že
zvuk dělá větev stromu, která do okenice naráží vlivem silného větru.
Holčička vstává z postele a pomalu se blíží k oknu. Zatahuje závěs, aby na strom
neviděla. Mizí i děsivý stín stromu, který se plazil po podlaze.
Holčička ulehá zpět do postele. Jde spát. Nejistě pokukuje po pootevřených
dveřích skříně. Nehýbou se. Vše se zdá být v pořádku.
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6. INT. NOC, LOŽNICE
Je noc. Dům je zahalen do tmy a ticha. Zvenku je slyšet šelest větru. Maminka
leží v posteli a spí. Převalí se na bok, když v tom se probudí a otevře oči.
Přímo naproti ní stojí její dcerka.
MAMINKA
Co se děje?
Holčička nehybně stojí u postele a zírá na maminku.
HOLČIČKA
(šeptem)
Mám ve skříni bubáka.
7. INT. NOC, DĚTSKÝ POKOJ
Maminka v noční košili a pantoﬂích vchází do pokoje. Holčička zůstává stát ve
dveřích. Maminka rychlým krokem přechází napříč pokojem a jde přímo ke skříni.
Rozsvěcuje v pokoji, aby všude bylo dobře vidět.
MAMINKA
Poradíme si i bez tatínka. Jestli je tu
nějaký bubák, vyženu ho a řeknu mu, že
ráno vstávám v pět do práce.
Maminka otevírá dveře skříně a rozhrnuje oblečení. Ve skříni nikdo není.
Holčička stojí ve dveřích a nahlíží do skříně. Maminka zběsile prochází
místností a máchá rukama kolem sebe.
MAMINKA
Tak bubáci, všichni ven! Nepřejte si mě,
jestli tu ještě budete strašit! Tohle je
náš dům a vy koukejte padat! Alou, ven!
Maminka si opráší ruce na znak toho, že skončila a otáčí se k dceři.
MAMINKA
Tak. Ještě je tu vidíš?
Holčička mlčky kývá hlavou a ukazuje na zatažené okno.
MAMINKA
Za oknem? Tak se tam podíváme.
Maminka rozhrnuje závěs a vysouvá okenici nahoru. Vykloní se ven a dívá se kolem
sebe. V zahradě je slyšet tichý šelest větru v korunách stromu a slabý déšť.
Všimne si větve stromu, která vlivem větru naráží do okenice.
MAMINKA
Vidíš zlato, tady nic není. Jen
ta větev tu dělá rámus. Okno hezky zavřeme
a nemusíš se ničeho bát.
Maminka jde k dceři stojící ve dveřích a bere ji do náruče. Odnáší ji do
postele.
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MAMINKA
Teda, ty máš ale studený nožky! A mokrý!
Říkala jsem ti, že když prší, nemáš si
otevírat okno. Copak jsi lezla ven? Když
prší a je noc?
Maminka zachumlá dceru pod peřinu a utěšuje ji.
MAMINKA
Pamatuj si, že strašidla neexistují. Žádné
bubáky ve skříni nemáš. To máš z těch
vašich nesmyslných hororů a povídaček. Už
jsem tatínkovi říkala, jak tě to straší.
Holčička se mlčky dívá na maminku.
HOLČIČKA
Mami? A víš jistě, že strašidla
nejsou?
MAMINKA
Naprosto.
Líbá dcerku na čelo a usměje se na ni.
MAMINKA
A i kdyby byla, nedovolila bych, aby něco
udělaly mojí dcerce.
Maminka vstává z postele a zhasíná světlo v pokoji. Zavírá dveře a jde spát.
Holčička se otáčí na bok. V náručí svírá
plyšáka a zavírá oči.
Z nezataženého okna jde do pokoje trocha venkovního světla.
Na podlahu u okna dopadá světlo a odráží tak odlesk mokrých ťápot na podlaze.
Otisky bot jsou u okna rozťapané dětskými bosými nožkami. Mokré stopy vedou
směrem od okna ke skříni.
V pokoji je hrobové ticho. Vše je nehybné. Holčička má zavřené oči, objímá
plyšáka a snaží se usnout. Místnost se zdá být zcela prázdná.
V temné skříni není téměř nic vidět. Oblečení visící na šatní tyči odhrnuté do
stran odhaluje zadní stěnu skříně. Skříň se zdá být prázdná – jen v rohu skříně
zpod oblečení čouhají černé vojenské boty.
Holčička poklidně oddechuje a usíná, když uslyší zavrzání dveří od skříně.
Otevírá oči, ale hrůzou leží strnulá a nehýbe se – už je to tady, bubák leze ze
skříně. Dveře pomaličku otevírá ruka oděná do černé kožené rukavice. Tatínek
vychází ze skříně.

KONEC
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Záhada vyhaslých
očí V. Bočka
Detektivka, horror,
nebo hrůzostrašná reportáž?
Všechno to začalo trochu jako béčkový mysteriózní thriller. Na stole v kanceláři archivu mi zazvonil
telefon, volali kolegové z badatelny. Mám prý návštěvu. A ještě než jsem stačil vstát, jen o několik málo
okamžiků později, stanul mezi veřejemi štíhlý zarostlý
mladík, takový Krakonoš v mladších letech, od hlavy
až k patě zahalený v maskáčích, v ruce třímaje omšelý batoh. Řekl mi, že sice pochází z Jeseníků, ale
že Chrudimsko, které obhospodařuje náš okresní archiv, ho také silně zajímá. A aby to dokázal, vysypal
z ruksaku horu regionálních knih a časopisů, vydávaných zdejším muzeem.
Když jsem se poněkud vzpamatoval z impozantního dojmu, který vyvolal svým entrée, zeptal jsem se

Herec a spisovatel Vítězslav Boček
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ho poněkud nesměle, co by si přál, nota bene ode
mě. Řekl, že sleduje mé články o ﬁlmových osobnostech spojených s regionem a také četl moje knížky o démonických pověstech a že to obojí poněkud
souvisí s jeho kauzou.
Před nedávnem totiž četl v jakési publikaci zpracovávající historii českého spiritismu o herci Vítězslavu Bočkovi. Jeho rodina byla prý stižena zvláštním prokletím. V lese u nedalekých Slatiňan existuje
záhadné místo, kde ptáci nezpívají, psi bezdůvodně
vyjí a zvěř se jim vyhýbá. Dědeček Vítězslava Bočka,
panský hajný, se jednoho večera nevrátil z pochůzky
domů, a tak se ho vydali hledat. Nalezli ho na onom
tajemném místě, zmateného a oslepeného. Po několika měsících bolestné agónie pak zemřel. Přesně
o rok později přišel na stejném místě o zrak i jeho
syn, který pak v den výročí otcovy smrti spáchal sebevraždu. A sám Boček o tom všem napsal román
Záhada vyhaslých očí.
Muž na mě upřel svůj sugestivní zrak a zeptal se
mě, zda o tom něco vím. Odvětil jsem, že jsem o Vítězslavu Bočkovi už psal, ale o jeho románu jsem doposud neslyšel, ani o zmíněné krvavé historce. Zároveň
jsem slíbil, že zkusím něco vypátrat, protože mě celá ta
záhada zajímá. Poprosil jsem ho proto o sdělení kontaktních údajů, abych mu mohl zaslat odpověď.
„Není třeba,“ usmál se tajemně, „zhruba za rok
se ohlásím sám a vy mně povíte, co jste zjistil.“ To
pravil a na místě se rozplynul. No, to už kecám. Ve
skutečnosti popadl ruksak, před archivem nasedl na
kolo a odjel směr Jeseníky…
A já začal pátrat.
Už fakt, že Vítězslav Boček napsal detektivní román, byl pro mě velmi zajímavý. Informaci jsem si
ověřil na internetových databázích a v podkladech
z Národního ﬁlmového archivu.
Nicméně oné strašidelné historce jsem moc nevěřil. Věděl jsem, že tatínek Vítězslava Bočka pocházel, jako ostatně fakticky všichni Bočkové, z Moravy,
konkrétně z Hranic. Tuto teorii o moravském prapůvodu všech Bočků ostatně potvrzuje i můj vlastní rodokmen. V této souvislosti jednou provždy uvádím,
že Vítězslav Boček je pouze můj jmenovec, nikoli příbuzný, tedy alespoň pokud vím. Vyprávění o lesníkovi v autorově rodině navíc odporovala i skutečnost,
že Vítězslav Boček starší byl železničním úředníkem
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s celou kauzou. Knihu neznala, zato s lokalizací strašidelných míst u Slatiňan si věděla rady. Jako nejděsivější lokalitu určila cestu mezi Slatiňany a Podhůrou, kde zemřelo hned několik lidí, což je skutečně
podloženo historickými prameny. Za několik dní mi
jinak dost těžko dostupnou knihu Záhada vyhaslých
očí sehnala a já mohl začít číst. Zhruba v tu dobu vyšla i publikace Černý bod od Martina Jirouška, kde
byl Bočkův román hodnocen jako „mistrovské dílo
s bizarně hororovým obsahem“. Současně jsem rozjel další vlnu pátrání a nestačil jsem se divit. Vynořila
se zásadní otázka: Je Záhada vyhaslých očí V. Bočka detektivka, horor, nebo na realitě založená hrůzostrašná reportáž? Lze v ní vystopovat skutečná místa, skutečné osoby a skutečné události?
Předesílám, že nejsem fanatik, který si myslí, že
by se v každém literárním díle musel nutně přímo
odrážet autor, jeho povaha a životní osudy. To by si
ostatně o nás, autorech hororů, museli čtenáři myslet
ledacos nepěkného. Nicméně jsou knihy, které k podobným úvahám přímo vybízejí. A Záhada vyhaslých
očí je jednou z nich.
Vítězslav Boček ve ﬁlmu 13. revír (1946)

Vítězslav Boček (úplně vpravo) před chrudimským hotelem
Central na sjezdu bývalých studentů zdejší obchodní akademie v roce 1942

a dědeček z otcovy strany, Antonín Boček, soukeníkem. Říkal jsem si tedy, že ona hrůzostrašná vyprávěnka byla možná jen marketingovým tahem při
vydání zmíněné detektivky nebo vznikla náhodným
propojením děje knížky s reálným místem.
Pak sehrála roli náhoda. Do archivu přišla slatiňanská badatelka paní Mikanová a já ji seznámil

Místo děje
Takřka celý dramatický příběh, tedy až na několik retrospektivních epizod, se odehrává v obci Supice, kterou byste na mapách hledali marně. Nicméně
existuje. Zcela jednoznačně se jedná o již zmíněné
Slatiňany, malebné městečko nedaleko Chrudimě.
Ano, přesně ty Slatiňany, které si tolik oblíbil Jaroslav
Vrchlický, Slatiňany, v nichž své dětství a rané mládí
prožila Helenka Vondráčková, kde se natáčel dobrodružně-kriminální ﬁlm Smrt v sedle a „koňský“ seriál
Dobrá voda.
Jak se to uvádí v románu, „cesta od nádraží přes
zámek až (…) na kraj lesa trvá málo přes půl hodiny.“
Pod zámkem, který opravdu býval tvrzí, je stejně jako
v knize mlýn, stejným způsobem lze obejít „moderní
křídlo zámku“ (z roku 1857) a projít branou do zámeckého areálu. „Druhou branou“ se skutečně „vchází
do parku, jednoho z nejkrásnějších v Čechách, jenž
(…) je přístupen veřejnosti, a tento park ústí do krásné kaštanové aleje.“ Park také ukončuje dřevěný turniket, který však je na konci románu zničen při divoké automobilové honičce. Jen musíme zaměnit
románové Sternheimy, vlastnící Supice s okolím od
roku 1744, reálným rodem Auerspergů, kterým zdejší
panství skutečně patřilo od poloviny 18. století. Ale
nenajdeme mezi nimi, bohužel či bohudík, na rozdíl
od smyšlených Bočkových aristokratů, šílené vědce.
Ve Slatiňanech také samozřejmě neexistuje tak rozsáhlé podzemí, jaké je popsáno v knize, natož vybavené lanovou dráhou.
Zato nedaleko od zmíněného parku dodnes nalezneme Kočičí hrádek, miniaturu hradu zbudovanou
v letech 1898-1901 na křemencové skalce. Ten se
sice v románu nazývá Myší hrádek a také byl postaven dětem pro zábavu, ovšem na rozdíl od reálného
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Pohled na slatiňanský (v románu „supický“) zámek (obraz Karla Liebschera)

vzoru v něm byla původně umístěna velká klec, „plná
bílých myšek, které skotačily, houpaly se a skákaly.“
Jak brzy zjistí hlavní hrdina románu, nechal ho hrabě Sternheim vybavit skrytým výtahem, který k příslušenství skutečného Kočičího hrádku samozřejmě
nikdy nepatřil.
A lovecký pavilon, v němž bydlel vypravěč? „Již
dávno nesloužil svému původnímu účelu, stal se jakýmsi deputátním stavením zámeckého úřednictva
a později vyhražen přechodným zámeckým hostům.
Odrážel se od jasné zeleni luk a lesů jako veselý vykřičník. Byl stavěn ve švýcarském slohu. Dubové trámy se střídaly s červenými cihlami a nahoru vybíhala
stavba v dřevěný vyřezávaný arkýř s dvěma malými
okénky, plnými kvetoucích pelargonií.“ O co jiného by
se mohlo jednat, než o takzvanou Švýcárnu za zámeckým parkem? Objekt vznikl přístavbami hospodářských křídel v letech 1847-1848 k patrové myslivně postavené už kolem roku 1840. Střed sloužil pro
odpočinek panstva, v západním křídle byly skromné
příbytky ovčáka (který v románu také vystupuje) a pasáka krav, ve východním křídle se nacházely chlévy. Charakteristická budova si „zahrála“ ve zmíněné
Smrti v sedle, v Dobré vodě horní pokojík obýval starý Hanousek ztvárněný Josefem Kemrem. Značně
poničený areál byl v letech 2011-2012 nově zrekonstruován na Muzeum starokladrubského koně.
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Významnou roli v příběhu sehrála též zřícenina
hradu Geiersteinu, který byl zajímavý tím, že v něm
byla „jediná jizba, v níž se klenutí nezřítilo. Opravena a opatřena starým dobovým nábytkem ze zámku
Sternheimského, sloužila nyní za dostaveníčko četným turistům z města.“ A co byste řekli? Takový hrad
se opravdu na bývalém panství Auerspergů nachází.
Je to Rabštejn (Rabštýn), zvaný pro své malé rozměry též Rabštejnek, v němž byla ve druhé polovině 19.
století romanticky upravena společenská místnost,
vybavená starobylým nábytkem, která sloužila k odpočinku panstva, zejména při honech. Dnes z hrádku
zbyly jenom ruiny, ale zachovaná místnost existovala
ještě dosti hluboko do dvacátého století.
Tímto považujme dějiště románu za odhalené.
Shod je velmi mnoho, navíc autor románu všechna
zmíněná místa dobře znal.

Osoba vypravěče
Jako autor a vypravěč v jedné osobě se nám
v úvodu představuje V. B., tedy již na obálce uvedený Viktor Boček: „Již skoro deset let uplynulo od
té doby, co jsem byl svědkem jednoho z nejpodivnějších dobrodružství, či lépe řečeno, celého řetězu
úžasných událostí, které překotným tempem během
půldruhého měsíce odhalily tajemství po jedenadvacet let neproniknutelné. Snad by tato kniha ani nikdy
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Švýcárna, v románu „lovecký pavilon“, v němž byl ubytován hlavní hrdina Viktor

Zříceniny hradu Rabštejna, vlastně románového „Geiersteinu“, u něhož došlo k jedné ze stěžejních událostí, jak
v románu, tak v rodině autora (obraz Karla Liebschera)

nespatřila světlo světa, kdyby mne byl osud náhodou
nepostavil přímo do prostředí, v němž bylo dohráno
poslední dějství dávno zapomenuté tragedie rodiny
Forstovy a rozluštěna záhada, jíž není rovno v naší kriminologii. Rád bych svěřil vypsání těchto příběhů rukám povolanějším, než jsou moje, nebýt té okolnosti,
že jsem jediným přímým účastníkem, jenž dokonale
znal nejen téměř všechny zde jednající osoby, ale měl
také příležitost z věrného líčení tehdejších vrstevníků
oživit bytosti, které více než před čtvrt stoletím tvořily
předehru celému tomuto dramatu. Jen proto jsem se
odhodlal prostě shrnout tuto mosaiku drobných episod časovým postupem v jeden celek ve snaze, aby
tato jedinečná historie neupadla v zapomenutí. Tolik
jenom laskavému čtenáři místo úvodu k dalším stránkám. V lednu 1930. V. B.“
V textu knihy je pak tento vypravěč a vlastně i významný protagonista děje také oslovován Viktor. Dozvíme se o něm, že v tomto kraji prožil mládí, že se
věnuje psaní detektivního románu a dokonce, že je to
herec. O tom se objeví jen nepatrná zmínka, když mu
na straně 107 hrabě Sternheim s poněkud ironickým
úsměvem říká: „Vy tedy jste umělecké embryo, mladý
příteli?(…) Pak dáte mým slovům tím více za pravdu.
Nikdy vás nenapadlo, zda není bláznovstvím, že pro
nic za nic líčíte si tvář a plýtváte svou nahou duší před
zraky indolentních diváků? Jste tichým bláznem pro
své ideály! Nu, nemám pravdu?“
A jsme u toho. Fikce zde není daleko od skutečnosti.
Autorem knihy je totiž divadelní a ﬁlmový herec a taktéž příležitostný literát Vítězslav Boček (1901–1961).
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Ještě jedna fotograﬁe Rabštejna v obležení turistů s patrným oknem do zachované místnosti, která v příběhu také hraje
významnou roli

Ten prožil mládí od Slatiňan, co by kamenem dohodil,
a to v okresním městě Chrudimi, jako syn vrchního revidenta drah a nadšeného ochotníka shodného jména. Narodil se v Kutné Hoře 24. prosince 1901 a následně byl pokřtěn jmény Vítězslav, Peregrin a Josef.
Od roku 1912 studoval chrudimské gymnázium, po
třech letech přešel na měšťanskou školu. Potom nastoupil na zdejší obchodní akademii, kterou navštěvoval v letech 1916–1920, studia však také nedokončil. Prostě podlehl vábení lehkonohé múzy. Začal
se věnovat herectví, nejprve od roku 1921 u divadelních společností, posléze v renomovaných „kamenných“ divadlech. Postupně byl členem Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě (1924–1925),
Slovenského národního divadla v Bratislavě (1925–
1930), Vinohradského divadla (1930–1948), Divadla
hlavního města Prahy v Karlíně (1948–1951), Divadla
státního ﬁlmu (1951–1954) a nakonec Městských divadel pražských (1954–1961). Jeho ﬁlmograﬁe je poměrně obsáhlá, čítá přes 40 položek, jednalo se ale
většinou jen o menší role. Díky své fyziognomii často zpodobňoval nepříliš sympatické uhlazené muže
z lepších kruhů a nezřídka dokonce přímo zlosyny.
První příležitosti mu nabídl ve svých ﬁlmech Kvočna
a Bílá nemoc (oba 1937) Hugo Haas. Objevil se také
v titulech Panenství (1937), Zborov (1938), Pán a sluha (1938), Rozina Sebranec (1945), Pancho se žení
(1946), Třináctý revír (1946), Týden v tichém domě
(1947), Krakatit (1948), Železný dědek (1948), O ševci Matoušovi (1948), Němá barikáda (1949) či Mstitel (1959). Největší roli ušlápnutého účetního dostal
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hned na počátku kariéry v psychologickém snímku Vyděrač (1937) natočeném podle románu Egona Hostovského, kde hrál po boku Adiny Mandlové.
Intenzivně pracoval pro rozhlas a od padesátých let
i pro televizi.
Literární tvorbě se Vítězslav Boček věnoval už od
dvacátých let. Napsal několik provokativních parodií
na sentimentální texty pro ochotnická zájezdová jeviště. Jeden z nich nese pro nás zajímavý název Když
jsem plela len aneb Hrůzostrašné mordy v pralese na
Podhůře, neb vězte, že Podhůra není nic jiného než
pomístní název z okolí Slatiňan a vlastně i Chrudimi.
V té době používal Vítězslav Boček literární pseudonym Tipan B., což byla studentská přezdívka z chrudimské obchodní akademie, kterou nám zachoval
i jeden z dobových almanachů. Čtenář Záhady vyhaslých očí na tomto místě už patrně zbystřil, protože i v tomto románu je Viktor častován přezdívkou,
a to, jistě nikoliv náhodou, velmi podobnou. Jedna
z významných postav románu, Viktorova kamarádka
z dětství, Jarka, mu říká „Típek“, což byl slovy vypravěče „takový nesmysl, který ji náhodou napadl“
a „toto jméno ujalo se i mezi (…) kamarády“.
Kromě uvedené Záhady napsal Vítězslav Boček
ještě detektivní příběh Bezhlavý kapucín (1933), který dle příslušného hesla Biograﬁckého slovníku českých zemí (2006) má „starosvětský hororový charakter“. Autor článku toto literární dílo nezná, takže ho
může pouze glosovat poznámkou, že bezhlavý kapucín je bezesporu nejznámějším chrudimským strašidlem a že on sám o něm kdysi v mladistvém roz-
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„Myší“, pardon, ve skutečnosti Kočičí hrádek u Slatiňan

puku napsal dodnes dochovanou, nicméně však již
nepublikovatelnou hrůzostrašnou povídku.
Takže teď už víme, že autorem Záhady vyhaslých
očí je herec a spisovatel Vítězslav Boček, který se zároveň pasoval na vypravěče celého příběhu.

Události

Vážený čtenáři, neboj se, že na tomto místě prozradím celý příběh románu včetně pointy, abych tě
tímto soﬁstikovaným způsobem připravil o zážitek
z četby původního českého krváku.
Román Záhada vyhaslých očí obsahuje celou
řadu zápletek, nás ovšem bude zajímat pouze fakt,
nakolik je založen na skutečných událostech. Dá se
říci, že onen mysteriózní jesenický fantom, který inicioval mé „vyšetřování“ dávných událostí, víceméně naznačil okruh pátrání. Vskutku se Viktor zmiňuje o rodinné tragédii, která postihla dědečka Forsta
a jeho syna. „Bylo to koncem léta roku 1899, (…) kdy
nad naší klidnou domácností objevily se první mra-

ky rozháranosti, které navždy zakalily spokojený život
celé naší rodiny,“ vypráví v románu hrdinova babička.
„Až dosud žili jsme sice pracně, ale docela šťastně
v naší myslivně, asi tři čtvrti hodiny cesty vzdálené od
zámku hrabat ze Sternheimů.“
A u tohoto faktu se můžeme zastavit. Už kdesi
na začátku tohoto článku jsem se zmínil o tom, že
nikdo z Vítězslavových předků z otcovy strany lesníkem nebyl. Ale jak se mi podařilo zjistit později, jinak
tomu bylo ze strany hercovy matky. Anna, rozená Jägerová, byla dcerou knížecího lesního Františka Jägera, přičemž ten sídlil nejprve v Dolanech, později
v Kostelci u Heřmanova Městce, v obou případech
na Chrudimsku. Nicméně nebyl ve službě u Auerspergů, ale u Kinských. V době narození vnuka byl
už dědeček, v souladu s románem, po smrti. Ale kdy
a hlavně jak zemřel?
Jistě to nebylo 13. srpna 1900 jako v knize, matriky nic takového nezachycovaly. A jiných pramenů
bylo málo. Začal jsem tedy stopovat školní docház-

[ 35 ]

Obálka knihy Záhada vyhaslých očí

Titulní list

ku Jägerových dětí. Románový dědeček Rudolf Forst měl dvě dcery, Viktorovu matku a Žanku, a pak
syna Fredyho, skutečný František Jäger dcery Marii
(1873), Emilii (1875), Annu (1877) a Julii (1878) a syna
Františka (1880). Školním rokem 1885/86 však děti
náhle mizí ze zdejších školních katalogů. Bylo jasné, že se tehdy muselo něco stát. Prohlédl jsem tedy
odpovídající matriku a zjistil, že jedenašedesátiletý František Jäger zemřel v Kostelci u Heřmanova
Městce dne 16. května 1886. Zbývalo určit na co.
S největší pravděpodobností nebyl, tak jak je
tomu v knize, zhruba půl roku před tím nalezen v lese
synem, který se vyděsil, když zjistil, že „z otcovy ztrhané tváře“ zírají „na něho dvě prázdná strnulá bělma,
z nichž zornice úplně zmizely.“ Matrika jako „způsob
úmrtí“ konstatuje „úbytě“, což Ottův slovník naučný
charakterizuje coby „povšechný název pro scházení
těla, tak že zvláště ubývání jeho tloušťky je oku patrné.“ V úmrtních matrikách se jedná o velmi častý typ
záznamu a žádná poznámka nesvědčí o tom, že by
lesníkovu smrt doprovázely nějaké podezřelé nebo
zvláštní okolnosti.
A teď si „posvítíme“ na Fredyho. Ten se měl přesně rok po otci vpotácet domů také jako „slepý mrzák“
a 13. srpna spáchat sebevraždu u zřícenin Geiersteinu.
Tehdy bylo jeho tělo nalezeno dřevorubci „mezi balvany pod zříceninami (…) s prostřelenou hlavou“, přičemž
oběť v ruce svírala otcův revolver. Fredy je očividně Jägerův syn František (nar. 22. 10. 1880). Zemřel však
skutečně za tak dramatických okolností? A kdy?

Když jeho otec zesnul, bylo mu necelých šest let.
Takže pokud se něco stalo, muselo to být určitě později. A kde, když se rodina z Kostelce odstěhovala?
Ve Slatiňanech, které byly vzorem pro Supice? Zkusil
jsem prohlédnout všechny tamní matriky zemřelých
od roku 1886, ale bezúspěšně. Pak pomohla náhoda.
Náš archiv průběžně digitalizuje chrudimské
hřbitovní knihy zapůjčené místní hřbitovní správou.
A v jedné z nich, hledaje úplně něco jiného, mi oko
náhodně padlo na řádek označený „oddělení B, řada
III, hrob č. 4“. Stálo tam: „Jäger František, syn lesního, den pohřbu 10. 5. 1899, stáří 18 let.“ V knize
bylo navíc uvedeno, že roku 1927 byla do hrobu uložena jeho matka Marie Jägerová a v roce 1955 sestra Julie. Ze záznamu je jasné, že rodina po smrti
otce žila v Chrudimi. Příslušná matrika, do níž jsem
nahlédl vzápětí, k mému překvapení doplnila místo
úmrtí – věřte nebo nevěřte – hrad Rabštejn – tedy
románový Geierstein. Příčinou úmrtí byla opět v souladu s románem „samovražda zastřelením se následkem choromyslnosti“. Samozřejmě jsem si uvědomil, že podobná „senzační“ událost se mohla stát
soustem pro tehdejší tisk. A nemýlil jsem se. V listu
Český východ jsem objevil poměrně obsáhlý článek,
který podrobně popisuje celou kauzu: „V pátek dne
5. května kolem 10. hodiny dopolední našly děti, pod
hradem Rabštýnem ﬁalky hledající, strašně zohavenou mrtvolu neznámého mladíka se zející střelnou ranou na pravém spánku. Četnický závodčí, ubírající se
tamtudy, poznal v něm osmnáctiletého Františka J.
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z Chrudimi, syna vdovy po knížecím lesníku, kterého
osobně znal a kterého den před tím potkal k večeru
u Sobětuch. Přivolaný obvodní lékař konstatoval smrt
sebevraždou. Nešťastný mladík, který celým svým životem kráčel smutnému konci vstříc, byl na čtvrtek
dne 4. května na třetí hodinu odpolední obeslán na
zdejší policejní komisařství k zodpovídání, že v městském parku vytrhl růžový keř. Jelikož již jednou byl pro
podobný přestupek policejně pokutován, dostal tentokráte strach, i umínil si, že se raději sprovodí ze světa, který ho bez toho netěšil. I prodal stříbrné hodinky
a koupil si revolver. Ubíral se přes Skřivánka a Vrcha
do Sobětuch, kde potkal četníka. Šel na Rabštýnek.
Zde vystoupil u hradu na vrch srázné skály a přivázav si revolver k pravé ruce provázkem, střelil se do
pravého spánku, načež sletěl ze strmé skály do rokle,
kde byl druhého dne dětmi nalezen. As 15 kroků od
mrtvoly ležel revolver. V šatech mrtvoly nalezen stříbrný řetízek, na hotovosti 2 zlaté 37 a půl krejcaru,
špička a tobolka na doutníky, nůž a kapesník. Mladý
J., bývalý chovanec zdejší střední hospodářské školy, byl nyní bez zaměstnání, a jak se praví, na rozumu
obmezený, sobě i svým na obtíž.“
Dodejme, že k tragické události došlo ne rok,
ale zhruba 13 let po smrti otce (16. 5. 1886 versus
4. 5. 1899). O motivech nešťastníka nevíme víc, než
je uvedeno v tisku. Na měšťance nevynikal pílí, chováním ani výsledky v jednotlivých předmětech. Ale
o případné choromyslnosti není nikde ani zmínka.
V knize podání chrudimskému městskému úřadu je
skutečně záznam o tom, že na jaře roku 1899 byla
v městském parku přistižena skupinka chlapců, kteří
z veřejné zeleně ořezávali proutí.
Dost možná, že zdrcená rodina také neměla v důvodech k sebevraždě zcela jasno a okolnosti se jim
zdály přinejmenším podezřelé. A tak vznikla rodinná
legenda, která se v dost věrné podobě promítla i do
románu Vítězslava Bočka. Dnes už nebohého Františka Jägera kromě literárního Fredyho (to jméno ale
zní hororově, že!) připomíná na chrudimském hřbitově jen sešlý hrob s náhrobkem v podobě přeťatého
kmene a odpadlou deskou evokující vzhledem pergamenovou listinu s takřka již nezřetelným nápisem
„Rodina Jägerova“.

Závěr
Román Záhada vyhaslých očí Vítězslava (alias
Viktora) Bočka vyšel poprvé a zatím naposledy v nakladatelství Sﬁnx B. Jandy v Praze v roce 1932 jako
503. svazek knižnice Nové cíle. Nesl podtitul „Tajemství rodiny Forstovy“ a explicitně uvedené vymezení
žánru „detektivní román“. Kniha o 342 stranách byla
původně vybavena papírovým přebalem s kresbou,
mně se však dostala do rukou už bez něj.
Spletitý děj, v němž se setkáme jak s kriminalisty,
tak i nefalšovaným detektivem, jednoznačně odkazuje na tehdy oblíbené a vydávané dílo anglického
spisovatele Edgara Wallace (1875-1932), autora Ze-

leného lučištníka (1923), Mrtvých očí Londýna (1924),
Žabího bratrstva (1925) či Černého opata (1926).
I v jeho případě se jedná o kombinaci logiky a racionálního vysvětlení zločinů s prvky tajemné hrůzy, šílenství, s nečekanými zvraty, překvapivými rodovými
vazbami, a to vše v kulisách převzatých z černých
románů. Tyto ingredience jsou navíc ještě okořeněny
vědeckofantastickým motivem.
Mám-li sám za sebe zodpovědět na otázku vytyčenou v názvu článku, říkám, že Záhada vyhaslých
očí je zdařilý detektivní román s výraznými hororovými prvky. Pokud se o něm vůbec literární vědci zmiňují, pak ho obvykle řadí mezi nejlepší díla první vlny
původních českých detektivek, vedle knih takových
autorů, jako jsou Emil Vachek nebo Eduard Fiker.
Myslím si, že přitažlivost Záhady vyhaslých očí
může teď, po odhalení vazeb ke konkrétním místům
a díky reálnému historickému pozadí, spojenému se
skutečnou, nadto stále poněkud tajemnou tragédií,
vzrůst.
A ne že by Vítězslav Boček nedokázal vykouzlit nefalšovanou hororovou scénu. Cituji ze
stran 113 až 115: „Však přesto stále mne cosi vábilo
pohlédnouti zpět. Snad to byla sugestivní síla tolika
párů očí, z nichž život dávno sice vyprchal, ale strnulý výraz posledního okamžiku žití zůstal v nich přece
zachován a zrcadlil se v sítnicích. Puzen neodolatelnou zvědavostí otočil jsem se znovu k hrůznému divadlu. Mým prudkým odrazem rozhoupala se v láhvích
žlutavá tekutina, a sta a sta očí kolébala se v ní sem
a tam, jako by oživla. Zdálo se mi, že všechny ty mrtvé
zraky si mne prohlížejí, potměšile mne zkoumají a vysmívají se mé bezmocnosti. Veliká krvavá bulva, dívající se na mne s ledovým pohrdáním, zlé oči dravce se
žlutou sítnicí, pozorující mne úzkou černou štěrbinou
s krvelačnou nenávistí, bledé bezbarvé zraky, s výrazem bezmocného zoufalství a utrpení, otáčející se za
mnou s bolestnou výčitkou, tam zas jak uhel černé,
uhrančivé oči, zrcadlící rudé plaménky krbu a vpíjející
se v moji duši podmanivou silou, všude oči, oči a zase
oči, otáčející se za mnou, kamkoliv se pohnu. Zavřel
jsem křečovitě víčka a se zoufalou nepříčetností býti
co nejdříve z dosahu všudypřítomných, vytřeštěných
zornic, odkutálel jsem se, jako nemohoucí, neforemný balík až na druhou stranu místnosti vedle krbu. (…)
Cítil jsem, že se v nejbližším okamžiku otevrou dveře, vejde náš mučitel, a do šílencova odporného panoptika přibudou nové dvě lahve se stručnými štítky:
OČI LIDSKÉ! Otřásl jsem se, zděšen hroznou vidinou,
a mráz přeběhl mi všemi údy až do morku kostí.“
A to je ode mě vše.
Takže, až dorazí z Jeseníků onen tajemný muž,
který inicioval celé pátrání, budu připraven…

Petr Boček
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PROFIL

Alexis Arquette

Jediný z početného rodinného a sourozeneckého hereckého klanu, který se neproslavil jen herectvím. V 90. letech se objevil hned v několika horrorech.
Alexis Arquette herectví zdědil již v genech. Narodil se jako Robert Arquette 28. července 1969 v Los
Angeles jako čtvrtý z pěti dětí herce (Tango & Cash,
Scream 2) a ﬁlmového producenta Lewise Arquetta
a polsko-ruské židovky, básnířky, divadelní herečky,
hipísačky a politické aktivistky Mardi Nowak-Arquette, známé rovněž jako Olivia. V komediálních ﬁlmech
hrál již Alexisův dědeček Cliff Arquette. Nejvíce však
jméno Arquette proslavili jeho herečtí sourozenci Patricie, Rosanna, David a Richmond. Původní rodové
příjmení, pro svůj částečně francouzsko-kanadský
původ, znělo Arcouet. Otec hereckého klanu, Lewis
Arquette konvertoval z katolicismu k islámu.
Alexis se poprvé herecky projevil ve 12 letech ve
videoklipu The Tubes k písni She’s a Beauty. Celovečerně debutoval, ovšem bez uvedení v titulcích,
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jako Alexis, androgynní přítel sexuálně ambivalentního teenagera Maxe Whitemana v komedii Down and
Out in Beverly Hills (1986). O tři roky později se objevil v roli transvestity Georgetty v kriminálním dramatu Uli Edela Last Exit to Brooklyn (1989). Přidat
můžeme ještě např. vedlejší miniroli homosexuálního
spolužáka v komedii Threesome (1994). Tyhle sexuálně a pohlavně „kontroverzní“ role jako by určovaly
a popisovaly jeho osobní život a vycházely z něj.
Alexis Arquette totiž vystupoval jako transgenderový transvestita pod pseudonymem Eva Destruction. Jako herec a tanečník procestoval skoro celou
Evropu. Pravidelně se objevoval jako drag queen
v transgenderových show a kabaretech. Byl častým
návštěvníkem televizních diskusí o hranicích pohlaví,
genderu a queer. Jako hindský bůh Krišna také pózoval na kontroverzní obálce pro gay magazín Genre
Magazine. V roce 2006 podstoupil změnu pohlaví.
I poté však cítil, že se nedokáže ani s jedním pohlavím nijak ztotožnit, a tak vystupoval jako transgender. Podle svých bratrů a sester velmi dobře zpíval
a maloval.
V hlavních, vedlejších a okrajových rolích se objevil v několika desítkách ﬁlmů různých žánrů. Z těch
známějších zmiňme např. adaptaci dramatu Johna
Steinbecka Of Mice and men (1992), psychologické
drama Jumpin‘at the Boneyard (1992), romantickou
komedii Cosas que nunca te dije (1996), sandlerovskou retrokomedii The Wedding Singer (1998), v níž
se objevil ve skvělé parafrázi Boy George, krimikomedii Spun (2002) nebo sportovní životopisné drama Lords of Dogtown (2005). V několika ﬁlmech se
setkal se svými příbuznými. Se starší sestrou Rosannou v tarantinovce Pulp Fiction (1994) a s otcem Lewisem a bratry Davidem a Richmondem v komedii
Kiss & Tell (1996).
Nevynechával ani televizní seriály. Jako římský
císař Caligula se objevil v Xena: Warrior Princess
(1995). V roce 1995 v seriálu Roseanne, v letech
2000 a 2001 ve dvou dílech Friends, v roce 2008
v Californication.
Za roli třicetiletého malíře Andrew Magnuse ve ﬁlmu Never Met Picaso (1997) byl oceněn na Filmovém Festivalu Gayů a Leseb v Los Angeles.
Jednou z jeho posledních rolí byl symbolický
a alegorický návrat k jeho postavě klávesisty z Písně
pro nevěstu v sandlerovce Blended (2014). Hotový je
již kraťas The Pretender a v postprodukci ﬁlm Citizens (chystaný na příští rok).
Výraznější stopu zanechal Alexis Arquette v průběhu 90. let ve ﬁlmovém horroru.
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V roce 1992 se, aniž by byl uveden v titulcích,
objevil jako Vampire DJ ve ﬁlmové verzi příběhu středoškolské zabíječky upírů Buffy the Vampire Slayer
(1992).
Hned o rok později si, společně s bratrem Davidem, zahrál v kombinaci Noci oživlých mrtvol a Severu proti Jihu The Ghost Brigade aka Grey Knight
(1993). Film pojednává o skupince konfederačních
vojáků, kteří čirou náhodou osvobodí starého démona, kterého do Ameriky zavlekli obchodníci s otroky.
Duch začne ovládat mrtvá těla vojáků z obou stran
barikád občanské války a začne si vytvářet vlastní ar-

mádu. Negativem snímku je, že nedokázal plně využít potenciál zápletky a místo její temné polohy se
soustředí více na vykreslení reálií a pozadí americké
občanské války.
Ve stejném roce si zahrál jednu z hlavních rolí
v novozélándském horroru Jack the Nimble (1993)
o dvou sourozencích, kteří od sebe byli již v kojeneckém věku odtrženi a vychováváni každý zvlášť.
Zatímco Jack vyrůstal v sadistické rodině, Dora se
měla trochu lépe. Během dospívání se u Dory vyvinuly zvláštní smyslové schopnosti, které jí odhalily, že
Jackovi hrozí nebezpečí a rozhodla se jej najít.
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Roli ďábla si vychutnal a správný říz jí vtiskl v pokračování volné kingovské adaptační série Sometimes They Come Back… Again (1996) o níž píšeme
na jiném místě tohoto čísla. Sluší se však podotknout, že své výrazné obličejové rysy a mimiku využil
Alexis v roli démona náležitě a zřejmě nejvyšší měrou
se přičinil o kvality snímku.
Ve stejném roce se jako Lisa Marie objevil v Scream, Teen, Scream (1996). Tato krátkometrážní
horrorová komedie vypráví o jednom pyžamovém

večírku anorektických duchů, homosexuálních Power Rangers nebo Pizza Boyů.
V dalším ﬁlmu volně odkazujícímu ke Kingovu dílu se objevil o dva roky později. Tentokrát šlo
o pátou část kukuřičné série Children of the Corn
V: Fields of Terror (1998). Společně s Evou Mendes
a další dvojicí tvoří skupinku bezstarostné omladiny
na výletě, která zavítá do osamělého městečka uprostřed kukuřičných lánů. Zde na ně čeká podivný kult,
David Carradine a démonické silo.
Vizuálně zřejmě nejexpresivnější horrorovou roli
si Alexis Arquette střihl v druhém dechu Dětské hry
Bride of Chucky (1998). Na krátkou, ale výživnou
dobu si zde zahrál roli gotha Damiena, který se snaží objekt své touhy, milovnici sériových vrahů Tiffany, přesvědčit, že je sériový vrah. Přesvědčit ji nepřesvědčí, ale přesto Tiffany poslouží k její spokojenosti.
Tiffany totiž přišla na to, jak se vrátit ke svému bývalému, Charlesovi Lee Rayovi.
S koncem 90. let skončilo i Alexisovo koketování
s horrorem. Hrál pořád dál, ale už ne v nám spřízněném žánru. Což je možná škoda, jeho vzhled, rysy,
mimika a nebojácnost experimentovat v mnoha směrech, mohli přinést zajímavé role a postavy.
Alexis Arquette zemřel po dlouhé nemoci v kruhu svých nejbližších 11. 9. 2016. Dle slov bratra Richmonda naposledy vydechl během poslechu písně
Starman Davida Bowieho.

Honza Vojtíšek
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RECENZE

Last Shift
Skoro každý to známe. První den v nové práci.
Nervozita, povinné úsměvy na všechny, byť sebedivnější, nové kolegy a strach, aby se něco neposralo.
Ale troufám si odhadovat, že jen málokdo z vás zažil
tak vypráskaný první pracovní den, jako hlavní hrdinka našeho příběhu.
Režie: Anthony DiBlasi
Scénář: Anthony DiBlasi, Scott Poiley
Délka: 90 min
Původ: USA
Rok: 2014
Hrají: Juliana Harkavy, Amber Watson,
Joshua Mikel, Hank Stone, Mary Lankford Poiley
Navzdory matčině přání se stala policistkou
a kráčí tak ve stopách svého otce, který zemřel ve
službě. A svou vůbec první noční musí trávit zdánlivě
jednoduchým úkolem, hlídat opuštěnou policejní stanici. Trivialita úkolu je ta tam ve chvíli, kdy se ukáže,
že na stanici sice nejsou žádní policisté ani zločinci,
ale opuštěná rozhodně není.
Sranda noční směny začíná obligátními telefonáty vystrašené holčičky a bezdomovcem močícím
ve vstupní hale, ale poměrně rychle graduje přehlídkou duchů, kteří svým zjevem rozhodně dokáží potěšit fajnšmekrovo oko. Hrdince se tak odkrývá ošklivá
historie stanice, spjatá s rodinkou, jejíž členové vypadají jako blízcí příbuzní Charlese Mansona a přesně
tak se i chovají.
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Režisér DiBlasi není na poli horroru úplným nováčkem, ale jeho kousky Dead (2009) a Cassadaga
(2009) dosahují spíše průměrných hodnocení, která
většinou chválí kvalitní řemeslo. I tady postupy, které nám jsou představovány, nejsou nijak objevné, ale
jsou zcela funkční a řemeslně použité. Ve správných
momentech se lekáme, děsíme, případně bojíme
o titulní hrdinku. A samozřejmě také uznale kýveme
nad jednoduchou, ale efektní trikovou a maskérskou
stránkou. Kombinace toho všeho nakonec přináší
slušnou atmosféru, která podporuje gradaci snímku.
Další významnou devizou je představitelka titulní
role, na kterou jsem si musel chvíli zvykat, ale bylo
to zvykání příjemné, protože kdyby nic jiného, tak je
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rozhodně povedená. Ostatní herci jen tu a tam vyštěknou, koukáme totiž na opravdovou one woman
show. A show povedenou.
Samozřejmě se najdou také problémy, nízká originalita mne v tomto případě jinak neurážela, autoři znají své limity a rozumně s nimi pracují. Trochu
problematická je postava bezdomovce, nemůžu se
ubránit pocitu, že původně měla hrát tato persona
v příběhu trochu odlišnou roli. Ale to je spíš drobnost
hnidopicha. Last Shift je povedený malý horror, který
vám spolehlivě zajistí mrazení v zádech a několik infarktových momentů.
Roman Kroufek

HOW AR D – 19/2016

RECENZE

Petr Boček

Hrobořadí
Typicky česky horrorový příběh o tom, kterak se
hlavní hrdina zbaví své zácpy.
Vydavatel: Nová Forma, 2016
Počet stran: 178
Pavel Velc je psychicky labilní třicátník. Rozešla
se s ním dívka, společně s jeho imaginárním kamarádem Tomem jej právě propustili z psychiatrické léčebny a od hrozného zážitku v dětství trpí zácpou
a fobií ze záchodů. Ihned po propuštění z blázince
ho podivný dopis zavede do míst, kde stojí dnes již
opuštěný penzion Zátiší, který kdysi byl pečovatelským domem pro důchodce a kemp Pískovna se
šmíráckým majitelem. Zde se Pavel setká se stařenkou, která mu předá deník bývalé obyvatelky penzionu Zátiší, o níž se Pavel stále více přesvědčuje, že
by mohla být jeho příbuznou. I díky němu začne odhalovat staré tajemství bývalé majitelky Zátiší, o níž
si mnozí mysleli, že je čarodějnice, osudů své babičky, a dokonce i tajemství svého dětského traumatu,
k němuž došlo právě v opuštěném penzionu Zátiší.
Boček se do českého horroru uvedl společně se
svým spoluautorem a kolegou při psaní Miloslavem
Zubíkem. Je zajímavé, jak je na románu poznat, že ho
psal sám. Rozhodně to není negativní stránka knihy,
to vůbec. Ale kdyby mi někdo řekl, že i tohle napsal
oni dva společně, přišlo by mi to divné. Tohle je trošku
jiné. Něco tomu chybí ve smyslu jejich společné tvorby (např. přemíra trojteček…) a stylu. Rozhodně tomu
však nic nechybí ve smyslu příběhu. Ten v Bočkově
(a Zubíkově) stylu koliduje mezi lehce švandrlíkovským, typicky českým humorem a ryzím horrorem,
kde se Boček nebojí zacházet až do nechutných detailů (základní průvodní premisa zápletky je parádní).
Český horror. Ano. Český horror. Tato nálepka,
etiketa či žánrová škatulka na Hrobořadí sedí dokonale jako Jasonův lidokuch ve vašich útrobách. Ne proto,
že se odehrává v Čechách a jeho autorem je Čech. Ale
proto, že se vám při čtení budou vybavovat např. Upír
z Feratu, seriálový Draculův švagr nebo třeba Herzova T. M. A. a z dob nedávných např. Polednice. Ne ve
smyslu vykrádání a kopírování, ale co se týče atmosféry a imaginace prostředí. Nebudete si v mysli čtený příběh aplikovat do prostředí stovek amerických a jiných
béčkových horrorů, ale zůstanete hezky doma. Za rohem vaší ulice, za cedulí vaší obce, mezi kempovými
chatičkami ve vedlejší vesnici. Přesně tam. A budete

poznávat domácí lidi. To
činí
český
horror Českým
horrorem. To
je náplní tohoto dvousloví.
A to je jednou
z hlavních pozitivních nábojů a stránek Bočkova Hrobořadí. Cítíte se doma, vaše
představivost neběhá daleko, ale i tam se může objevit
cosi tajemné, co vaše prdele neponechá v klidu a nechá je to zažít středověk. Doslova. Domácí prostředí
hodně pomáhá a dává příběhu neopomenutelnou atmosféru.
Boček v Hrobořadí baví i děsí zároveň, přičemž
humor a horror vyloženě dohromady míchá jen minimálně. Oběma nechává svůj vlastní prostor. Což je
opět jen k dobru věci. Pobaví vás postavou svérázného majitele a správce kempu Pískovna, vyděsí záchodovými scénami. V každém případě strhne příběhem.
Hrobořadí se hrozně dobře čte.
I výtek se však pár najde. Výrazný ústup horroru
ve prospěch v podstatě čistě detektivní linie (ovšem
s krásnými a potěšitelnými odkazy) ve střední části příběhu. Kingovsky doslovný protažený závěr ve stylu
„tak teď vám tedy řeknu, jak to vlastně všechno bylo“.
Nic z toho ale výrazně neovlivňuje kvalitu čtení a příběhu. Z vyloženě technické stránky pak do očí začne bít
přemíra uvozujících vět uprostřed přímé řeči. „Prostě je
tam toho,“ namítl trochu sklesle Eraserhead, „tak nějak
moc v každé půldruhé přímé řeči.“
Obecně vzato ale, tentokrát ze sólové strany pana
Bočka, spokojenost. Docela bych si to dokázal představit jako ﬁlm, který by nemusel být vůbec špatný.
Bočkův román, včetně obálky, je doplněn zajímavými ilustracemi dvojčat Ponomarevových, s nimiž
jsme dělali rozhovor v minulém čísle Howarda. Doplněn je ještě několika krátkými povídkami autorovy dcery. Jde o poeticko-emotivní až černohumorné příběhy
a záznamy. Oproti ostatním je poslední Rodina jak obsahově, tak formou velmi zajímavá a dobře napsaná.
Trochu nechápu absenci dceřina autorského medailonku. Autor i ilustrátorky ho mají.
Honza Vojtíšek
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Král na plátně
a obrazovce
Kingovo dílo je na plátně a obrazovkách skoro stejně doma jako na papíře. V tom rozsahu však
kvantita přerůstá kvalitu a obecně vzato, narazit na
dobrou kingovskou adaptaci chce trochu toho štěstí a trpělivosti. Přesto se podle nás podařilo několik
Kingových děl do ﬁlmu převést v kvalitním provedení.
Zde předkládáme deset z nich.
„Já jdu, mami. Nemůžeš mě zastavit a už se o tom
nebudeme bavit.“ Kingův první vydaný román, který
se jako první dočkal zﬁlmování a jehož ﬁlmová podoba byla prvním velkým komerčním úspěchem Briana
De Palmy. A je jednou z nejlépe natočených kingovských adaptací. A naučila nás, co je to telekineze.
Carrie (1976) mě, kromě mnoha jiných věcí (např.
pro DePalmu typických pečlivě promyšlených a naaranžovaných dlouhých záběrů a perfektně obsazené i hrající Sissy Spacek), vždycky fascinoval svým
netradičním, nesmírně působivým použitím ﬁlmové
krve. Ani v jedné z obou slavných krvavých scén není
krev prolita násilně – ve sprše jde o krev menstruační,
na plese zase o nastrčenou krev z prasete – a přitom
vás pokaždé zasáhne mnohem víc, než kdyby stříkala z nějakého podříznutého hrdla. Protože tahle krev
není jen nějaká hustá tekutina vypadající dobře na
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plátně, je to šarlatové stigma, které vás poznačí jako
v obou případech hlavní hrdinku, symbolizujíce nejprve její proměnu v ženu a později ve vražedný stroj.
Není možné, aby na vás krev, spouštějící se za idylické hudby po Carriině pihovatém stehně a unikající jí
mezi prsty, nesmazatelně neulpěla, a jako Carrii vám
na plese neslepila vlasy a nevpila se vám do výstřihu, měníce vás před zraky všech z princezny zpátky
v Popelku a následně v nelítostného anděla zkázy. Je
to krev, kterou už ze sebe nikdy nedostanete. To, že
se De Palma rozhodl vyprávět tradičně a nezohlednil
střípkovitou formu předlohy, kde je vyprávění prokládáno citacemi ﬁktivních knih, mi nijak nevadí. A za
zmínku stojí také ironické pojednání náboženského
fanatismu, viz. scény kdy matka ztluče Carrie knížkou s biblickými texty nebo Carrie matku ukřižuje.
Jeden z nejdrastičtějších a nejsmutnějších ﬁlmů, jaké
jsem kdy viděl. Co jsem neviděl, je údajně mizerné
pokračování a televizní remake, remake z roku 2013
mi ale přijde jako neurážející oprášení legendy pro
dnešní teenagery a jeden z lepších současných remaků horrorových klasik.
Pominu-li The Shawshank Redemption a The
Green Mile (třeba proto, že to nejsou zrovna echt
horrory), Salem’s Lot (1979) Tobe Hoopera pova-
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žuji za nejlepší, nejpovedenější a nejstrašidelnější
ﬁlmovou adaptaci Stephena Kinga a po Murnauově Nosferatu, enie Symphonie des Grauens za druhou nejstrašidelnější a nejlepší upířinu, co jsem viděl.
Všechno to ještě umocňuje fakt, že jde v podstatě
„JEN“ o televizní ﬁlm. No páni, kdyby takhle vypadala a podobné pocity vyvolávala většina sračkových
horrorů, co leze do kin, to by byla krása. Příběh malého městečka, do něhož se nastěhuje upír, je výborný a hlavně – opravdu strašidelný. Když se hlavní
upír dostaví na scénu, mám pokaždé co dělat, abych
se leknutím a strachy nepodělal a nahlas nevykřikl.
A to i po několikerém zhlédnutí. K nezapomenutelným scénám pak určitě patří létající upíři za oknem
(ukázka, jak málo stačí k navození nepříjemných pocitů, před tímhle se všechny digitální triky můžou tak
akorát zahrabat do země a poraženecky si přepočítávat 10011101…) nebo mrtvý hrobník houpající se
na křesle. Film má celkově přes tři hodiny, což je na
adaptaci Kinga optimální, bez hluchých nebo nud-

ných míst. 63 % na ČSFD je čirý výsměch.
Když se řekne „adaptace díla Stephena Kinga“,
myslím, že mnoha lidem se vybaví právě The Shining (1980) v režii legendárního Stanleyho Kubricka,
u něhož si pořád myslím, že není tak doceněný, jak
by si zasloužil, i když se o něm často mluví v superlativech. Šéfredaktor Howarda má sice jiný názor, ale
Osvícení je adaptace Kinga, která se snadno dostane
pod kůži. Není to jen proto, že se jedná o adaptaci,
která původní knihu předělává jen minimálně, i když
se tomu nevyhne, ale je to proto, jak si dal Kubrick
záležet na každém detailu. Už z úvodních tónů a leteckých záběrů na vás padá atmosféra odtažitosti,
která se jen prohlubuje, a to jak díky skvěle zvolenému prostředí, kdy po odchodu všech zaměstnanců a hostů máte pocit, že se nad vámi zavřela voda,
tak i díky skvělým hereckým výkonům, kdy nejvíce
je oceňován Jack Nicholson, ale já mu na roveň stavím jak Shelley Duvall, která mě zde uchvátila, tak
Dannyho Lloyda, z jehož „REDRUM“ mrazí, jen si na
něj člověk vzpomene. Na Osvícení bych ocenil také
to, že herecké výkony jsou skvěle doplněny výborně zrežírovanými scénami, kdy například jízda na tříkolce, výtah s krví anebo jen dopad tenisáku na zeď
jsou tak dobře natočené, že byste skoro ani ty herce
nepotřebovali. Důraz na atmosféru je zde patrný, odtažitost však může některým divákům vadit. Stejně
tak se ale dá nad ﬁlmem žasnout při každém jeho
sledování.
Málokterá adaptace Stephena Kinga dostala
do vínku tak silnou tvůrčí sestavu, jako Dead Zone
(1983). Kombinace dvou Hollywoodských excentriků, Davida Cronenberga a Christophera Walkena, slibovala nevšední zážitek, ale nebylo vůbec jisté, co
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vlastně zbude z Kinga. A výsledek byl velice překvapivý. Pro režiséra i hlavní hereckou star jde o jedny
z nejcivilnějších snímků své dosavadní kariéry, především Cronenberg se držel u zdi tak silně, že musel mít kabát stále bílý od omítky. Problémem tak je
především scénář, který z knihy vycucává nejzajímavější epizody, ale mnohé vynechává, a na nejednoho
diváka může výsledek působit značně nekonzistentně. Jednotlivé scény jsou ale famózní a Walkenovy
přechody z unaveného učitele do šílícího jasnovidce
jsou vynikající. Cronenberg pak vystrkuje své drsnější růžky především během sebevraždy nůžkami, jinak jen hlídá mrazivou a depresivní atmosféru. A tu
máme sakra rádi.
Kudža som si pamätal ako vydarenú horrorovú jednohubku. Vznikol v roku 1983, kedy King plus
mínus ako autor ešte len začínal a ﬁlmové kingovky vtedy ešte neboli samozrejmosťou. No pár sa ich
našlo už vtedy. Dobrých (Prekliatie Salemu), aj výnimočných (Carrie, Osvietenie), prekvapivo však nie
zlých. Tie prišli až neskôr. V rovnakom roku, ako sa
so škrípaním kolies prirútila Christine, priklusal uslintaný Cujo (1983). Meno režiséra nenaznačovalo, že
by mohlo ísť o budúci kult… a tak sa aj stalo. Nešlo.
Lewis Teague nikdy nechcel získať Oscara a z jeho
tvorby to bolo vidieť (pred Cujom prišiel s Aligátorom
a po Cujovi s poviedkovou kingovkou Mačacie oko,
kde mal cameo Cujo). Obával som sa, či sa so mnou
nezahráva vlastná pamäť a tak som si Cuja po rokoch rokúcich pozrel ešte raz. Potešilo ma, že „to“
tam stále je. Temná atmosféra, drsné scény, solídne
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postavy a on. Cujo. Film je presvedčivý a ostrý napriek tomu, že koniec je v brutálnom rozpore s knižným (fanúšikovia vedia). Cujo ﬁlm je zrejme taký
vydarený, aký len mohlo byť. Neskoršie kingovky dokázali, že stokrát vyšší rozpočet nestačí a napríklad
v porovnaní s takou Pavučinou snov je Cujo skutočne poctivé remeslo. Decko je síce neskutočne otravné, no ktoré by sa v takej situácii správalo inak?
Patrím k divákom, ktorým sa dosť páčia aj kingovky s horšou povesťou (Izba 1408, Jazda na Strele,
Hmla so skvelým záverom a Tajomné okno so skvelým domom pri skvelom jazere). Ale zvolím Children
of the Corn (1984). Nie sú dokonalé. Triková stránka
je ku koncu žalostná a koniec je rovnako spotvorený,
ako u Cuja. Inak ale ide o ﬁlm s úžasnou atmosférou.
Návšteva nebraského poľnohospodárskeho mestečka Gatlin na plátna kín zavítala len rok po ﬁlmovom
Cujovi a ponúkal divákom Lindu Hamilton, ktorá mala
v rovnakom roku v hre aj Terminátora. Kult detí kukurice sa časom rozrástol do ôsmych dielov a jedného televízneho remaku, ale vyložene vydarená je len
prvá časť. Okrem presvedčivých hercov, dospelých
i detí, je hlavným plusom atmosféra. Prvá polovica
je úžasná. Pochmúrne a opustené ulice vyľudneného
mestečka, nepríjemné ticho, staré výklady, hrdzavé
autá, opustené domy, prázdne stodoly. V poliach odstavené hrdzavé traktory. Občas cez ulicu prebehne
túlavý pes. A do toho duní strašidelná hudba. Možno
si poviete, že nie je nič horšie, ako všetky tie strašné
náboženské kecy, 24 hodín sa ozývajúce z autorádia.
Už čoskoro sa však presvedčíte o opaku.
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Zatímco takovou Mrtvou zónu dostal do pracek prověřený a věhlasný horrorový matador, u Pet
Sematary (1989) naskočila do vlaku kingovských
adaptací nezkušená žena. Mary Lambert pojala svůj
pohled na příběh s velkým respektem ke knize a vytvořila tak její funkční a povedenou ilustraci. Filmový
Řbitov zviřátek velice dobře funguje jako celek, ale
když si člověk zkusí vybavit nějakou top scénu, vždy
se mu vrátí jedna jediná. Respektive sled scén, ve
kterých ﬁguruje malý Gage. Ten se s přehledem stává jedním z nejpovedenějších horrorových dětí a divák z něj má opravdový strach. Víme, že srovnávat
knihy a ﬁlmy je v zásadě ptákovina, ale zrovna v tomto případě si troufáme tvrdit, že je snímek minimálně
stejně zábavný a intenzivní, jako jeho předloha. Chybí
mu některé delší pasáže a těží ze skvělého obsazení.
Je škoda, že se Mary Lambert už nikdy nevybičovala k podobnému výkonu a postupně se propadla do

propasti horrorového nezájmu. Na cestě do hloubky
jí pomáhal mimo jiné také druhý díl Řbitova, který je
zajímavý a lákavý asi jako pozvánka na kolonoskopii.
It (1990) a o čtyři roky starší Stand by Me jsou
pro mě celoživotními srdcovkami – poprvé jsem je
viděl v pubertě, okamžitě si je zamiloval a dodnes se
výrazně promítají do mé vlastní tvorby – nebýt jich,
nebyla by žádná Třída smrti nebo To není moje sestra! Filmový rok 1990 byl rokem Stephena Kinga –
do ﬁlmu bylo adaptováno nejen To, ale také Misery
(první Kingův román, který jsem si koupil), tedy hned
dva z jeho podle mě nejlepších románů (plus povídka
Graveyard Shift). Komorní Misery měla výrazně lepší startovní pozici – vzhledem k střízlivému rozsahu
knihy a komornosti příběhu s de facto jen dvěma postavami představovala podstatně menší výzvu a přitom nafasovala prvoligového režiséra Roba Reinera,
který se už dříve blýskl právě vynikajícím Stand by
Me. Oproti tomu zhustit epickou symfonii hrůzy se
sedmi hlavními postavami (zachycenými navíc v dětství a v dospělosti), nepočítaje Pennywise a samotné
Derry s jeho pohnutou historií, do jednoho tříhodinového televizního ﬁlmu byl vpravdě herkulovský úkol
(stejně jako u později zﬁlmovaných, podobně rozmáchlých Needful Things) a i když výsledek za Misery nutně zaostal, nemusel se za něj béčkař Tommy
Lee Wallace (režisér mého nejoblíbenějšího, třetího
Halloweenu) vůbec stydět. Košatý děj je nezbytně,
ale citlivě a smysluplně, redukován a přepsán, první,
reminiscenční polovina s dětmi je úžasně pohodová
a připomene Stand by Me, dětští herci včetně představitele Henry Bowerse byli dobře obsazeni a dobře
hrají (a Tim Curry je skvělý Pennywise) a ﬁlm tasí několik kvalitních horrorových momentů (klaun v kanále, scény s dospělými neviděnou krví, výrostek mizící
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v rouře, odvrácená stařenka mluvící klaunovým hlasem…). Film není tak drsný jako kniha, což mi osobně nevadí, ale s odstupem času vidím, jak levně a naivně to působí, i díky přehrávajícím dospělým hercům
a zatmívačkám, po kterých v americké televizi zjevně
nastupovaly reklamní bloky. Nic z toho ale nemůže
otřást kultovním statusem, který si u mě vydobyl už
v době, kdy mi bylo právě tolik, jako jeho hrdinům.
Dovolím si jednu vzpomínku. Kdysi, když jsem
byl ještě dítě, tak kolem dvanácti, mi bylo v noci hodně blbě, a já jsem místo spaní v posteli skončil na
gauči, odkud to bylo na záchod přece jen trochu blíže. Můj stav se zrovna neslučoval s tím, abych vnímal něco v televizi, ale přesto jsem se díval, protože
mě zaujalo, co jsem viděl. Ano, dávali Misery (1990).
Neviděl jsem ﬁlm od začátku, ale to vůbec nevadilo,
protože od chvíle, co jsem Kathy Bates zahlédl, jsem
byl rád, že jsme každý na jiné straně obrazovky. Je
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jedno, kdo další ve ﬁlmu hraje, a to se ve ﬁlmu objeví
jména jako Lauren Bacall nebo Richard Farnsworth,
protože James Caan a Kathy Bates jsou tím důležitým. Ona jako ukázkový šílenec, v jehož společnosti
se nikdy nechcete octnout sami, on jako ten, kdo se
sám v její společnosti ocitl. Na ﬁlmu Misery je krásné,
že on vlastně není tak explicitní, ale stejně se budete
chtít odvracet. Všechno si domyslíte a bude vás mrazit z toho, že se Annie Wilkes může objevit, že rozrazí
dveře. A že tam bude třeba s kladivem. A pak vezme
dřevo… Ne, tahle scéna je pořád tak příšerná, že se
mi na ní nechce ani myslet. Misery má něco společného s The Shining – mrazivou atmosféru a prostředí,
odkud není úniku. U obou ﬁlmů jsem měl nepříjemné
pocity, které si s sebou ponesu až do smrti. A jsem za
ně rád, protože tohle jsou ﬁlmy, které ve mně dovedly vyvolat mrazení, což už se daří jen velmi malému
množství ﬁlmů, a to nejen u adaptací Stephena Kinga. Misery je silný ještě v jednom zásadním aspektu – děs
přichází od obyčejné ženy.
O to je výsledek děsivější.
Tohle je od nás tak trochu
podfuk. Protože nejde ani
tak o adaptaci, nebo ﬁlmový
kingovský zářez, jako spíše
o hodně volné pokračování
původní adaptace Kingovy
povídky. Sometimes They
Come Back… Again (1996)
je totiž prostředním ﬁlmem
třídílné série, kdy Kingovu
povídku adaptuje pouze první televizní ﬁlm Sometimes
They Come Back (1991). Ten
však trpí tradičními neduhy
adaptací Kingových povídek
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do celovečerních ﬁlmů. Příběh je utahaný, zbytečně natahovaný a díky tomu ne zrovna moc záživný.
Snad proto, že si naše pokračování z roku 1996 bere
z Kinga jen hlavní propriety zápletky (až to vypadá
skoro na remake nebo novou, akčnější a živější verzi)
povídky či prvního ﬁlmu a jde si svou vlastní cestou.
Opět špatné třetí pokračování pak už s Kingem nemá
společného vůbec nic. Ale věnujme se naší druhé
části. Vcelku jednoduchý, klasicky kingovský příběh
pojednává o otci dospívající dcery, kterého do města
a domu, kde vyrůstal, přinutí vrátit se tragická smrt
jeho matky. Návrat však v hlavním hrdinovi probudí
zasuté vzpomínky na podivnou a neobyčejnou smrt
jeho sestry, když byl ještě kluk a přerušení démonického rituálu trojice puberťáků jím samotným. Jenže
jak se zdá, trojice se vrátila z pekla a chce rituál dokončit, tentokrát s jeho vlastní dcerou. Ve své snad až
televizní levnosti a jednoduchosti ﬁlm dobře pracuje

s démoničností zápletky, povedenými triky a maskami (návraty démonů, snová část soulože dcery hlavního hrdiny s démonickým záporákem, zabití
tarotovými kartami). Vytváří to velmi slušnou atmosféru. Pomáhá i herecké obsazení, dvaadvacetiletou
Hilary Swank počínaje, přes horrorového matadora
Michaela Grosse, Alexisem Arquette, který si svou
démonickou postavu neskutečně vychutnal, konče.
Ten film se o nic velkého nepokouší, nedělá si velké
naděje a iluze, snaží se prostě jen zaujmout ve svém
ranku a chlívečku. A to se mu povedlo. Stal se jednou
z mých nejoblíbenějších kingovských adaptací.
Josef Blažek
Honza Vojtíšek
Ivan Kučera
Roman Kroufek
Martin Štefko
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6 důvodů,
proč se těšit na nové
To
Příští ﬁlmový rok se ponese v duchu (x-tého) návratu horrorových legend. K naší nevýslovné radosti
se v srpnu do kin opět proleptají Vetřelci (Alien: Covenant), v říjnu do nich znovu zasekne mačetu Jason
Voorhees (Friday the 13th) a najdeme v nich nejnovější dílek do skládačky Saw (Saw: Legacy). A 7. září
se mezi ně ještě vecpe ten, na jehož comeback jsme
nadržení zdaleka nejvíc – otec všech děsivých klaunů, Pennywise, v nové ﬁlmové adaptaci Kingova To.
A proč zrovna na něj? Inu, protože…
1) To od Stephena Kinga je nejlepším horrorovým románem všech dob
„Ty hrůzy, jež neměly ještě osmadvacet let skončit – jestli potom vůbec skončily – začaly, pokud vím
či mohu říci, lodičkou z listu novin, plující strouhou,
zaplněnou deštěm.“ Toliko dle mého soudu úžasná –
děsivá, bezútěšná i dětsky nevinná současně – první věta víc jak tisícistránkového románu. Zhodnocení
všech ostatních vět v něm tudíž budu muset vzít tro-
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chu hopem. To je epická symfonie hrůzy o přetahování se o duši ﬁktivního mainského městečka Derry
s prastarým a zákeřným Zlem, které má na podrobně rozpitvaný maloměstský mikrokosmos děsivě
destruktivní vliv. Tedy podobná, jakou King nabídl
i v pozdějších Nezbytných věcech, a vlastně takový King v kostce. Kupředu To táhnou především početné, ale propracované postavy – od sympatických
dětských hrdinů, přes promyšlené, mnohotvářné To,
personiﬁkované především přízračným klaunem Pennywisem (lákajícím dětské oběti balónky a kultovní
hláškou „Tady dole se všichni vznášíme, a i ty se budeš vznášet“, zřejmě přejatou od drogových dealerů), až po samotné Derry, kde se děj odehrává. Svázanost To s Derry King parádně ilustruje především
v mrazivých mezihrách mezi hlavním dějem odehrávajícím se ve dvou časových rovinách (1958, 1985),
do nichž umísťuje útržkovitou amatérskou kroniku
města, jíž se hrozivě vine letité řádění Zla. Celé je to
impozantně vystavěné, úctyhodně nápadité, suve-
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rénně napsané a narvané pamětihodnými horrorovými výjevy (úvodní scénou s klaunem v kanále počínaje a sebevražednou jízdou na kole s katatonickou
manželkou konče), které úspěšně balancují na hraně
děsivé grotesknosti a nechtěné směšnosti. Taková je
nejprodávanější kniha roku 1986 ve Spojených státech. Pokud jste náhodou ještě nečetli, okamžitě to
napravte. Zaručuji vám, že se z ní budete vznášet.
2) Nová adaptace přichází s dokonalým načasováním
Sice jde jen o roztomilý detail, ale o roztomilý detail, jaký nemá obdoby. Filmové premiéry se obvykle
pečlivě plánují podle konkurence, dlouhodobých statistik kinotržeb a jiných ekonomických faktorů, víme?
Ale občas je datum zvoleno symbolicky. Například
u ﬁlmového zpracování Orwellova 1984 uvedeného do kin v titulním roce nebo v případě remaku The
Omen, odpremiérovaného 6. 6. 2006. A nové To půjde
do kin velmi stylově sedmadvacet let po předchozím
ﬁlmu, tedy ve stejném intervalu, v jakém v příběhu
vystrkuje v městečku Derry růžky titulní Zlo, personiﬁkované ďábelským klaunem Pennywisem, aby zde-

cimovalo další generaci místních dětí. No, kdy jste
naposledy slyšeli něco tak cool? Ani se nenamáhejte
vzpomínat. Radši si běžte přečíst To. I když jste ho
četli už třikrát. Opakování je matka vznášení.
3) A není to remake!
…oné zmíněné, solidní a nostalgií ulepené televizní adaptace z roku 1990, ale nová adaptace
knihy. Tím se sice dneska zaklíná kdekdo, a navíc
se to může jevit jako pouhé slovíčkaření, protože – jaký je vlastní rozdíl mezi remakem ﬁlmu podle knihy a mezi novou adaptací oné knihy? Pořád
jde o ten samý příběh, ne? Rozdíl je jednoduše ten,
že nová adaptace knihy by měla vycházet z knihy,
a ne z toho, jak ji pojal první ﬁlm. Wallaceův televizák – i s ohledem na nízký rozpočet – Kingův špalek nemálo okřesal a přepsal, což se rejža nového
ﬁlmu, Andres Muschietti (Mama) rozhodl napravit,
viz. další odstavec, zároveň ale příběh oproti předloze a původnímu snímku zásadně aktualizoval, viz.
odstavec č. 5. Pokud tedy z principu, z duše nebo
z obojího nenávidíte remaky, ještě jednou opakuji –
tohle NENÍ remake. Už čtete To?
4) Bude věrnější předloze než první ﬁlm (?)
Knižní To je jedna z nejobjemnějších Kingových bichlí, čítající 1138 stránek,
které ale třeba takový Honza Vojtíšek naškrábe volnou
rukou během čištění zubů,
aniž by se u toho výrazněji zapotil. Ten člověk píše
snad i ve spánku… Co se
ale snažím říct je, že narvat
tuhle monumentální hrůzyplnou vizi se záplavou postav (jen těch hlavních je
devět, počítaje i To a Henry
Bowerse) do dvou dvouhodinovek, znamená jen jedno. Škrtat, škrtat a škrtat
ještě víc. Jo, já vím, že jsou
to tři různé věci…
Takže co škrtl televizák
z devadesátého a na co se
můžeme těšit v novém ﬁlmu? Potvrzený je návrat
strašidelného domu na Neibolt Street i s jeho leprózním squatterem, který v knize vyděsí Eddieho, ale do
prvního snímku se nedostal.
Stejně jako sekernická socha Paula Bunyana, která
zase vyděsí Richieho – ta
v novince bude, ale prý jen
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dotvářet kolorit a po Richiem nepůjde. Tahle nutně
triková scéna by totiž nejen stála hromadu vdolků,
ale snadno by mohla působit nechtěně komicky. Papír holt snese všechno, celuloid ne. Jo, a na vlkodlaka a mumii máme podle rejži taky zapomenout. Zřejmě následek časového posunu, kterému se věnuji
v bodě 5.
Co ještě se nedostalo do první adaptace? Z těch
opravdu zásadních věcí jmenujme:
a) už výše zmíněné famózní románové mezihry
mapující různé tragédie z historie Derry, pod nimiž je
podepsané To
b) kouřová seance s vizí toho, jak To přišlo do
Derry
c) gangbang všech kladných dětských postav
v kanále (ano, čtete správně, to máte z toho, že jste
ještě nečetli To!)
d) vražednická lednička Patricka Hockstettera

s To a dávající Tomu poprvé na budku. V té druhé
se jako dospělí vracejí po uplynutí cyklu To do Derry,
aby to deﬁnitivně zlikvidovali.
V novém zpracování je dětská linie, kterou všichni milujeme, protože se s ní vracíme do našeho vlastního dětství (ochuzeného o vraždící klauny), zasazena do let 1988-1989. A dospělácká – jíž se bude
věnovat druhý díl – do současnosti. Puristům to možná přivodí infarkt, ale pro nás, co jsme se narodili na
přelomu 70. a 80. let, je to jednoznačné plus. Protože
tím pádem se dětská linie bude odehrávat v době,
kdy jsme byli de facto ve věku postav. A tak třeba budou hrát v kině v Derry Burtonova Batmana…

Není těžké si domyslet, proč to vše bylo poprvé vypuštěno. Buď nebyl prostor, prostředky, nebo
to nikdo zﬁlmované vidět ani nechtěl (řeč je o c), samozřejmě). Dočkáme se něčeho z toho v Muschettiho ﬁlmu? Kdoví, ale když vrátil do hry dům na Neibolt
Street… Osobně bych se přimlouval hlavně za ty mezihry. Jsou totiž fakt BOŽÍ.
5) Vrátí nás do doby našeho dětství – doslova
Jak už bylo řečeno, děj románové předlohy potažmo prvního ﬁlmu se primárně odehrává ve dvou
rovnocenných dějových liniích – v letech 1957-1958
a 1984-1985. V té první sledujeme hrdiny coby čerstvé puberťáky seznamující se se sebou navzájem,
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6) Filmové To má ukázkovou kampaň na Facebooku
Sleduji oﬁciální facebookovou stránku To už přes
půl roku a řeknu vám, že pro fandu je to čirá radost.
Tvůrci tu do vás celou dobu pálí všechno, co by vás
ohledně To mohlo aspoň trochu zajímat – citace
z knihy a obálky jejích vydání z celého světa, ukázky a zajímavosti k první adaptaci, parádní pennywiseovské fanarty a samozřejmě info z příprav a placu nového ﬁlmu – jména a fotky obsazených herců,
ukázky vizuálních návrhů, fotky propriet (Stříbrňák!)
a kulis (dům na Neibolt Street, kanalizace postavená
v ateliéru…), videa ze zákulisí… a pod jednotlivými
příspěvky tvůrci s fanoušky živě diskutují. Jak říkám,
čirá radost.
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Datum české premiéry už známe - 7. září (v Turecku až patnáctého, muehehe) - ale kdy dorazí první
trajler, ze kterého se všichni nepochybně posereme
na hromadu, se zatím neví. Kvůli vyváženosti bych
měl možná přihodit nějaké důvody, proč se netěšit,
ale žádné mě nenapadají. Nebo spíš nechtějí napadat. Takže běžte si už konečně přečíst To – když ho
rozečtete hned, možná ho do září i stihnete dočíst.
Tak jako tak příští rok běžte do kina, protože když
první díl nevydělá… druhý by taky nemusel spatřit
světlo světa.

Josef Blažek
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Dožínky

Maciej Szymczak
„Pane Česku? Česlave?” doléhal k jeho uším nevýrazný hlas. Otevřel nateklé oči a zahlédl nad sebou
rozmazanou ženskou postavu.
„Je všechno v pořádku, pane Česlave?!” křísila
ho pleskáním na tváře.
„Ano… Jen jsem si trochu zdříml,” změnil pozici
z lehu do sedu.
Celý smrděl. S rozpaky zjistil, že spal ve vlastních
zvratcích. Visely mu z jeho brady a kapaly na ošoupanou riﬂovou košili. Žena, nijak tím pohledem pobouřena, řekla mile:
„Vždyť ale máte kde spát, pane Sobczak, už nejste bezdomovec! Zapamatujte si, prosím, že kdykoliv můžete počítat se všemi obyvateli Zmyslova.”
Když to říkala, utírala mu tvář hedvábným sametovým šátkem, který sundala ze svého štíhlého dlouhého krku.
Nemohl všechny ty lidi, kteří se tak oddaně obětovali bližním, pochopit. Hraničilo to až s groteskou.
Zachvátil snad všechny boháče zápal charity?
„Dej mu svůj plášť,” přikázala mladšímu muži,
který celou scénu sledoval s lehkým znechucením.
Vystoupil z nového Porsche Cayenne a poslušně
svlékl černý semišový plášť.
„Prosím. Dneska fouká, ještě nastydnete, a zítra
je velký den.”
Zdvořilost mladému krasavci působila bolest,
nedokázal zakrýt kyselý výraz ve tváři. Vypadal úplně
jako nějaký top model z obálek ženských časopisů.
Políbil ruku starší ženy, která mu laskání oplatila pohlazením brady. Věkový rozdíl mezi nimi až bil do očí.
„Nepotřebujete odvézt domů?” zeptala se a její
tvář se proměnila v pohled matky boží.
„Ne, děkuji, poradím si,” odpověděl vděčně a nasával vůni parfému, kterým byl prosáknut mladíkův plášť.
Žena se srdečně usmála, po čemž se s grácií
vzdálila a odjela společně s milencem luxusním autem. Česlav se pohodlně natáhl na lavičku. Před ním
se táhla malá alej identických domečků, harmonicky
splývajících s moderní architekturou obce. Zmyslovo
bylo neobyčejnou aglomerací. Ležela daleko od civilizace, v samotném srdci noteckého pralesa. Obehnána
vysokou zdí, která poskytovala solidní pocit bezpečí.
Vjezdovou bránu střežila dvojice po zuby ozbrojených
strážných, žádný nezvaný host neměl šanci se protáhnout dovnitř. Všechno to odpovídalo četným zde
žijícím slavným, kteří tak mohli úspěšně chránit své

soukromí. Plán městečka rýsovaly dvě hlavní ulice, křižující se vzájemně v místě, kde se tyčilo nevelké návrší,
zarostlé hustým lesem. Kousek pralesa, prvotní přírody netknuté lidskou rukou, se pyšnil uprostřed futuristické obce. Strhával na sebe pozornost, táhl k sobě
zrak. Právě tato charakteristická hůrka se zlověstným
názvem Hora Zatracených odlišovala Zmyslovo od jiných uzavřených enkláv boháčů.
Česlav zde měl všechno, co si jen přál. Žil v jednom z těch přítulných malých domečků, a nikdo
z obyvatel mu nemohl odmítnou pohostinnost. Často
se stávalo, že usnul opilý na chodníku a probudil se
v něčím domě. Žádné výtky, jen milé tváře, starostlivá slova, mohl si dělat, co se mu zlíbí. Dostal se sem
před rokem, kdy ho vytáhli z útulku pro bezdomovce.
Mělo jít o jakýsi program pro lidi jako byl on, šance
na druhý – lepší život. Co to je ale za resocializaci,
když mohl chlastat a hulit, jak chtěl? Využíval místní
market bez jakýchkoliv omezení, drahý chlast, doutníky, luxusní žrádlo, hadry – všechno tohle měl jen
na lusknutí prstem. Vyléčili ho z vleklého zápalu plic,
stomatolog se postaral o jeho zuby. A co je nejdůležitější, všichni ho tu ctili a nikdy ho nevyháněli. Sám se
mnohokrát zachoval skandálně, když se opilý toulal
po nocích ulicemi, křičel pánu bohu do oken a budil
sousedy. Bylo divné, že mu nikdy nikdo kvůli tomu
nevynadal, dokonce ani když opilý spadl pod Lexus
pana Lenarczyka a poničil mu čelní masku. Namísto
obvinění a výčitek, kterým již přivykl, ho majitel limuzíny odvedl až přímo před dům. Neměl však neomezenou svobodu… Omezovali ho dva zákazy.
Nemohl opustit obec. Bylo to jako ideální vězení,
rajská zahrada, jejíž hranice nemohl překročit. Tuhle zásadu dokázal pochopit, ostatně, účastnil se jakéhosi sociálního experimentu, ale druhý zákaz mu
připadal naprosto divný. Měl se držet dál od zalesněného návrší, které se jako pyramida tyčilo nad oázou mocných. Hora Zatracených byla tím svérázným
tabu, které místní považovali za největší svátost. Každý den se pohyboval v jeho blízkosti, podivoval se
jeho divnému, nepřirozenému tvaru, úplně jako by
bylo úmyslně navršeno prastarými obyvateli tohoto
území. Husté křoví a rozložité smrky znemožňovaly
pohled na vrchol návrší. Zdálo se mu, že tam vidí jakousi skalní skulpturu, možná eratický balvan. Jednoho dne to nevydržel a přistoupil trochu blíže. Zvědavost se ukázala být silnější než on sám. V okamžiku,
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kdy překročil hranice svátosti, se objevili nějací lidé
a násilně jej odtáhli na druhou stranu ulice. Byl to však
jen jeden jediný případ, kdy vůči němu obyvatelé projevili nepřátelskost. Česlav nakonec přestal zjišťovat,
proč se musí řídit tak absurdními zákazy. Objevil se
v ráji a měl v plánu využívat jeho dobrodiní každý den.
Zabalil se do pláště, cítil na těle chladné laskání
větru.
„Čas vrátit se domů. Domů…“ pomyslel si šťastně. „Jak to krásně zní.“
Při procházení malé elegantní aleje každou chvíli
zdravil usmívající se obyvatele, starostlivě opečovávající své malé zahrádky. Myslel na kávu s kapkou
irské whisky, na uzeného halibuta, který ho čekal
v lednici, na měkkou vodní postel. Kromě toho, zítra
jsou dožínky a on má být na této slavnosti čestným
hostem. Všichni obyvatelé pořád připomínali tento pro ně významný den. Už týden byli nesnesitelně
vlezlí, dokola mleli pořád o tom samém.
„Je fakt zajímavé, proč obchodníky a herce zajímá svátek žní, vždyť neobdělávají půdu? Neví snad,
že je to svátek hlavně pro rolníky?“ zamyslel se na
chvíli, když otevíral malou litinovou branku vedoucí
do jeho útulného hnízdečka.
*
Měl na sobě kousající chlupatou tógu. Následoval tichý, hypnotický hlas, prodíral se hustým porostem. Viditelnost omezovala mlha, komplikující výstup
po zablácené půdě. Slunce se jen s obtížemi prodíralo mléčně bílým oparem, neumožňovalo očím odhalovat nerovnost terénu. Pichlavé větve borovic jej
bolestně bily do tváře, trny keřů drásaly holá lýtka.
Nevěděl odkud přišel ani kam směřuje. I přesto šel
dál, cítil pod chodidly mokré listí. Nebloudil však,
vedl jej hlas, jemuž z neznámých příčin slepě důvěřoval. Došel na vrchol, vystoupil z labyrintu zakrslých
stromů a trnitých keřů.
Mlha se rozestoupila a klesla dolů z úbočí. Vrcholek návrší byl zcela nahý, jalový, zbavený veškerého rostlinstva. V dáli zahlédl nevýraznou kamennou
konstrukci, která v něm vzbuzovala hluboký nepokoj.
Odtamtud totiž doléhal ten kouzelný hlas, který mu
přikázal přiblížit se k budově. Ze země vycházel tichý
zvuk, ponurý hvizd ﬂétny a kakofonický doprovod
loutny. Podivná melodie se nesla povětřím, obklopovala jej odevšad. Čím se stávala výraznější, tím více
se těch podivuhodných not, které se zdály žít vlastním životem, bál. Seskupení se ukázalo být kamenným kruhem s obětní stélou uprostřed. Seděla v něm
nahá žena, ke svým prsům tiskla staršího muže. Hladila jej po hlavě a zpívala perverzní ukolébavku. Bujné, husté šedé lokny, padající až na ramena, zakrývaly její tvář. K svraštělým povislým prsům se tulil
vyzáblý stařec. Cosi mumlal a sál vláhu z jejích vemen. S hrůzou zjistil, že ten zakrslík nesaje mléko ale
krev. Vytékala prudce z prsu a on ji hltavě polykal, až

mu stékala po bradě. Stařec zachrchlal, dusil se krví.
Když ukojil svůj hlad, odsunul se od mateřského prsu
a hrál si s loknami děsivé matky. Litice vstala a položila starce na zem. Narovnala se a odhodila své vlasy
na bok. Ukázala celý majestát své odporné ohyzdnosti. Dva silné prasečí tesáky čněly přímo ze zkrvavených a zhnisaných dásní. Hadím jazykem si olizovala opuchlá, poraněná ústa. Místo očí měla v lebce
dvě krvavé prohlubeniny, absence nosu a brady činila její ohyzdnost nesnesitelnou. Uvedla své masivní
tělo do pohybu, kulhajíc na jednu nohu.
„Synu, on tobě náleží. Tvá je to oběť, tvá odměna,” promluvila hlasem připomínajícím kvákání staré
ropuchy.
Stařec v dětinské grimase odhalil řadu zežloutlých rozpadlých zubů. Čarodějnice se přiblížila,
vztáhla k němu rozteklou paži zakončenou ostrými
pazoury.
„Uteč! Neúčastni se jejich svátku. Budeš následovat!” zaslechl něčí varování.
*
Probudil se s nesnesitelnou bolestí hlavy. Ve snaze navlhčit si na troud vyschlé hrdlo polkl slinu. Dlaní si zaclonil tvář v pokusu uchránit se před slunečním světlem, které se drze vkrádalo do jeho ložnice
povytaženou žaluzií. V břiše mu zuřila divoká bouře
nevolnosti, připomínala mu účinky otravy alkoholem.
Zvedl se, pohodlně se usadil na měkké vodní matraci. Dlaní si masíroval bolavé skráně, když náhle zpozoroval, že něco není v pořádku. Seskočil z postele
a přiskočil k zrcadlu. Nepoznával sám sebe, nevěřícně si protíral oči. Bujná hříva černých vlasů, obvykle nedbale rozcuchaných po celé hlavě, byla pečlivě sčesána dozadu. Hustý porost vousů, zakrývající
půlku jeho tváře, zmizel. Hladil se po měkkých, na
dotek příjemných tvářích, neschopen uvěřit záhadné
metamorfóze. Pouze krvavé, napuchlé oči prozrazovaly jeho skutečný stav, stav brutální kocoviny. Namísto smradlavého nepraného trika měl na sobě sametovou voňavou košili a úzké černé sako. Děravé
boxerky nahradilo hedvábné spodní prádlo, namísto chlupatých bačkor nosil kožené boty s vysokým
podpatkem. Byl snad včera tak ožralý, že si ve stavu
opojení oblékl všechno to oblečení, aby v něm poté
šel spát? Pokud ano, tak proč není pomačkané?! Ne,
to zcela určitě není on, to není jeho styl. Často ztrácel
nit, ale nikdy nedbal o vlastní vzhled, ať už byl střízlivý nebo nalitý.
Co se to tady děje? pomyslel si zmatený, když si
připomněl nepříjemný sen.
Otřásl se, když zaslechl cinkot skla. Někdo rámusil v kuchyni, nebyl v domě sám. Nejistým krokem
se vydal do jídelny. Koho tam vlastně čekal? Možná má sluchové mámení? Ostatně, chlastá už několik let…
„Marto?” zeptal se nevěřícně.
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U dřezu pracovala starší žena s milými, hřejivými
rysy ve tváři. I přes velkou nadváhu byla nesmírně
čilá a ladně se pohybovala. Při tom všem byla člověkem plným grácie, s okouzlující a magnetizující
osobností.
„To ty jsi mě navlékla do tohohle?“
„Sedni si ke stolu. Vystydne ti vývar,“ řekla stroze, kladně přikyvujíc hlavou.
„Promiň Marto. Pro příště bych rád, abych měl
alespoň kousek soukromí a nebylo se mnou zacházeno jako s malým klukem,“ poznamenal a držel nervy na uzdě.
Nakonec, této ženě vděčil za mnohé, to ona jej
vzala z útulku pro bezdomovce a nabídla mu nový, lepší život. Zasmála se, a shovívavě se k němu obrátila:
„Zapomněl jsi snad, co je dnes za den? Včera
v noci jsi se strašně opil. Napadlo mě, že ti ušetřím
čas, aby sis mohl déle pospat. A co je důležitější, nabrat trochu sil, kterých ti jistě bude potřeba,“ významně mrkla okem a vrátila se k utírání mokrých talířů.
Česlav chtěl něco říci, ale kousl se do jazyka.
Konec konců, cítil k této ženě blíže nespeciﬁkované
sympatie. Byla pro něj jako starší sestra, která před
lety zemřela na rakovinu. Pokorně usedl za svátečně
vyzdobený stůl. Z vývaru se kouřilo, stoupala z něj
příjemná, hlad povzbuzující, vůně. Spolkl první lžičku, vychutnával jeho nezvyklou chuť. Kdyby se v tento okamžik měl zbavit jednoho smyslu, vybral by si
být slepý nebo hluchý, ale rozhodně ne bez čichu.
„Mmmm,“ zamručel souhlasně.
„Vývar z mladého kohouta, žádný bujon a jiné
moderní sračky. Nudle domácí, vyrobené paní Adou,“
doporučovala polévku s neskrývaným uspokojením.
„Výtečná,“ řekl uchváceně. „Vlastně ti děkuji.
Kdybys mě neoblékla, určitě bych se sám strašně
zpozdil. Zkazil bych vám svátek. Už se cítím mnohem lépe.“
Vývar v jeho organizmu konal zázraky. Devastace, kterých se dopustila vodka, byly opětovně osídleny novou energií, která posilovala jeho organismus,
krátce: vyvolávala chuť do života. Při vylizování talíře zaslechl nějaký pohyb zvenčí domu. Přistoupil
k oknu. Před brankou stála hromada barevných, svátečně oblečených postav. Vládl veselý bzukot a radostná netrpělivost.
„Jdi za nimi,“ vyzvala jej Marta. „Přidám se k vám
později. Douklízím tvou haciendu. Setkáme se na
Hoře Zatracených.“
Hora Zatracených. Ten název vyvolával mrazení v zádech. Vždyť mu ale nebylo dovoleno tam být.
Co se najednou změnilo?! Dav začal skandovat jeho
jméno, v srdci mu vyklíčil neklid. Puls se zrychlil, zpocené dlaně se nervózně třásly. Cítil se jako před důležitou zkouškou, kterou musel udělat. Nemohl zklamat očekávaní všech těch dobrých lidí. Otevřel dveře
a pozdravil dav gestem pozvednuté dlaně. S údivem
zjistil, že všichni mají na sobě slavnostní šaty a karnevalové masky. Že by si ti bohatí snobové spletli do-
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žínky se silvestrem? Nebo je to nějaká extravagance
mocných a zkorumpovaných?
„Vítejte, pane Sobczak,“ ozval se nízký chlápek
ve vysokém tvrdém klobouku. Tvář mu zakrývala benátská maska. Měl na sobě dlouhý frak a elegantní bílé rukavičky. Držel za uzdu koně, který nervózně přešlapoval. Černý jezdecký kůň na ulici působil
hrdě. Ozdoben barevnou šerpou každou chvilku ržál,
dávaje najevo svou netrpělivost. Plácáním po šíji jej
konejšila štíhlá vysoká žena v sukni s blýskavými ﬂitry. Vedle ní stál chlapec studentského věku, který na
hedvábné podušce držel černého kohouta. Těsně za
nimi se rozprostíral nabuzený dav, nemohoucí se dočkat začátku procesí. Nikdo nedržel nádherný věnec,
nikdo nedemonstroval koláč monstrózních rozměrů.
Co je to za divný svátek sklizně, sakra?! přemítal zmateně v duchu, nemoha najít žádnou racionální
odpověď.
Česlav vystoupil naproti zástupu. Muž v cylindru
jej vysadil na koně. Celý průvod vyrazil za hlaholu
drobných zvuků. Čekal, že uslyší nějakou folkovou
kapelu nebo diskotékovou dusárnu, avšak melodie
vyluzovaná třemi muzikanty připomínala spíše truchlivý sonet. Chaotické hvizdy ﬂétny se mísily se znepokojivou melodií houslí. Všemu odpovídal pekelný
doprovod akordeonu. Nikdy ve svém životě neslyšel
podobnou hudbu! Průvod probíhal v naprostém mlčení. Bylo možné nabýt dojmu, že to není slavnost
ale spíše něčí pohřeb. Navíc ta překvapující souhra,
Česlav brunet s tmavou pletí, na černém oři a vedle mlčky kráčí chlapec nesoucí na podušce černého
kohouta. Celé to představení se mu přestávalo čím
dál více líbit. Co má symbolizovat ta černá barva?
Přeci ne úrodu?!
Konsternován z koňského hřbetu hleděl na rozvášněný doprovod. Ojedinělé osoby si něco šeptaly
do ucha, zbytek kráčel mlčky, vciťoval se do psychedelické atmosféry podivné melodie. Každým dalším
krokem atmosféra houstla, přiváděla Česlava k velkým rozpakům. Udělal něco špatně? Je on důvodem
té pohřební, ponuré aury?
Když dorazili k úpatí monumentálního návrší,
věci nabraly neočekávaný směr. Pln hrdosti a zamyšlení začal dav radostně skandovat:
„Nyja, Nyja, přišli jsme!“
Muzikanti začali vyhrávat skočnou a veselou melodii. Celé srocené shromáždění začalo kolem něj
tančit, teatrálně se usmívalo a projevovalo přehnanou radost:
„Nyja, Nyja, nastal čas veselení nám!“ začaly
sborově zpívat ženy a zvedaly si koketně sukně nahoru.
„My tobě ženicha, ty nám déšť. My tobě kavalíra,
ty nám úrodu. My tobě chlapa, ty nám plody dej,“ rytmicky naléhaly za doprovodu mužských hvizdů.
Co se tu, kurva, děje?! chytil se za hlavu a hleděl
na bláznivé představení. To je nějaká parodie! napadlo jej a poklepal si výmluvně na čelo.
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Rozezpívaný dav se rozestoupil a pustil čestného hosta kupředu. Kůň se zastavil a zaškubal doprovodem držícím jej za uzdu. Vzepjal se na zadních,
až takřka vyhodil jezdce ze sedla. Z davu vystoupil
ohromný mladík, který pobízel zvíře údery biče. Zcela dezorientovaný Česlav se v duchu modlil, aby si
nezlámal kosti, pokud by ze splašeného zvířete spadl. Celá ta slavnost se mu úplně zhnusila, již nebyl
ochoten se jí dále účastnit. Podvědomě však cítil, že
kdyby chtěl protestovat, potkal by jej osud koně. Oř,
poháněný ranami biče, vykročil kupředu. Po krátké
projížďce zastavili na vrcholku Hory Zatracených.
Strach vytetoval na Česlavovy tváře své iniciály.
Hleděl na kamenný kruh, ten samý, o kterém předešlé noci snil. Už tam na ně čekala Marta, nebo někdo, kdo se za ní dříve vydával. Vypadala úplně jinak.
Jako jediná se odlišovala svou sněhově bílou tunikou,

opásanou koženým páskem. Její milá, jemná tvář se
změnila k nepoznání. Líce jí zdobily podivné symboly připomínající lodyhy rostlin. Byla úplně vážná, její
pohled až hřál. Při pohledu na její silnou, nelítostnou
tvář jen polkl slinu. Pohybem ruky přivolala chlapce
dovnitř kruhu. Stanul po jejím boku a nabídl jí kohouta
s ebenově černým peřím. Dav začal vyvolávat přednosti ptáka, chválil jeho fyziognomii a imaginární zásluhy. Čarodějnice pozvedla ruce, aby dav utišila:
„Požehnej těmto dětem Matko, to pro tebe je ten
dar! Nechť děti naše stanou se plodné a silné, obdařené tvou mocí! Marzo! Matko slunce! Bohyně války
a úrody! Přijmi svou oběť!“
Chytila splašeného kohouta za krk. Jediným
rychlým pohybem mu podřízla hrdlo. Krev vystříkla přímo na tvář chlapce. Pozvedla kohouta za nohy
nad mladíkovu hlavu. Rudá krev se hojně řinula na
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jeho hlavu, špinila jeho slámově světlé vlasy. Políbila ho na krví zamazané čelo a cosi mu zašeptala do ucha. Mladík hrdě opustil kruh, postavil se do
čela shromáždění. Mastičkářka nahlas vyslovila zaklínadlo v podivném, ač povědomě znějícím, jazyce.
Kdosi jej chytil za límec a brutálně ho stáhl z koně.
Bolestivě upadl na zem, týlem se uhodil o ze země
vybíhající kámen. Pohled se mu rozmazal, byl na pokraji omdlení. Maskovaný tyran škubl za otěže, vtáhl
koně doprostřed kruhu. Kněžka přistoupila k vyděšenému koni, pohladila jej po hřívě. Toto gesto zvíře
výrazně uklidnilo, nechalo si oči zakrýt páskem.
„Nyjo! Osedlej oře svého a přivez z poza světů
okřídleného hada! Nechť nás obejme péče! Hle, toť
oř tvůj!“ zvýšeným hlasem posílila napětí shromážděných.
Obr uchopil sekáček monstrózních rozměrů
a ukázal ho davu. Ostří se zalesklo v denním světle
a odrazilo sluneční paprsky. Rozmáchl se, vystřihl ve
vzduchu piruetu. Jediným precizním pohybem zvíře
sťal. Maskovaný dav při pohledu na padající koňskou
hlavu vykřikl. Čarodějnice chytila odseknutý kus za
hřívu, přitáhla si jej ke svým ústům. Uctivě políbila zvířecí pysk, z koňské mrtvoly vytékala hustá kaluž krve.
Všichni přítomní k ní postupně přistupovali
a opakovali její gesto. Účastníci tohoto tajemství radostně přijímali ďábelskou hostii, účastnili se tohoto
svérázného profanum, pochmurné občiny. Česlav cítil, že přichází jeho čas, určitě z této ceremonie nevyjde vcelku. Pohled se mu rozdvojoval, pád z koně
jej oslabil, neměl sílu ani utíkat ani se bránit. Náhle
jej někdo chytil za frak a táhl po zemi jako hadrovou
panenku. Dva muži jej chytli pod rameny a silou přinutili vstát.
Česlav se třásl, nemohl stát na vlastních nohou.
Obraz kněžky se mu chvěl před očima, slyšel každé
druhé její slovo:
„Leszy, náš ochránče, dítě zrozené z lůna matky
Marzy a ledví otce Nyji: přijď a vezmi svou odměnu! Toť duše tvá, tělo tvé! Okřídlený hade, zrozený
z lesního podrostu, dej nám prosperitu v přicházejícím roce!“
„Dej nám chválu, mládí a zdraví, požehnej nám
Lesní Duchu!“ skandoval dav v transu.
Česlav polkl slinu až jej z jejího objemu natáhlo.
Zlomil se v pase a vyvrhl ze sebe ranní vývar. Všechny končetiny mu ztuhly, uvnitř jeho mysli vřískaly panické hlasy. Paralyzován strachem hleděl na tu, kterou považoval za svou zachránkyni.
Starší žena ve slavnostním kroji ho probodávala
očima. Hleděla na něj upřeně, jako by hledala nějaké znamení bohů. Pokynula rukou. Uvolněný Česlav
padl na kolena. Nesměl se však ozvat, dokonce ani
pípnout. Soustředěný očekával verdikt ceremoniářky.
„Povstaň!“ přikázala čarodějnice hlasem nepřipouštějícím odpor.
Ovládnut panickým děsem se muž stále třásl
jako sulc, přesto se přinutil vstát. Pozvedl čelo a po-
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hlédl na kněžku. K jeho překvapení byl v kruhu ještě
někdo. Polonahá postava muže s bavlněným pytlem
přes hlavu se chvěla, přidržována dvěma maskovanými hromotluky. Vydával ze sebe tiché zvuky, pytel
mu však těsně zakrýval tvář, takže mu znemožňoval
vypustit z úst byť jedno slovo. Marta se na Česlava
významně podívala. Věděl, co měla na mysli, mrknutím oka se celý ten rituál pro něj stal srozumitelný.
Kněžka k němu přistoupila blíže a podala mu nůž
s rukojetí z vyřezávaného parohu.
Mezitím oba kati odhalili tvář oběti. Anonymní
člověk s tváří, jakých je mnoho na tomto světě, se
zdál situací, v níž se ocitl, stejně vyděšený, jako zaskočený. Exekutoři utažením šňůry kolem jeho krku
zamezili přístupu vzduchu do nešťastníkových plic.
Jeho tvář naběhla, nabrala purpurově modravou barvu. Vytřeštěné oči napuchly ještě více, bělmo očí ozdobila síť popraskaných žilek. Tlak byl tak obrovský,
že brzy ucítil nedostatek přísunu kyslíku do mozku.
Fascinován krutostí rituálu Česlav sledoval, jak smrt
mění vzhled rituální oběti. Propadal zvláštní letargii,
cítil, že nad ním postupně přebírá kontrolu neznámá
síla. Škubl sebou, když zaslechl melodický hlas čarodějky:
„Zabij ho a staň se částí shromáždění, prolij lidskou krev, buď jedním z nás!“
Jako v drogovém transu se přiblížil ke škrcené
oběti. Naprosto bez jakékoliv myšlenky vnořil nůž do
hrudi oběti, přímo do srdce. Prudká bolest v hrudním koši byla posledním signálem, jaký pohasínající
mysl umírajícího vyslala. Jeho vědomí se rozplynulo
ve sladkém nebytí.
Čarodějka uchopila ostrými hřebíky zježenou palici a přistoupila k popravčím, kteří stále utahovali smyčku na krku čerstvě odpraveného nebožtíka.
Udělali ji místo, aby se palcát dobře treﬁl do hlavy
oběti. Dopadl obrovskou silou a proděravěl lebku.
Ocelové hřeby vyplivly její úlomky do vzduchu, masakrovaly želatinovou strukturu mozku. Tělo se odrazilo od kamenné stély a svezlo se na zem. Shromáždění věrných vyrazilo jako stádo zdivočelých psů,
vrhlo se na mrtvolu neznámého.
Česlav mlčel, nástroj zločinu držel v dlani. Sledoval, jak šílený dav trhá tělesnou schránku oběti rituálu. Každý chtěl ochutnat nebožtíkovo tělo, aby, účastí
v tomto kanibalském rituálu, obdržel své odpuštění.
Dychtivé ruce z těla strhávaly vrstvu kůže, obnažovaly jeho svaly a šlachy. Chtivé prsty penetrovaly oční
důlky, vydloubávaly oční bulvy, trhaly čelist a vyškubávaly jazyk. Hladová patra přežvykovala vnitřnosti,
polykala kusy střev a vymačkávala na sebe jejich obsah. V záchvatu amoku účastníci slavnosti roztrhali všechny části těla zemřelého na kusy. Každá jeho
část, každá nejmenší organická částečka byla využita pro potřeby lidožravého mystéria.
Po zhruba čtvrt hodině se dav zachvácen transem v tichosti rozešel. Všichni byli zamazáni krví, exkrementy a jinými organickými tekutinami. Česlav zů-
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stal sám. Sám uprostřed kamenného kruhu brodil se
po kotníky v krvi a zbytcích zpola snědených kusů
mrtvoly. Ojedinělé chrupavky plavaly v kaluži zasychající krve, ztělesňovaly bestiální povahu morbidního rituálu. Někdejší bezdomovec se stále nemohl
vzpamatovat. Opravdu se to stalo nebo to byl jen
hrozný sen?
*
Marian seděl schoulený, tulil se k topení. Letos
zima přišla brzy. Všichni v útulku to moc dobře cítili.
Ústřední topení vypadlo, zbyly pouze elektrické přímotopy, které neplnily svou roli. V hlavě mu kolotaly
rušivé myšlenky, bránící spánku. Moc dobře znal význam slova samota. Neměl kam jít, ani kam se vrátit.
Rodiče nežili, bratr s ním přerušil kontakty, většina
přátel již dávno byla pod kytičkami. Nikdy se neoženil a jeho status starého mládence se již určitě nezmění. Evidentně byl odkázán na tenhle bídný útulek,
nebude si přeci v třiašedesáti letech znovu zařizovat
život. Kéž by se jen mohl napít… Ale pravidla domu
bratra Alberta to zakazují. Zbývalo jen hledět do stejně smutných a zahořklých očí spolubydlících, kteří
se po celý den courají po chodbě, bez jasného cíle.
Špatná karma, špatný život. Už je pozdě, zcela určitě
už ho v životě nepotká nic dobrého…
„Pane Mariane,“ ve dveřích stanula mladá dobrovolnice, cenila zuby radostí, „chtěla bych vám někoho představit. Říkala jsem vám, že se na vás nakonec
osud usměje!“
„Dobrý den! Rád bych vám nabídl účast v našem
resocializačním programu Druhá šance,“ zpoza zad
stážistky se vynořil o hlavu vyšší štíhlý brunet, s tváří
poznamenanou zkušeností. Přistoupil blíže a neváhal
muži podat ruku.

Marian ucítil upřímný, silný stisk. Zapomněl na to,
že páchne, protože kvůli soužení odmítal každodenní
hygienu. Zeď vnitřního odporu a nedostatku důvěry
k bližním se zhroutila pod vlivem tepla obklopujícího
tohoto okouzlujícího muže. Vrátil mu úsměv, odhalil
své poslední hnilobou prožrané zuby. Této scéně přihlížela vzrušená studentka, která to vnímala jako že
se stala svědkyní zázraku. Marian Kwiatkowski, prostořeký cholerik, beznadějný případ, stanul před tou
charismatickou osobou. Ochotně souhlasil stát se
částí projektu, aniž by položil nějaké zbytečné otázky.
„Pane Milane! Jak jste…“ zeptala se upřímně
překvapená studentka.
„Prosím, zde jsou naše prospekty, zde smlouva
mezi naším sdružením a pečovatelským domem,“
podal informační katalogy důchodci. S politováním
pohlédl na udivenou tvář dobrovolnice. „Běž, zlatíčko, vyřídit papírování a já panu Marianovi všechno
v klidu vysvětlím.“
Tulák fascinovaně poslouchal. Se zadrženým dechem si představoval městečko uprostřed noteckého pralesa, malý půvabný domeček, teplá jídla, nové
oblečení. Po pětačtyřiceti letech, kdy se jeho život
začal hroutit, mu Bůh nakonec seslal anděla, který ho
odvede do země zaslíbené. Radost však nedokázala zakrýt podivné pochybnosti, které se motaly kdesi
v jeho mysli a varovně křičely. Navzdory radosti cítil
divný tlak ve střevech. Varování před tím, co má přijít.
Cítil, že se za jeho štěstím může schovávat někdo jiný, určitě ne ten Bůh, k němuž se modlil. Úplně
však tyto pocity ignoroval. Prodal by duši za změnu
svého nešťastného osudu. Tehdy si myslel tohle, ale
o rok později během slavnosti sklizně změnil názor.
Bylo už ale pozdě…
Překlad: Honza Vojtíšek
Maciej Szymczak (*1980)
Vzděláním ﬁlosof, profesí turistický agent, zálibou
autor horrorových povídek, soukromě manžel a otec
dvou skvělých dětí. Zakladatel a člen dnes již neexistující básnické skupiny Bratrstvo snících (Bractwo
Śniących). Ve školních a studentských letech aktivní
v poznaňské metalové scéně. Milovník historie starých Slovanů, kteroužto zálibu často vtěluje na papír
(letos debutoval v historickém čtvrtletníku Gniazdo).
Milovník přírody, přívrženec přírodních náboženství,
volnomyšlenkář neustále hledající odpovědi na své
otázky. Jeho velkou vášní jsou túry. Miluje středověké
hrady a tvrze, fascinují jej starobylé stavby, obzvláště dolmeny, kurhany, kamenné kruhy (je objevitelem
jednoho ve Wielkopolsce). Povídky publikoval na internetových portálech Kostnica, Horror Online a Arena Horror a v antologiích Szlakiem Odmieńców (2014),
Lustra Zbrodni (2015), Krew Zapomnianych Bogów
(spoluautor a iniciátor první polské antologie slovanského horroru – 2016), Krwawnik 2 (2016), Siedem
Dusz (2016) a Kochankowie Niedoskonali (vyjde 2017).
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PROFIL

Mick Garris
Mick Garris je kingovský tvůrce na slovo vzatý.
Nepočítali jsme to, ale patrně má na kontě nejvíce
kingovských adaptací. Nejen tím se však zapsal do
análů horrorového žánru.
Režisér, scénárista, ﬁlmový producent a spisovatel Mick Garris se narodil 4. prosince 1951 v kalifornské Santa Monice. Po rozvodu rodičů v jeho dvanácti
letech žil s matkou v okolí San Fernando Valley Van
Nuys. V té době již natáčel vlastní amatérské 8mm
ﬁlmy. Později, prakticky po celá sedmdesátá léta,
psal na volné noze ﬁlmové a hudební kritiky, články
a zprávy pro různé skupiny a ﬁlmy do novin a časopisů jako The San Diego Door, Cinefantastique nebo
Starlog. Celých osm let, až do roku 1976, kdy se kapela rozpadla, zpíval v The Horsefeathers Quintet.
O rok později nastoupil jako recepční v George Lucasem nově zformované společnosti Star Wars Corporation. Působil zde jako hostitel v kabelovém pořadu
Fantasy Film Festival, vysílaný losangelskou stanicí
Z-Channel. Mezi hosty pořadu se objevili např. režiséři John Landis, Joe Dante, John Carpenter nebo
herci Christopher Lee či William Shatner.
V roce 1980 působil jako mluvčí agentury Pickwick-Maslansky-Koenigsber. Začal na sebe upo-
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zorňovat také jako fotograf a režisér ﬁlmů o ﬁlmech,
např.: Scanners (1981), The Howling (1981), Halloween II (1981) nebo The Thing (1982). V roce 1982
byl najat společností MCA/Universal, aby společně
s Johnem Landisem napsal scénář ke středometrážnímu dokumentárnímu ﬁlmu Coming Soon (1982),
v němž Jamie Lee Curtis společně s Landisem provádějí výběrem trailerů a různých scén ze starých
horrorových ﬁlmů, převážně černobílé éry, studia
Universal.
V roce 1985 ho najal jako scénáristu a střihače
pro seriál Amazing Stories producent Steven Spielberg. Garris si nakonec v seriálu i zarežíroval a v roce
1986 byl za scénář k jedné epizodě seriálu oceněn
cenou Edgar. Režisérsky se angažoval i v televizním
seriálu Freddy’s Nightmares (1988) a o rok později
v dnes již kultovním horrorovém seriálu Tales from
the Crypt (1989).
Celovečerně režisérsky debutoval druhou částí
série o podivných žravých a drzých potvorách z vesmíru Critters 2: The Main Course (1988), k níž napsal
i scénář. V následujícím roce společně s Frankem Darabontem a Jimem a Kenem Wheatovými napsal scénář k pokračování dnes již neméně kultovního horroru The Fly II (1989). Druhým režijním celovečerákem
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bylo pak již televizní třetí pokračování Hitchcockovské klasiky Psycho IV: The Beginning (1990), které
zaujme snad jen stále sličnou Olivií Hussey.
Režisér Garris měl však již našlápnuto. Hodně
tomu pomohlo seznámení se Stephenem Kingem,
který mu vděčí hned za několik ﬁlmových adaptaci svého díla. Společně se sešli u ﬁlmu o matce
a synovi, novodobých (denních) upírech, vysávajících životní energii z mladých děvčat Sleepwalkers
(1992). Stephen King napsal scénář, Mick Garris režíroval. Vznikla z toho jedna z těch lepších kingovských adaptací a jeden z nejlepších ﬁlmů Micka Garrise s velmi sympatickou ústřední charakterní trojicí
v podání Briana Krause, Mädchen Amick a výborné
Alice Krige. Ve vedlejších minirolích se kromě samotného Kinga objevili např. Clive Barker, John Landis,
Joe Dante nebo Tobe Hooper.
Ke Kingovi a spolupráci s ním, coby scénáristou, se vrátil hned po dvou letech, kdy společně do
šestihodinového seriálu převedli jednu z Kingových
monumentálních knih The Stand (1994, česky jako
Svědectví nebo Poslední boj), vyprávějící o putování
dvou skupin lidí v postapokalyptickém světě sužovaném nejen podivnou nemocí, ale i vyhraněným soubojem dobra se zlem.
Po tříleté režisérské pauze se Mick Garris ke Kingovi vrátil znovu, a to hned dvakrát. Nejdříve v televizním ﬁlmu Quicksilver Highway (1997), obsahujícím dva příběhy. Jeden z nich je adaptací právě
Stephena Kinga druhý Cliva Barkera. Kromě Christophera Lloyda, opět Johna Landise a Cliva Barkera v hereckých rolích, lze ve ﬁlmu narazit i na žravou
dřevěnou zubní protézu. Druhou spoluprací, tentokrát opět na poli scénář-režie, je nová adaptace (rozhodně bych nikdy nepoužil termín remake), kingovské klasiky o posedlém hotelu The Shining (1997).
Je všeobecně známo, že Stephen King nebyl s Kubrickovou ﬁlmovou verzí jeho románu Osvícení spoko-

jený a měl k němu jisté podstatné výhrady. A existuje
skupinka jedinců, včetně autora těchto řádků, kteří
mu v tomhle dávají za pravdu. I proto se po letech
King zasadil o vznik nové, knize věrnější, dvoudílné
ﬁlmové verze. Na její režisérské stoličce neusedl nikdo jiný než jeho kamarád Mick Garris. Překvapí někoho, že se zde King objevil i v menší roli? A Sam
Raimi, Frank Darabont, Richard Christian Matheson
nebo samotný Garris?
Jízdu na střele Stephen King napsal přímo pro
internet. Příběh Alana Parkera, který se rychle vrací
domů navštívit těžce nemocnou a umírající matku, je
Kingův hold vzdaný vlastní matce. Poslední rozloučení. Poté, co Alanovi vypoví službu auto, se rozhod-
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ne stopovat. Zastaví mu podivuhodný George, který
se ukáže být více než jen obyčejným řidičem. George
totiž Adamovi dá ultimátum: musí se rozhodnout, zda
tuto noc zemře on nebo jeho matka. Pokud se nerozhodne, vezme George s sebou oba. Ridding the
Bullet (2004) natočil Mick Garris podle vlastního scénáře. Je to trochu temnější, částečně psychedelická,
malinko, ale opravdu malinko, horrorová road movie
z konce 60. let. Nelze očekávat klasický horror, nelze
dokonce očekávat ani klasický kingovský horror. Tohle je trošku něco jiného, snad proto, že hodně osobního. Kingovi však osobnostní dramata o vnitřním
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boji hlavního hrdiny nebo hrdinky, o tom děsivém,
odehrávajícím se spíše v jeho/její mysli než realitě,
docela jdou a Garris to dokázal jak scenáristicky, tak
i režijně vystihnout. Jinak průměrnému ﬁlmu dodává
příjemné grády David Arquette v roli George.
V roce 2005 Mick Garris jako výkonný producent inicioval vznik horrorového seriálu Masters of
Horror, který ve dvou řadách a celkem 26 dílech přivedl do televize nejen základní, originální i zajímavá horrorová témata, zápletky, monstra a pointy ale
i spoustu známých žánrových režisérů, kteří si rozebrali jednotlivé díly, v nejednom případě i v každé jed-
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notlivé řadě jeden. Příležitost natočit jeden ze svých
nejlepších kousků dostal John Carpenter ve fenomenálním díle Cigarette Burns, Stuart Gordon v Dreams
in the Witch House opět sáhl po svém oblíbeném Lovecraftovi, Dario Argento vás seznámí s neobyčejnou
holčinou jménem Jenifer nebo Takashi Miike dovede
na samou hranici nepříjemného v drsném, zběsilém,
naprosto nechutném ale přesto vynikajícím díle Imprint. Samotný Garris si zrežíroval dva díly: Chocolate
(podle své dvacet let staré povídky) a Valerie on the
Stairs. Oba však patří pouze k seriálovému průměru.
Další režírovanou televizní kingovkou bylo Desperation (2006), pouštní horror o jednom zapadlém
hornickém městečku, které ovládne starý démon.
A skupince lidí, včetně jednoho malého kluka stojícímu na prahu víry, kteří tomuto démonovi padnou do
rukou. Příběh v první půlce exceluje výborným Ronem Perlmanem v roli démonem posedlého policisty, ve druhé se, stejně jako románová předloha, lehce
utopí v nudě a náboženské linii příběhu. Film je adaptací Kingova románu Beznaděj, který vyšel ve dvojici s románem Kingova alter ega Richarda Bachmana
Strážci zákona. Je škoda, že se ﬁlmové adaptace dočkal ten slabší (byť ne zrovna slabý) román z dvojice.
Poté, co mu nepřiklepli třetí řadu Masters of
Horror Garris pro konkurenční NBC inicioval nový seriál na úplně stejném základě Fear Itself (2008). I zde
známí režiséři natáčeli jednotlivé díly. Přehnaně podceňovaný seriál se však dočkal pouhých třinácti dílů.
Přestože nedosahuje kvalit Masters of Horror, dokáže
zaujmout zajímavými díly The Sacriﬁce (Breck Eisner),
New Year’s Day (Darren Lynn Bousman), Circle (Eduardo Rodriguez) anebo naprosto fenomenálním a děsivým kouskem Skin and Bones (Larry Fessenden).
Zatím poslední Garrisovou kingovskou adaptací je dvoudílný romanticko-duchařský horror Bag of
Bones (2011) o spisovateli, který po smrti své ženy
odhalí nejen její tajemství, starou křivdu ale nalezne
i novou lásku. Garrisova adaptace Pytle kostí není
špatná, poskytuje (ve spojitosti s vaší ne/oblibou
předlohy) přesně to, co se dá od podobného formátu očekávat. Přesto trpí několika neduhy, přepálenou
stopáží počínaje, vtíravým a do očí bijícím product
placementem konče. Nemluvě o nevhodně obsazeném hlavním hrdinovi Piercem Brosnanem.
Zatím posledním jeho (horrorovým) režijním počinem je mysteriózně horrorový seriál Dead of Su-

mmer (2016) o starém stoletém tajemství, které se
probudí v nově otevřeném kempu u jezera.
Režii Garris pravidelně prokládal scénáři. A to jak
k seriálům, např. She-Wolf of London (1990), The
Others (2000), tak i k ﬁlmům, jako třeba ke komediálně rodinnému horroru se Sarah Jessicou Parker, Bette Midler či Thorou Birch o třech sestrách čarodějnicích Hokus Pokus (1993) nebo (společně se Stanem
Winstonem) ke krátkometrážnímu hudebnímu horroru s Michaelem Jacksonem Ghosts (1997). Scénáře napsal i ke dvěma svým kingovským adaptacím
Quicksilver Highway a Ridding the Bullet. Samozřejmě scenáristicky přispěl i do svých dvou seriálových projektů Masters of Horror a Fear Itself.
Netočí však jen horrory. Byl jedním z režisérů dramatické série Amazing Stories: Book Three
(1992), natočil televizní sci-ﬁ s Mimi Rogers a Peterem Gallagherem Host (1989) nebo Melissou George
a Miou Sara Lost in Oz (2002), mysteriózní krimi drama The Judge (2001) nebo krimi thriller seriál Happy
Town (2010).
Mick Garris se pravidelně objevuje v různých (nejen žánrových) dokumentárních ﬁlmech, např. Stephen King: Shining in the Dark (1999), Dead On: The
Life and Cinema of George A. Romero (2008), Tales
from the Script (2009), Never Sleep Again: The Elm
Street Legacy (2010) nebo Le complexe de Frankenstein (2016). Sám ale např. natočil dokumentární ﬁlm
o životě a díle horrorové herecké legendy Lona Chaneyho Jr. Pure in Heart: The Life and legacy of Lon
Chaney, který byl v roce 2015 promítán na torontském horrorovém conu Horror-Rama.
Herecky se projevuje nejen ve svých ﬁlmech, můžete ho zahlédnout i ve westernu Sama Raimiho The
Quick and the Dead (1995), dobrodružné komedii
Johna Landise The Stupids (1996), horrorové komedii Brutal Massacre: A Comedy (2007) nebo aktuálně v srbsko-jihokorejsko-slovinském sci-ﬁ horroru
Procep (2016).
Od roku 2015 je členem správní rady poradců
Hollywood Horror Musea.
Neposlední profesí Micka Garrise je spisovatelská dráha. Je autorem několika horrorových povídek.
Česky si jeho povídku Posílej mi sny (Dream on me)
můžete přečíst v antologii erotických horrorových
povídek Nebezpečné vztahy (Talpress, 1997).
Honza Vojtíšek
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PROTI

PROUDU

The Blair Witch
Project
Když jsme přemýšleli, s čím novým přijít do další
dvacítky Howarda, napadla nás tato rubrika. Asi to
znáte sami. Máte nějaké oblíbené dílo, které se vám
hodně líbí, ale všichni ho shazují, v různých hodnoceních se nevyšplhá ani ke dvaceti procentům. Anebo
naopak, celý svět si kleká na kolena z něčeho, co vás
nechává úplně chladným a nechápete, co se na tom
lidem může tak líbit. A přesně o tom bude naše nová
rubrika Proti proudu. V ní se budou různí lidé vyslovovat k různým dílům (ﬁlmům, knihám, komiksům,
hrám, čemukoliv horrorovému), k němuž mají odlišný
přístup než obecná většina ostatních. Zde bude moci
kdokoli oslovený bez problémů říct a zdůvodnit svůj
pohled. Jak se zdá, pro první díl rubriky jsme si asi
nemohli vybrat nic lepšího.
Jakmile se mě někdo zeptá, co je dle mého názoru tím nejpřeceňovanějším ﬁlmem, neváhám. Je to
The Blair Witch Project (1999). Nemám příliš v lásce
to, jak se lidé nechají strašně snadno strhnout médii a okamžitě prohlašují ﬁlm za skvělý, i když vlastně neví proč. V tomhle případě je ale příčina poměrně jednoduchá – horror The Blair Witch Project měl
skvělou marketingovou kampaň.
Natočit snímek jako The Blair Witch Project je
strašně jednoduché. Já vím, že se mi to snadno říká,
ale takové ﬁlmy zde již byly. Cannibal Holocaust
(1980) je založený na obdobném principu – byla nalezena videokazeta ﬁlmařů, kteří skončili tragicky.
Nejinak je na tom i snímek C‘est arrivé près de chez
vous (1992), který je svým celkovým pojetím drsnější
a postupným vývojem i depresivnější. Přesto se The
Blair Witch Project hodnotí jako něco naprosto přelomového.
Já bych nemluvil o tom, že snímek je přelomový,
spíše bych mluvil o tom, že přelomová byla jeho marketingová kampaň. V tomhle směru se může tento
ﬁlm do jisté míry povyšovat nad svoje předchůdce,
protože se tvůrcům podařilo využít rozpuku internetu, šeptandy a toho, že lidé něčemu uvěří, pokud to
bude vypadat dost realisticky. A co si budeme povídat, The Blair Witch Project realisticky vypadá.
Vypadá to jako něco, co jste mohli natočit i vy,
poté, co jste si vyšli na houby. Tohle není nic komplikovaného. Jde jen o to pobíhat po lese, dost hlasitě
dýchat a dát tak najevo, že vám i deset kroků dokáže
vzít dech, k tomu ječet, a hlavně nenatočit vůbec nic,
protože přece nejděsivější je to, co nevidíme. Vždyť
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tohle už věděl i mistr Hitchcock! Jenže Hitchcock měl
po ruce i příběh, a na ten se tvůrci honby za čarodějnicí z Blair prostě vykašlali. Tady nejde o autenticitu, ale čistě o lenost. Tvůrci nechtěli přemýšlet a úsilí
vložili do zmiňované marketingové kampaně.
Co se ve ﬁlmu děje? Skupina tří „ﬁlmařů“ se rozhodla, že natočí dokument o čarodějnici, která by
měla žít v lesích nedaleko městečka Blair, které se
dnes jmenuje jinak. A to je… A to je vlastně všechno.
Jasně, že tam na čarodějnici narazí. Cesta k tomu
vede přes tmu a plátno stanu. Víc neuvidíte. Trochu
krve ve scéně, která by vás měla dostat. Já si ale nemohu pomoct, většinu doby jsem neseděl jako zaražený z toho, co asi přijde, ale z toho, že jsem vlastně
nic neviděl.
Velkým plusem ﬁlmu je údajně skutečnost, že je
zde skvěle stavěna atmosféra. Ale ona není vůbec
skvěle stavěna. Ty nástroje, které jsou zde použity,
jsou obyčejné. Vlastně je tu jen jeden jediný nástroj –
tma. Nic víc. Pak už je na divákovi, aby si zbytek do-
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kreslil. Prostě se hraje na to, že má člověk strach ze
tmy. Film pak neukazuje nic, co v té tmě je, naprosto
záměrně – nemá co ukázat. The Blair Witch Project
není ničím jiným než alternativní procházkou po lese.
Jděte v noci do lesa, který leží dál od města, a jsem
si jistý, že budete mít velmi obdobný zážitek, nejspíš
ještě silnější, protože tohle bude skutečné. Nemluvě
o tom, že můžete mít štěstí na divokou šelmu, a ten
horror si prožijete naplno.
Jednoduchost až banálnost, tohle se dá říct
o tomto snímku jako o ﬁlmovém díle. Film vyhrál na
plné čáře díky tomu, že měl skvělý marketing. A to
je všechno. Víc na něm není. Částečně to dokazuje
i pokračování, které nefungovalo a fungovat nemohlo. O smyslu podobného ﬁlmu se pak přesvědčíme
i na začátku roku 2017, kdy by se měl na DVD objevit
snímek Blair Witch. Ano, remake mi v tomto případě

připadá naprosto nepochopitelný, ještě více než u jiných kousků.
A abych ta pozitiva The Blair Witch Project dotáhl do konce, je to především tenhle ﬁlm, kterému
můžeme děkovat za to, že každý rok máme desítky found footage horrorů, jejichž kvalita je jednoduše
tristní. Ale co jiného také mohl přinést ﬁlm, který je
v jádru tak banální? Jen další napodobitele, kteří se
ojediněle pokusí o invenci. Sem tam se to i povede.
Další dobrý marketing a Paranormal Activity (2007)
také uspělo. Divákovi někdy stačí opravdu málo, ale
to ještě neznamená, že takový ﬁlm skutečně za něco
stojí. The Blair Witch Project je pro mě jen nafouklá
bublina, která díky textům, jako je tento můj, nejspíš
nakonec nezapadne, což by si zasloužila.
Martin Štefko
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Black Rose

Představme si modelovou situaci. Poblíž vašeho bydliště se nachází opuštěná budova pohřebního
ústavu, ve které byli všichni zaměstnanci zavražděni. Budova navíc jakoby z oka vypadla náhodnému
strašidelnému domu z nějakého horroru. Co uděláte?
Máte samozřejmě několik možností. Tou nejsnadnější je celou záležitost ignorovat a vesele si dál užívat
postupného umírání až do úplného ﬁnále, tedy smrti. Respektive se na to vykašlat a jednoduše žít dál.
Taky se samozřejmě můžete domluvit s partou lidí a
jít to tam s patřičným vybavením prozkoumat, abyste měli pěkné fotky na Facebook. A nakonec, mraky dalších možností. Co já vím, třeba jít ke starému
domu a nasprejovat na jeho vstupní dveře prastarý
symbol kosočtverce. Možností je spousta. Na druhou
stranu, tenhle text je o počítačové hře, tudíž je logické, že si vybereme tu nejnelogičtější možnost. Křehká dívka, tedy vy, zcela samotinká, si vezme z domu
svou špatně svítící baterku a nevím proč v noci, se
vydá zkoumat záhadu do děsivého pohřebního ústavu, ze kterého ještě nevyvětral zápach smrti. Proč ne,
to dává smysl, že jo. Prostě je to holka s pořádnými
koulemi.
Vývojář: Sir Bedlam Productions
Rok výroby: 2016
Tak takhle nějak bych napsal anotaci ke hře Black
Rose. Protože ono v podstatě o nic jiného nejde. Vtělíte se do role Lindy, dívky, která hodlá přijít na kloub
tomu, co se vlastně stalo v místním pohřebním ústavu. Vejde dovnitř, dveře se za ní zavřou a ona, tedy
vy, zůstává osamocena v tmavé vstupní hale, kterou
pomalu prozkoumává kuželem své baterky. Tyčí se
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před ní masivní schodiště vedoucí do druhého podlaží, okolo ní jsou dveře a jen všudypřítomná tma. A
tak se vydává na průzkum. Záhy objeví papír, který se
jen tak válí na zemi, na němž je napsán střípek z celé
záhady, kterou musí postupně rozluštit. Pak nachází
další stopu a další, nicméně po chvíli ji vystraší jedna
nepříjemná věc. Evidentně není v domě sama. Něco
tady je a jde to po ní. Jelikož je Linda bezbranná,
nezbývá jí než utíkat a zároveň nacházet další díly
skládačky, po jejímž zkompletování se snad zachrání
ze spárů děsivého přízraku v ještě děsivějším domě.
Jo, to by mohla být taková druhá anotace, ovšem
já jsem tímto chtěl nastínit příběh. Ten vlastně není
nijak působivý a zkušený horrorář jím nebude nijak
překvapen (byť pár světlejších okamžiků má), čímž
ho ale nechci nijak shazovat, je hodně fajn, že příběh ve hře je. Pokud by tam totiž nebyl, byl by tohle
vlastně klon hry Slender, o které jsem již do Howardu
psal, akorát s tím rozdílem, že zatímco v Slenderovi
běháte po lese a snažíte se vyhýbat Slendermanovi, v Black Rose běháte po domě a snažíte se utéci
divné ženské, která se na vás kření jako pan Sardonicus. Čímž se dostávám k hratelnosti, která je hlavní devízou Black Rose, jelikož po technické stránce
mírně pajdá na levou zadní.
Vaším úkolem je vyhýbat se přízraku, který vás
pronásleduje. Pokud se dostanete příliš blízko, končíte. Pokud se mu díváte dlouho do zářících očí, končíte. Pokud se někde příliš dlouho zdržujete, tak končíte samozřejmě taky. Za sebe musím říct, že tahle
„smrt“ je vlastně nejpůsobivější. Snažíte se například
cokoli otevřít, a i když by stačil jeden klik, zaklikáte na myši pro jistotu dvacetkrát, protože co kdyby.
A najednou vám do obrazu, vlastně ani nijak lekavě,

vleze tvář vašeho pronásledovatele. Působivě udělané, ovšem já jsem se u toho fakt rozchechtal, protože
se prostě u her nebojím a protože se ten přízrak objeví, jako by vám jen tak chtěl říct kamarádsky ahoj.
Pro někoho vtipné, ovšem slabší povaha ve zhasnuté místnosti se sluchátky na uších si může solidně defekovat svoje kaťátka. Ale nebojte, stačí dávat
trochu pozor a nestane se vám to. Hra vám dokonce dává skóre za to, když jste blízko přízraku, tzv.
„close calls“. Je ale snad jasné, že na body se nikdy nehraje, protože je to poněkud nebezpečné a co
je ještě horší, po nápisu game over se objevíte zase
na začátku. K tomu abyste se přízraku zbavili máte
k dispozici zrychlení, které je prostě a jednoduše
běh. Myslím si ale, že normální člověk při hraní bude
tlačítko pro běh držet neustále, protože jinak se budete pohybovat rychlostí šneka na sedativech, tedy
dost pomalu. Rychlost pohybu je vlastně jediné mínus, které bych mohl u hratelnosti zmínit. Na druhou
stranu, kdybyste po baráku běhali jak naspeedovaná
veverka, asi by to dost ubralo z atmosféry. Každopádně, vaším úkolem je, krom vyhýbání se přízraku,
průzkum domu ve kterém narážíte na takové ty klasické problémy. Některé dveře nejdou otevřít, takže
potřebujete klíč, některé musíte podržením mezerníku vyrazit, ovšem za stálého nebezpečí. Takže pořád
utíkáte a utíkáte. Nejjednodušší bude, když si v hlavě vytvoříte plánek celé budovy, protože pak se vám
nestane, že vběhnete s přízrakem za zády do slepé
uličky, což znamená jistou smrt. To bude samozřejmě
jednoduché, protože napoprvé se ke konci rozhodně neprokoušete, takže po pár opakováních budete
dům znát líp, než vlastní byt.
Celková atmosféra hry je pro žánr horror samozřejmě alfou a omegou. Lekačky jsou vedlejší, on se
člověk lekne i v Minecraftu. Black Rose pracuje samozřejmě s tím nejzákladnějším a to je zvuk. Nutno podotknout, že je to taková klasika, nějaký ten
ambient, sem tam nějaké to hučení a samozřejmě,
ozvučení nabírá na intenzitě i naléhavosti pokud je
nablízku nebezpečí. Není to nic z čeho byste si sedli

na zadek, ale je to kvalitně udělaná a funkční rutina.
Ono taky Black Rose není žádná áčková hra, že jo.
Původně se tahle hra totiž objevila už v roce 2013
na různých online herních webech jako Kongregate.
com a až v roce 2016 se objevila její vylepšená verze v herním supermarketu jménem Steam. To, že hra
původně byla onlinovkou na enginu Unity se samozřejmě projevuje i na jejím graﬁckém zpracování. Hra
by svou graﬁkou slavila úspěch možná před dvaceti lety, protože působí tak trochu stroze. Respektive
hodně stroze. Nečekejte žádné detaily, místnosti jsou
až na výjimky prázdné, nenajdete tu ani malý květináč s kytkou. V domě jsou i okna, nicméně nečekejte žádné výhledy, okna jsou tak mléčná, až přes ně
není vidět nic a když nad tím tak přemýšlím, napsal
jsem že se hra odehrává v noci, což ale nemusí být
až taková pravda, jelikož skrze okna nelze poznat,
zda je venku den, či noc. Jenže o graﬁku v téhle hře
nejde, jak se intenzita děsu stupňuje, člověk je tak
nějak rád, že utíká a nemá čas se kochat okolím. Samotný přízrak je asi to jediné, čím se lze pokochat a
nutno říct že vypadá docela působivě, zvlášť když na
něj narazíte, jak si jen tak kráčí, v roztrhaných šatech,
s šíleným úsměvem na mrtvolné tváři.
Pokud se chce člověk trochu polekat a nechce
se mu hrát nic složitého, kde by jen nastavením hry
strávil jedno odpoledne, Black Rose je jasná volba.
Objevíte se v domě, prolezete pár místností a po pár
minutách začíná honička s přízrakem. Nic složitého,
jednoduché jako střílečka z devadesátek, tady máš
bouchačku, zabij všechno, jeď, jeď, jeď! Funkční,
jednoduchý horror, který nikoho neurazí a na jeden
večer slušně pobaví a poleká. Navíc Black Rose není
jen hra s horrorovou tématikou, kde jsou lekačky jen
proto, aby tam byly, a brodíte se potoky krve. Black
Rose je komplexní herní horror, který svou hratelností
strčí do kapsy nejeden áčkový titul.
Martin Skuřok
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Psychopompos
nový český horror ve 3D

Jsem ten, kdo v noci sténá;
jsem ten, kdo ve sněhu vyje;
jsem ten, kdo světla nezná;
jsem ten, kdo se zdola šine.
Můj vůz je vozem Smrti;
má křídla jsou křídly hrůzy;
můj dech pak severáku dutím;
mou obětí ti studení a mrtví.
H. P. Lovecraft: Psychopompos:
A Tale in Rhyme
překlad: Milan Žáček
Psychopompos, absolventský snímek mladých
českých ﬁlmových studentů a studentek, jejich přátel
a podporovatelů, má aspiraci potěšit široké spektrum fanoušků. Jistě potěší fanoušky a fanynky mistra
atmosférického a temného horroru Howarda P. Lo-
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vecrafta. Potěší fanoušky domácího horroru obecně,
neb domácích horrorů se netočí zrovna uspokojitelné
množství. A v neposlední řadě potěší přívržence moderních technologií, protože se tvůrci rozhodli svou
volnou adaptaci stejnojmenné Lovecraftovy básně
natočit ve 3D.
Popud ke všemu dal student kamery na písecké
ﬁlmové škole Adam Hanus, který chtěl svůj absolventský ﬁlm natočit ve 3D. Rychle se k němu s námětem připojila scénáristka a režisérka Lucie Gukkertová. Podle zadání musel být ﬁlm adaptací, a to
ještě adaptací básně. Lucie Gukkertová nesahala po
Lovecraftovi, potažmo Psychopompovi, hned. Tato
báseň patří mezi méně známé z mistrovy tvorby, navíc nikdy nebyla přeložena do českého jazyka. Již
během prvního čtení však ale bylo Gukkertové jasné,
že požadovanou látku našla. S výkladem básně a zasazením do kontextu Lovecrafta a jeho mýtu pomáhal Jan Kouba. Celý tým tvořili hlavně studenti a ab-
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solventi SVOŠF v Písku, FAMU a DAMU. Vedoucím
Hanusovy práce a patronem celého ﬁlmu se stal specialista na 3D Jan Buriánek ze společnosti AV Media,
přidal se i zkušený stereograf Petr Kašpar ze společnosti Createx Systems.

Příběh ﬁlmu nás zavede do malé české vesnice na počátku 19. století, nad níž se tyčí strašidelný hrad. V něm žije tajemný manželský pár Madame
a Sir De Blois ovládající temné síly. Proti nim i jejich
silám, aby ochránili malého Jana, bojuje Maxmilián
společně se svou matkou, vdovou Světlanou.
V mnohých mytologiích se Psychopompos objevuje jako postava, pomáhající lidské duši po smrti přejít do posmrtného života. Někdy to jde poklidně, jindy
jsou jím duše z umírajících těl vytrhávány násilně.
Hlavní roli Sira De Blois se zhostil herec Prague Shakespeare Company Jared Doreck. Po jeho
boku se objeví herečky jako Michaela Dolinová, Jana
Altmanová nebo Jana Kremarová.
Kromě herců se ve ﬁlmu objeví i řada zvířat. Koně,
krajta tmavá, vlkodavové nebo vlkodlak, jehož celotělovou masku speciálně pro tento ﬁlm vytvořil maskér Jakub Gründler. Výroba masky trvala celý měsíc.
Herec, který ji na sobě ve ﬁlmu nosí, si její aplikaci
užíval přes šest hodin.
Většina ﬁlmu se natočila během jediného týdne
na počátku srpna 2016. Dotáčky pak ještě v září. Točilo se na hradu Točník, ve skanzenu v Kouřimi, v lesích okolo Voděradských Bučin ale i v dekoracích.
Pro ﬁnance na dokončení ﬁlmu se tvůrci rozhodli využít Startovač. Potřebné byly hlavně na zajištění
postprodukce 3D technologie, včetně prostorového
zvuku, matte paintingu a dalších speciálních efektů.
Vybralo se 122 % požadované částky.
Aktuálně ﬁlm dobíhá do ﬁnální podpory. Světem
obráží trailer a již teď je jisté, že Psychopompos budete moci zhlédnout na příštím HorrorConu.

Honza Vojtíšek
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RECENZE

Robert E. Howard

Černý kámen
Robert E. Howard je často označován jako otec
žánru Meče a Magie, kterému udal tón tvorbou děl
s Barbarem Conanem, králem Kullem či Solomonem
Kanem. Krom mistrovsky vytvořených napínavých fantasy dobrodružství, protkaných hrdiny silných paží,
Howard uměl vykouzlit také horrorové, temné příběhy
a žánrově tak „soupeřil“ s jeho dávným přítelem a kolegou H. P. Lovecraftem. Tyto příběhy se rozhodlo zveřejnit nakladatelství Laser books ve své edici Klasická
díla horroru. Vytvořilo soubor jedenácti vybraných povídek, které jako by vypadly přímo z Lovecrafta. Howard ve své době totiž nejen přispěl, ale přímo pomáhal formovat lovecraftovský svět, jak jej známe.
The Black Stone
Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Laser-books, 2016
Počet stran: 246
Soubor povídek Černý Kámen přináší zajímavý
horrorový přídavek, který se mrazivou atmosférou
a temnými příběhy jen hemží, a i když se odehrává
téměř o století zpátky, dokáže jej ocenit i současný
čtenář, o milovnících a nadšencích do kultu Cthulhu ani nemluvě. Ostatně, byl to právě Howard, který stvořil nezapomenutelné ﬁktivní dílo německého
okultisty von Junzta Unaussprechlichen Kulten neboli „Nevýslovné kulty“, na kterou (podobně jako na
Necronomicon) odkazuje ve svých povídkách sám
Lovecraft, a významně se otiskla v celém universu.
Pestrý dynamický styl Howardova vyprávění se
ovšem podstatně liší od toho, který ve svých horrorech použil Lovecraft. Zatímco HPL se více zaměřil na
atmosféru napětí a hrůzu pradávného zla, která děsí
a drtí psychiku „obyčejných“ lidí, Howard prokazatelně více pracuje s heroickým akčním střihem a vizualizací. Soubor Černý kámen je důkazem, že Howard
je spíše autorem hrdinných reků, dramaticky vykreslených detailů a dynamické násilné akce. Jeho hrdinové mají oproti Lovecraftovi dobrodružství v krvi, a tudíž struktura příběhů vypadá často jako přes kopírák.
Hnacím motorem je tak mnohdy lidská zvědavost (až
posedlost), touha po dobrodružství, honba za poklady,
či prozkoumávání neznámého. Jeho umění pracovat
s prostředím okolo hrdinů jde ruku v ruce s horrorovou
dynamikou a děsivými nechutnými obrazy. Sice občas
zabrouzdá do témat psychologického horroru, či staví
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své hrdiny před lovecraftovské řešení, ale je vidět,
že tohle není úplně jeho
šálek kávy a situace častěji vyřeší typicky conanovsky, tj. s dramatickým
koncem. Stále se ovšem
drží dané pulp-noirové
patiny, kterou jeho povídky rozhodně mají.
Sbírka Černý kámen
je umně poskládána. Obsahuje povídky jak u nás
již známé, tak ty, které se
u nás dosud neobjevily. Většina z nich vyšla v magazínu Weird Tales mezi
lety 1925 až 1937. Povídky se dají dělit do dvou typových skupin, kde u většiny převládá akční pojetí
žánru, zpravidla s dvěma hrdiny, kteří se často dostávají do konfrontace mezi racionálním a nadpřirozeným vysvětlením (např. Aššurbanipalův plamen
nebo Démon prstenů). Ve zbytku příběhů se spíše
setkáváme s pokusy o klasický lovecraftovský horror,
kde osamělý jednotlivec bojuje s neznámou, plíživou
hrůzou (Černý kámen, Nestvůrný kopytnatec). Už
z podání autora je zjevné, že akční styl je mu bližší,
a to i přes fakt, že jeho ponuré příběhy mají lepší atmosféru než ty dynamické.
Z obou „typů“ bych dokázal vyzdvihnout jeden zajímavý kus. Aššurbanipalův plamen (ten mimochodem u nás již vyšel ve sbírce napínavých povídek Tygří moře), je typický howardovsky akčně dobrodružný
příběh, plný exotické atmosféry o honbě za bájným
pokladem, s kořením plíživé nadpřirozené kletby. Naopak Nestvůrný kopytnatec je typický lovecraftovský
okultistický příběh o tom, jak se na svět dostane jedna
škaredá pekelná potvora. Celá jedenáctka povídek má
rozhodně co nabídnout a pokud máte rádi Lovecrafta,
barvitý styl zvoleného, již archaického jazyka, Howardovy hrůzostrašné povídky si zamilujete. Pokud ovšem očekáváte hrdinnou fantasy se svalnatým rekem
v čele, budete nejspíše zklamáni.
Sbírka Černý kámen u mě splnila to, co jsem
očekával – Prastaré zlo, okultismus, démonické kletby a dávné legendy, navíc okořeněné špetkou (někdy
i hrstí) exotické atmosféry.
Jan Kohoutek
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Stranger Things

V čísle z velké části zasvěceném Stephenu Kingovi bychom neměli opomenout ani nový seriál
z produkce Netﬂixu, který v hojné míře čerpá právě z atmosféry autorova nejblyštivějšího období
osmdesátých let. Osmidílná série Stranger Things
je vědomým odkazem k této době, ale zároveň využívá moderních ﬁlmařských postupů a trendů tak,
aby ve svých starších divácích vzbudila pocit nostalgie a touhy po něčem, čeho se jim už v současných
horrorech příliš nedostává, a v těch mladších pak pocit, že jejich pozdější zplození je o mnohé připravilo. Ve zcela kingovském duchu jsou do hlavních rolí
obsazeny dětské postavy, které žijí ve vlastních světech, jejichž podstata pramení v dobové fantastice,
kterou obdivně hltají velkými sousty. Dokud je svět
dospělých bodem, který pevně stojí v realitě, je vše
v naprostém pořádku. Jakmile se ale začnou světy
prolínat, nastane prozření, které i těm dříve narozeným postavám otevře oči, protože pravda je tam někde venku…
Režie: Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy
Scénář: Matt Duffer, Ross Duffer
Délka: 8 x 60 min
Původ: USA
Rok: 2016
Hrají: Winona Ryder, David Harbour,
Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo,
Natalia Dyer, Charlie Heaton, Matthew Modine,
Cara Buono, Ross Partridgea další
Jaké lepší prostředí pro horrorový seriál o čtyřech
malých chlapcích, kteří bojují se silami zla, si představit, než nějaký americký zapadákov, kde dávají
kojoti dobrou noc, a po prašné cestě vítr zmítá cho-

máči uhynulých keřů? Tahle díra se jmenuje Hawkins,
je ve státě Indiana a píše se rok 1983. A ti hoši, které
bychom moderní terminologií označili jako malé nerdy, jsou Will, Mike, Dustin a Lucas. Hltají horrorové
a sci-ﬁ ﬁlmy, ujíždí na komiksech, přísahají na Pána
prstenů a společně trávený čas vyplňují například
hraním deskových her. Po jednom takovém společném dýchánku se ale Will Byers nevrátí domů. Prostě
beze stopy zmizí. Hvozdnaté okolí začne prohledávat
skupina dobrovolníků v čele s poněkud nesympatickým šerifem Hopperem a Willova máma má z nastalé
situace doslova nervy v hajzlu. Jenže výsledky jsou
bídné; kde nic, tu nic. Jak se dalo čekat, kamarádi se
rozhodnou nenechat Willův osud v rukou neschopných dospělých a rozjedou pátrání na vlastní pěst.
V lese ovšem nenajdou pohřešovaného parťáka do
nepohody, ale hodně divnou holku, která vypadá, jakoby utekla ze cvokhauzu. Moc nemluví, nikomu nevěří a probodává pohledem. I tak se ale rozhodnou,
že jí podají pomocnou ruku a jeden z nich si ji nakvartýruje do sklepa, kam zbývající rodinní příslušníci příliš nechodí. Chudák holka vlastně pořádně neví, která bije a na dotaz jak se jmenuje, jen ukazuje na své
tetování – 11. Je jisté, že tajemná Eleven, jak ji chlapci pojmenují, o Willově nezvratném osudu něco ví.
Víc asi nemá cenu odhalovat, takže jen dodám,
že jsme pořád na začátku a slepenec událostí se rozmotává v pomalém tempu a duchu postupů, které
jednoduše k osmdesátkám neodmyslitelně patřily.
Ani jsem nenaznačil všechny dějové linie a nezmínil
další postavy hrající v příběhu podstatné role. V tomhle tvůrčí tandem bratří Dufferů odvedl naprosto
precizní práci. V jedné rovině máte stále neochvějný
pocit, že všechno už dávno důvěrně znáte, ale zároveň jste na vlně očekávání, kam se bude děj v ná-
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sledujících chvílích ubírat. Vše má totiž své opodstatnění. Počínaje precizním výběrem herců, protože
s hlavními dětskými postavami nejde nesympatizovat, až po přemíru žánrových klišé, která jsou podaná
s nadsázkou a zábavně. Vtip je v tom, že nic se nebere primárně vážně, tvůrci si jsou dobře vědomi, že výsledné dílo je především oddechovka pro masy a netlačí na pilu nějakého přemrštěného hraní si na něco.
Díky tomu výsledný koktejl působí uceleně a zábavně. Navíc se jedná o kus výborně odvedeného ﬁlmového řemesla, které by mohl Dufferům závidět leckterý tvůrce prvoplánových popcornových lekaček.
Autoři nejsou zahleděni do sebe a svých uměleckých
ambic, ale dali si práci s budováním atmosféry a napětí, stejně jako s osobnostními charaktery jednotlivých postav nebo svěžestí a zábavností dialogů.
S divákem hrají na rovinu a nesypou mu na hlavu popel složený z neuchopitelných jinotajů.
Hlavní a vlastně jediné herecké eso je Winona
Ryder, která se nesnaží ani tak zaujmout ženskostí a přirozeným šarmem jako precizním hereckým
umem. Jako Joyce, matka ztraceného Willa, předvádí erupci psychické lability a následného závanu
prozření, když zjistí, že věci nejsou tak přímočaré, jak
jí po léta společnost vtloukala do hlavy. Dokonale zachytila proměny v povaze, které přichází se změnami v ději. Od hysterického smutnění po synovi, přes
šílenství samoty, až do chvíle, kdy zjistí, že mince
se obrátila a podivné zážitky mají i ostatní. Ti, kteří
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jí dosud nevěřili. Krom nezletilců, v hlavních úlohách
působících uvolněně a uvěřitelně, stojí za zmínku
výborný a pořád nějak nedoceněný David Harbour
coby místní zatrpklý šerif nebo Matthew Modine jako
jeden z těch, kteří tahají za nitky a mají o skutečné
pravdě větší přehled než ostatní. Další věc, která si
zaslouží uznalé mručení je nastolená dobová poetika
a množství drobností odkazujících k všeobecně známým žánrovým pamlskům. Logem seriálu, které má
podobný font jako písmo použité na přebalu několika
knih Stephena Kinga počínaje, přes plakáty kultovních horrorových a sci-ﬁ ﬁlmů na zdech chlapeckých
pokojů či odkazy na zásadní ﬁlmy z počátku tvorby
Stevena Spielberga, až třeba po policistu O’Bannona, který je pojmenován podle zesnulého scénáristy
kultovního Vetřelce. Osmdesátá léta jsou zde prostě
otevřena mnohem více doširoka, než by se na první
pohled mohlo zdát.
Snad vše, co v Stranger Thing uvidíte, už tu (minimálně) jednou bylo, ale málo kdo se může pyšnit
tím, že to natočil a podal tak dobře, jako tvůrci tohoto
seriálu. A v rámci takového třaskavého pelmelu, který
se jim podařil, asi vůbec nikdo. O to více zaskočí uvědomění si, že hrana, na které se po celou dobu pohybovali, je nesmírně tenká. Opravdu by stačilo strašně
málo, aby se z noblesní oslavy osmdesátkové tvorby
stal nechutný paskvil, u kterého byste hrůzou kvíleli. Tentokráte všeobecné uznání a ovace nejsou nafouklou bublinou vycucanou z prstu, ale holým faktem. Není se co divit, že autoři již dostali zelenou pro
další pokračovaní. Bude nesmírně zajímavé sledovat,
kam jejich kroky povedou a zda nedostanou pořádnou ránu bičem, který si sami na sebe upletli. Zdaleka
ne každému se totiž poštěstí, aby při hraní s kýčem
vytvořil skvost. Jisté ale je, že drtivá většina z těch,
kteří viděli tuhle první sérii, bude u toho a bude jejich
počínání sledovat ostřížím zrakem.
Roman Bílek
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Ondřej Kocáb

Na okraji propasti
Její pracovna byla esencí čiré posedlosti. Četné
monitory zobrazovaly vnitřek a vnějšek budovy, snímaný kamerami; jiné obrazovky skýtaly pohled na desítky složek plných videí, dokumentů a záznamů. Ty
se ostatně povalovaly na stole, ručně doplněné o poznámky. Všemu vévodila nástěnná mapa světa se
stovkami zapíchaných špendlíků. Nástěnky byly přeplněné fotograﬁemi – opuštěné budovy, lesy i dětská
hřiště. Vždycky tam byl; ať už skrytý v pozadí či nenápadně vmísený mezi dav; tak cizí, tak nepatřičný…
Amanda se nevzdávala. Nemohla přestat hledat,
ne dokud nezjistí, co se stalo s její sestrou… a desítkami dalších bezejmenných obětí. Zjistí, co je zač ta
hrůzná věc, která jí tehdy odnesla její milovanou sestřičku. Přímo za barákem, na hřišti. Odvedl si ji za ručičku pryč, před zraky všech. Amanda ho nezastavila,
i když ho viděla. Nikdo jiný ho ale neviděl – tento obraz byl vyhrazen pouze jí. Pedoﬁl, informovala policie
zdrcené rodiče, nebojte se, chytíme ho. Nechytili.
A její příběh odsoudili jako výplod dětské představivosti.
Po Emily se dodnes nenašla ani stopa.
Ale Amanda ji najde. Už brzy se dozví, čím je bytost zvaná Slenderman…
*
Byly tady i jiné nápady. Faustovské dohody, sbírka soch Medusy, Hagenův pozdrav z Ameriky…
Hlavně ne žádné neznámé legendy. Chce to něco,
co už je staré, ale ještě ne tolik proﬂáklé – přímočará
povídka o Slendermanovi bude to pravé ořechové.
Ještě jednou jsem si pročetl zadání literární soutěže a poté rezignovaně rozklikl Google. S-l-e-n-d-e-r-m-a-n. Tak copak tady máme? Fiktivní postava…
vysoký, vyzáblý… černý oblek… žádný obličej…
chapadla… Umí se teleportovat, živí se strachem
a paranoiou. To poslední máme, zdá se, společné.
Většina jeho obětí nikdy nebyla nalezena; mrtvoly
zřejmě zanechává jen pro efekt.
Má rád opuštěná místa, ale fotograﬁe ho zachytily i skrytého ve skupině lidí.
Často se objevuje poblíž dětí. Hraje si; své oběti
přivádí na hranici šílenství.
Každý, kdo po něm pátral nebo ho spatřil, zmizel.
Cíle a motivace neznámé.

Na závěr pár obrázků, fotek a amatérských dokumentů. Dokonce jsem našel i počítačovou hru. Na
hry teď už nemívám tolik času jako dříve, ale co bych
neudělal pro trochu inspirace. A o chvíli později už
jsem hrál. Bájný Slendy v temném lese, baterka se
v ruce třese…
*
… přejela rukou po kraji klouzačky. Minula rezivějící kolotoč, který vrzal, už když byla malá holka. Stála
uprostřed zanikajícího hřiště a rozhlížela se po prolézačkách. Kdyby měla děti, na tyhle tlející skvosty by je
rozhodně nepustila. Jako jediná stabilní věc se jevila
jedna z houpaček. Zkusila rukou dřevěné sedátko –
bylo trochu vlhké, ale jinak stabilní.
Nebyla tady poprvé; chodila sem rok co rok. Připomínala si, jak se to tehdy stalo; dnes už od té události
uplynulo deset let. Rodiče ji od těchto návštěv odrazovali, když ještě žili; měli o ni strach. A to nejen o zdraví
fyzické, ale zejména o její psychiku. Nelíbila se jim její
obsese zmizelou sestrou – dokonce ji poslali i k dětskému cvokaři. Ten celou záležitost odbyl jako bujnou fantazii, ovšem Amanda tušila, že jí neřekli všechno.
Ale on ji odvedl. Viděla ho. Šokovalo ji, že je ho
plný internet. Slenderman.
Odvedl ji přímo mezi ty stromy a-a teď tady stál. Bledý, strnulý, upravený. Žádný
náznak obličeje či emocí.
Amanda byla ochromena hrůzou. Netvor jí pokynul svou mrtvolnou rukou. Věděla, že chce, aby s ní
odešel. Ale nesměla odejít; musí zjistit, co udělal s její
sestrou. Třesoucí se rukou vyňala zpod košile medailonek; dostala ho od matky, když jí bylo osmnáct. Matka říkala, že onen přívěšek s rouhačsky nepravidelnou
hvězdou ji bude chránit. Nikdy ho nesmí sundat.
Týden na to rodiče zemřeli. Amanda věděla, kdo
za to může.
Sjela pohledem z přívěsku na onu bytost.
Ale mezi stromy už nikdo nestál…
*
Doufal jsem, že psaním se z té strašné hry trochu
odreaguji. Efekt to mělo spíše opačný; neustále jsem
musel myslet na temný les, chcípající baterku a pa-
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pírky se znepokojujícími vzkazy. A to ozvučení, ta atmosféra… v jednoduchosti je genialita.
Jenže pak mě rozmilý Slenderman chytil a málem jsem si nadělal do trenek.
Nevermore. Ale zážitek tutový.
Protáhl jsem se a kouknul na hodiny. Už byla
skoro půlnoc; je čas skončit s psaním, zítra je taky
den. Vypnul jsem počítač a teprve teď jsem si uvědomil hukot větru venku. Jako kdybych v něm slyšel
soundtrack z té blbé hry…
To máš ze všech těch knih, ﬁlmů a seriálů. Musíš se trochu krotit, nebo z toho zblbneš. Měl bys
jít taky někam ven. Až zítra skončíš v práci, půjdeš
prozkoumat tu opuštěnou továrnu a naděláš nějaké
fotky. A na večer máš domluvenéPrásk!
Bílá pavoukovitá věc se stopami černé špíny
a čehosi slizkého udeřila do okna. Beze slova jsem
se vztyčil na posteli a hleděl skrze sklo do hlubin
noci. Snaha narušitele dostat se dovnitř pokračovala
a ochabovala. Jak si mé oči přivykly na tmu, rozesmál jsem se.
Byla to jen větev stromu! Musel tam být neskutečný vichr. Jsem to ale hlupák – nikdo nemůže být
tak vysoký, aby klepal na okno někoho ve druhém
poschodí. Brzy jsem opět usnul a propadl se do snů
o temném lese a dívce, kterou něco pronásleduje…
Ráno jsem si z nich naštěstí nic konkrétního nepamatoval.
*
Spěchala domů. Věděla, že je někde poblíž a sleduje ji. Sledoval ji už od mala, když ho poprvé uviděla. Čas od času se zjevoval, vytrvale a bez systému.
Dělal to možná i schválně; prohlubovalo to její sžíravou touhu najít pravdu. Snad podobně trpí i další bezejmenní, marně vedoucí prohraný souboj proti strachu, té prastaré prvotní emoci.
Doma zamkla, zkontrolovala alarm a nasála pach
nevětraného domova. Když stoupala po schodech do
své pracovny, pohlédla přes zábradlí do kuchyně. Na
okamžik jí hlavou probleskla ta scenérie. Matka i otec
vyvrácení na židli s podřízlými hrdly. Oba na ni koukali mrtvýma očima. Na zemi se válel zakrvácený nůž.
Opodál stál Slenderman a jedno z těch chapadel, co
mu rostou z černoty kvádra, namočil do louže krve na
podlaze…
To on jí zabil rodiče, aby prohloubil její trýzeň.
To bylo před pěti lety.
Zůstala sama, nikdo jí neuvěří. Najde ho a pomstí
se… nějak.
Vešla do své pracovny a něco bylo jinak. Na zemi
byly poházené papíry; někdo tady byl. Byl to on? Ve
skutečnosti málokdy dělal něco víc, než že… prostě
existoval.
Amanda zvedla jeden z těch papírů na zemi. Původně to byly čisté papíry do tiskárny – tyhle však ně-
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kdo počmáral kostrbatými malůvkami stromů. Černý
les. Tu a tam se vyskytovaly stejně dětsky kostrbaté
nápisy – Pomoc! – Je tu tma! – Dívá se! – Bojím se! –
Zachraň mě! Věděla kdo takhle kreslil a psal.
Tohle musela nakreslit Emily!
Amanda začala horečně pátrat v papírech po nějaké nápovědě, kde hledat. Nic nenacházela. Volala
Emily jménem, ale jediné co se ozvalo byla výsměšná ozvěna prázdných chodeb. Náhle koutkem oka
zachytila změnu na jednom z monitorů. Na jednom
z nich byl otevřený internetový prohlížeč s mapou
blízkého lesa a souřadnicemi.
Na vedlejším monitoru kamera zabírala nehybného Slendermana…
*
Právě jsem se vrátil z návštěvy jedné opuštěné
továrny. Zatímco jsem natahoval fotky do počítače,
vzal jsem si oběd a koukal, co jsem to včera v noci
zase vyplodil. Nepamatuji se, že bych tuto část textu
psal. Opravdu podivné; jak je možné, že si tahle slova nevybavuji? Pravda, byl jsem už ospalý a možná
trochu přetažený. Na druhou stranu – do mé vize příběhu to zapadá. Nechám to tam.
Poté, co mi řízek s bramborem dostatečně zlepšil
náladu, začal jsem procházet fotky továrny. Opuštěné
místo, ani původní účel budov už jsem nerozpoznal.
Z toho co jsem viděl, tam vyráběli možná auta. Kdo
ví… Dnes je to ráj sprejerů, sběračů kovů a urbexerů.
Prošel jsem sotva polovinu budov, než se mi vybil foťák. To je možná dobře, protože místa jako tohle
mají nepříjemnou až vtíravou atmosféru pomíjivosti
a zániku. Většina fotek byla v pořádku, ale až nyní
jsem si všiml některých znepokojivých prací sprejerů
v pustých interiérech komplexu. Podivné, že jsem si
jich nevšiml dříve.
Na stěnách se vedle grafﬁti nacházela spousta
nápisů jako Potřebuju škváru, Mám hlad nebo Zombie party. Ale byly tu i jiné. No eyes. Can’t run. Can’t
hide. I always watch you. Don’t look, or it takes you.
No, no, no…
Vše doplněno o sugestivní dětské ilustrace, naškrábané na bílé stěny černým uhlem.
Někdo se zřejmě také inspiroval internetem. Ačkoli jsem věděl, že to nic neznamená, cítil jsem mrazení v zádech. Píšu o Slendermanovi – a omylem najdu tohle. Určitě jde jen o shodu náhod. Alespoň jsem
si to myslel, než jsem se dostal k poslední fotce.
Šlo o snímek komplexu budov, který jsem pořídil mimo areál. Nebylo by na ní nic divného, nebýt
jedné věci. Na střeše jedné z budov se proti šedému
nebi rýsovala postava. To by ještě nebylo tak zvláštní; mnozí odvážlivci pokouší své štěstí a stropy budov touto adrenalinovou zábavou. Neznámá osoba
mi však byla povědomá. Štíhlá, vysoká a dívala se
mým směrem. Přísahal bych, že měla na sobě úhledný úřednický oblek…
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*
Amanda věděla, že další příležitost už nedostane.
Emily tady byla a zanechala jí zprávu. Víc nebylo potřeba vědět. Doufala, ne, ona věděla, že dokud bude
mít na krku ten ohyzdný přívěšek, Slenderman jí nemůže nic udělat. Musí spěchat, nemá čas si rozmýšlet, co by mohla potřebovat. Během pěti minut opustila dům. Prošla ulicemi na ospalý kraj města a vydala
se po polní cestě k lesu. Někde v dáli viděla ono nešťastné dětské hřiště, nořící se v krvavém západu do
noční temnoty.
Když dorazila k lesu, už bylo pořádně šero. Uvnitř
panovala tma; citlivý člověk jdoucí o samotě nočním
lesem je vždy vystaven děsivým fantaziím vlastní nevědoucnosti. Co je za světla nemožné, je nyní skutečností. Rozsvícená baterka Amandě strachu neubrala.
Spíše se naopak bála, jaké hrůzy kužel světla odhalí.
Jak se propadala do temnoty lesa, naslouchala svým
krokům, divokému bušení srdce a zvláštním zvukům
noční přírody. Ale věděla, že jí to není moc platné. On
je neslyšný.
Párkrát ho letmo zahlédla. Pryč byly úvahy o tom,
že ji přívěšek ochrání; stejný účinek by asi mělo vysvětlovat člověku se strachem z výšek, že to lano na
bungee-jumping je naprosto bezpečné. Utíkala, klopýtala přes pařezy a trní. Věděla, že si s ní jen hraje,
ale nemohla nic dělat. Musela najít svou sestru.
Její mobil měl slabý signál, ale blížila se k cíli.
Před Amandou se rozkládala velká budova s několika křídly. Ačkoli k ní vedla asfaltová cesta, sálala
z ní aura opuštěnosti. Vše bylo ponecháno na pospas
přírodě, mnohé zdi se zhroutily pod náporem spadlých stromů a divoký břečťan pohlcoval stěny. Stopy
v prachu, štěrku a rozlámaném skle z okeních tabulí
prozrazoval, že tady od zániku budovy není první. Na
zašlé ceduli pokryté špínou stálo Sanatorium Aurora.
Amanda tohle místo dobře znala…
*
Psal jsem dál, ale celou dobu jsem se cítil nesvůj. Jako kdybych přistoupil na něčí hru a ten někdo čeká, až dokončím svůj tah. Stále mi vrtalo hlavou, kdy jsem napsal tu část textu, která můj příběh
rozvinula tímto směrem. Znepokojovaly mě ty nápisy
v liduprosté tovární hale. Mátla mě ta fotka s osobou
sledující zpovzdálí mé kroky…
Skoro bych řekl, že po mě jde Slenderman.
Směšné, samozřejmě. Je to ﬁktivní postava. Vymysleli ji v nějaké soutěži o nejděsivější monstrum,
nebo jak to bylo. Veškerá mytologie kolem něj je nereálná, vytvořená chorou myslí hororových fanoušků.
Není se čeho bát.
Tak proč mám takové zlé tušení, že něco není
v pořádku?
Ale kromě svých tušení a fotograﬁe jsem neměl
jediný důkaz pro podporu této… pochybné teorie.

Nebudu si s tím dělat starosti; když jsem se naposledy díval na horor, týden jsem se vyhýbal zrcadlům,
protože jsem se bál, co v nich uvidím. Nebo neuvidím. A nic zvláštního se nestalo, pokud nepočítám,
že jsem byl pár lidem pro srandu a odmítal jsem si jít
koupit nové oblečení kvůli skleněné vitríně obchodu.
Líně jsem se protáhl na židli a zaposlouchal se do
písně linoucí se z repráků. Let me hear you scream,
ječel Ozzy… a pak se ozvalo zadrnčení zvonku. Kdo
to ksakru může být? Všichni mí přátelé ví, že když
jsem v psacím módu, nejsem rád vyrušován. Pak mi
svitlo. Všichni, až na Petra. Toho nějaká literatura nechává naprosto chladným; je k uzoufání bez fantazie
a nechápe, jak pořád můžu něco číst, ba dokonce
zkoušet psát. Je prý mnohem lepší nemít žádného
koníčka jako on. Co zase chce?
Vykoukl jsem z balkonu abych mu vysvětlil, že
nemám čas, ovšem na pohled, který se mi naskytnul, jsem rozhodně nebyl připraven. Vskutku to byl
Petr – ve společnosti strnulého vysokého gentlemana s chapadly rostoucími z kvádra a prázdným místem místo ksichtu. Mému kamarádovi láskyplně svíral rameno mrtvolně bledými prsty. Petr si toho však
zřejmě nebyl vědom. Sotva spatřil na balkoně mou
vytřeštěnou hlavu, zamával nad hlavou nějakou krabičkou. Věděl jsem co je to za krabičku; nedávno
jsem mu půjčil prastarou hru I have no mouth and
I must scream.
„Čus, přišel jsem ti to vrátit,“ zamával ještě jednou cédéčkem, „půjdeš ven nebo můžu k tobě nahoru?“
I onen neskutečný netvor ke mně svou hlavu natočil tak, aby si vyslechl mou odpověď. V tom gestu byl výsměch i hrozba. Nebyl jsem schopen slova.
Tiše jsem zacouval zpátky do bytu a s prásknutím zavřel balkon. Pak jsem se zhroutil do křesla a s prázdným výrazem koukal před sebe. Musím tu povídku
ukončit nebo se zcvoknu.
„Zas jedna z těch jeho blbých nálad,“ hudral Petr,
když vhazoval hru do schránky.
Pak zmizel.
*
Neodvažovala se projít kolem bývalých cel, kde
se mohlo krčit víc než jen stíny a tma. Měsíc v úplňku skrze pozůstatky oken prosvěcoval temné chodby, zaplněné pocitem marnosti a bezútěšnosti. Někde tady byl i Slenderman. Někde tady byla i Emily.
Musela.
Ale co když to byla jen další z jeho zvrácených
her?
Strnula; zdálo se jí to, nebo tam na konci chodby
viděla světlo? Šla vpřed a neohlížela se. Věděla, že
stojí za ní a čeká. Neudělá mu tu radost.
Za pootevřenými trouchnivějícími dveřmi stál dřevěný stůl. Navzdory tomu, že stav místnosti se nepříliš lišil od zbytku budovy, tady předtím někdo byl. Kdo
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by jinak rozsvítil tu lampu na stole? Kdo na něm rovnoměrně rozmístil ty složky a papíry?
„Emily?“ zašeptala Amanda. Nikdo jí však neodpověděl.
Zmateně přistoupila k papírům na stole. Ke svému překvapení zjistila, že se ty složky týkají její osoby.
Výpověď policii, posudek dětského psychologa, její
záznamy o pobytu v tomto ústavu. Ztracené doklady
s jejím jménem. A fotky, album plné fotek.
Jak se to sem dostalo?
Fotky ji mátly. Maminka, tatínek a Amanda. Ale
kde je Emily? Další zesnulí členové rodiny, ale po
její sestře ani stopa. Šla dál a dál do minulosti; stále samé rozesmáté obličeje. Nenáviděla ty držky, jak
se opovažují být šťastní? I vlastní tvář se jí vysmívala.
Kde je Emily? Vztekle mrskla albem o zem a začala do
něj nepříčetně kopat.
„Lži!“ zaječela a shodila část dokumentů ze stolu,
„prý jedináček, leda hovno! Proč lžete, proč mi všichni lžete, vy hnusní falešní… Prý nadměrně bujná fantazie! Leda houby! Ona žila, slyšíte! A stále žije! Proč
to nikdo nechápe! Nenávidíte ji tolik?“
Vztekle těkala očima po papírech. Osamělost
a autosugesce. Imaginární sestra. Nereálné vidiny.
Možnost pedoﬁlního zneužití. Sklony k násilí. Podezřelá z vraždy rodičů. Trvá na existenci své sestry
Emily. Diagnóza: psychotička. Blouzní o bytosti zvané
Slenderman. Článek dne: Dny sanatoria Aurora jsou
sečteny, blázni uprchli do lesů!
„Nejsem blázen!“ kopala do věcí na zemi a rozhazovala papíry, „ne, ne, ne, ne…“
Ustala v činnosti a zprudka oddechovala. Hnána
vnitřním popudem si strhla medailonek z krku a zahodila jej do špíny na zemi. „Naserte si. Když jsem cvok,
tak tohle přece nepotřebuji, no ne?“
Otočila se k odchodu.
Stál tam. Amandin vztek ustoupil a do její mysli se
vplížil strach. Opět jí pokynul rukou, jakoby chtěl, aby
se k němu přidala. Viděla černý sliz a hlínu na jeho
bělostné ruce mrtvoly bez jediného chloupku. Věděla,
že čeká jen na její rozhodnutí. Věděla, že není blázen.
To všichni ostatní jsou šílení!
A ruku v ruce odešli do temnoty, kde se setká se
svou sestrou…

*
Myslel jsem si, že když tu povídku dopíšu a nebudu na ni myslet, vše se vrátí do starých kolejí.
Omyl. Poslední měsíc pro mě byl peklem. Má realita
se hroutí a myslím, že přicházím o rozum.
Vidím ho všude. Když jsem se odvážil mezi lidi,
byl tam. Poté, co jsem šel nakoupit, stál mezi regály.
Šel jsem vybrat poštu, koukal na mě z druhé strany silnice. Objevoval se naprosto nečekaně, nepravidelně, v každou denní dobu. Nikomu nemůžu povědět pravdu, už tak příbuzní a známí tajně probírají mé
psychické zdraví.
Objevoval se stále blíž a blíž. Nakonec jsem přestal chodit ven; už ani příliš neopouštím svůj pokoj.
Ne že by to pomáhalo – určitě je za stěnou nebo pod
okny. Nemůžu usnout a když už zavřu oči, bojím se
je otevřít. Spím málo, ve snech jsem pronásledován
temnou bytostí bez tváře. Za ten měsíc jsem zhubl
snad patnáct kilo.
Co víc, mám nezdravý pocit, že má povídka není
jen ﬁkce. Opravdu se to stalo…
Jen čekám, kdy mě pošlou k psychiatrovi. Ale to
není řešení. Mohli by se dozvědět o mém ztraceném
mladším bratrovi a řekli by, že jsem cvok… Ale počkat – já žádného ztraceného bratra nemám! Co se
to se mnou kruci děje?!
Zkusil jsem tu povídku i smazat, v naději, že noční můra zmizí. Ráno byla zase na ploše mého počítače; netknutá. Zbývá mi tedy poslední možnost.
Poslat ji pryč.
Text vypadal v pořádku; dokonce jsem měl pocit,
že některé věci tam původně ani nebyly. Když jsem si
to slovo od slova pročítal, jako kdybych někde vevnitř
své hlavy slyšel nějakou pisklavou neurotickou melodii. Píšťalu krysaře, stojícího na okraji temné propasti,
kam se z města Hameln ztratily všechny děti.
Připsal jsem krátkou zprávu a odeslal soutěžní
email.
Na rameno mi dopadla bledá ruka a já věděl, že
jsem ztracen.

Ondřej Kocáb (*1991) v současné době přebývá v Olomouci,
kde vystudoval obor Biofyzika. Mezi
jeho koníčky patří geocaching, vaření indických jídel a také literatura
(zejména horrorová), která ho přivedla k psaní povídek. Od roku 2013 se
pravidelně účastní povídkové soutěže Horor-Webu (povídky Poslední kousek skládačky, Navždy spolu,
Stodola). Jeho povídka Na okraji
propasti pochází z letošního ročníku
soutěže (2016), který vyhrála.
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Přístroje
a přízraky pobočky E
Využívají nejmodernější dostupnou i běžně nedostupnou techniku, ale jejich největším esem je jejich
přízračnost. Cosi, co se nedá technicky popsat, uchopit a zkrotit. ESPeři. Existovali před Nekroskopem, ale
až on jim dal smysl a vytyčil životní cíl. Potírat druhé
největší nebezpečí lidstva (protože tím prvním je lidstvo samo). Upírskou nákazu. Jsou zde a snaží se využít všechny možnosti. Přístroje i přízraky.
Britská ESPerská Pobočka E, plná agentů s mnoha různými představitelnými i nepředstavitelnými
schopnostmi, Nekroskopa doprovází od samotných
počátků jeho příběhu. Naverbovala jej, využívala jeho
schopnosti, nechala se jím vést a po jeho rozplynutí
se do všech míst a časů si z něj udělala skoro svého boha, modlu, k níž se neustále upírají všechny oči
i duše pobočky. Pořád však byla jen pozadím, zázemím, přítelem i hrozbou Nekroskopova příběhu.
A když Brian Lumley stál před problémem, jak
dál táhnout svou nekroskopskou ságu (Předchozí
dvě knihy prakticky neexistují, protože jejich děj se
doslova lusknutím prstu ztratil, v myslích i časech
a v rámci nekroskopské chronologie prostě neexistují. Navlíknout opět fantasy háv a vrátit se zpět na
Sluneční/Hvězdnou stranu? – Opravdu by se nenašel jiný a praktičtější způsob, jak upírský svět nazývat?), rozhodnutí věnovat další trilogii přímo Pobočce
E a jejím členům a členkám, se z celkového hlediska
jeví jako velmi dobrý krok. Hned z mnoha ohledů.
Lumley časově navazuje na bratrskou trilogii VI.
až VIII. dílu, s menšími odkazy (a jednou samostatnou dějovou linií, která z něj přímo vychází) k následujícímu (IX. a X.) časovému návratu do sedmdesátých/osmdesátých let. S tím, že odkazuje i na díly
úvodní pentalogie (hlavně II. a III.). Děj aktuální trilogie se odehrává tři roky po událostech bratrů Kikluových Nathana a Nestora. V naší realitě. Což je důležité a velmi příjemné.
Po Nathanově pohnutí upírským světem, kdy vychýlil jeho osu a způsobil zánik vampýrů slunečními
paprsky, se Sluneční/Hvězdná strana (grrr, budu to
dále nazývat Upírský svět) začíná vracet zase ke svému původnímu normálu. Více tepla a silnější sluneční
paprsky však rozmrazily trojici v Ledových pustinách
staletí zamrzlých děsivých upírů, smrtelně krásné Vavary, do lidské psychiky pronikajícího Nephrana Mali-

nariho a temnotě podobného Szwarta. Ti, po krátkém
zahanbujícím střetu s Nathanem, ponechají upírský
svět svým upířím otrokům a prchnou branou do našeho světa. Zde po nich jde pobočka E, v čele s jejím
velitelem Benem Traskem, chodícím detektorem lži,
kterému nelze lhát. Pobočka E, kromě starých známých, má i nějaké nové, mladé členy. Telepatku Liz
a vzpurného Jakea Cuttera. Nového Nekroskopa.
Neboť právě jeho si vybralo Harry Keoghovo (post)
existenční jsoucno a předalo mu všechny své schopnosti. Ve zbytcích Harryho nové existence se totiž
našly nevyřešené záležitosti, ztracené vzpomínky na
nedokončenou práci. A Jake byl vybrán ji dokončit.
Jenže Jake je začátečník, více než práce pobočky E
jej zajímá vlastní osobní pomsta a sympatie k mladé
a krásné Liz. Starost o ni je mu tak útrpná a veliká,
že do své mysli neprozřetelně vpustí ducha mrtvého
upíra, někdejšího pobočníka Nephrana Malinariho.
Pobočce trvalo tři roky, než dokázala lokalizovat
alespoň jedno hnízdo této trojice upírů, kteří se ve
stínu a závětří pokouší připravit svůj temný a děsivý
plán, jak si podmanit nový svět. Trojice se totiž rozdělila, každý se usídlil někde jinde a na svou pěst se
snaží rozšířit budoucí lidstvu smrtelnou nákazu.
Děj, bobtnající a vršící se zápletka (zápletky)
všech tří dílů, které na sebe přímo navazují, nás
postupně provede po celém světě. První část trilogie: Nekroskop XI. Vetřelci (Necroscope: Invaders, 1999, česky 2008) se prakticky celá odehrává v Austrálii. S malými ﬂashbacky jak do upírského
světa, odkrývající historii trojice krvežíznivých upírů
od jejich zrodu až po útěk do našeho světa, tak i do
historie Jakea Cuttera a objevení se vampýrů u nás
(včetně smrti Zek Föenerové – to není žádný spoiler,
dočtete se to již v anotaci na přebalu). Harry zaučí
Jakea, pobočka E objeví hnízdo Nephrana Malinariho a utká se s ním. V noci. Chápete, oni ví, že jdou
proti strašlivému vampýrskému vládci, mohou si pro
útok vybrat prakticky jakoukoliv denní dobu. A rozhodnou se zrovna pro okamžik chvíli po setmění. Neprůstřelná logika. Proč by proti upírovi šli přes den,
kdy mají obrovskou výhodu slunce a upírova spánku.
Ale asi to nejsou žádní srabáci…
Nekroskop XII.: Prznitelé (Necroscope: Deﬁlers,
2000, česky 2009) nás zavede hlavně do Řecka, za
vládkyní Vavarou, která se usadila ve starém klášte-

[ 81 ]

ře. Plném jeptišek. A ano, spojení upírů a jeptišek je
výživné, byť je mu věnováno málo prostoru. Částečně se také podíváme pod londýnské podzemí, kam se
uchýlil (v jedné z nejatmosféričtějších a nejhorrorovějších částí celé trilogie), poslední, doslova temný, vládce Szwart. V této knize Lumley lehce zamlží a udělá
výrazný zápletkový krok. Mohlo by se napsat překvapivý, ale on moc nepřekvapí. Splete všechny nitky dohromady. Jakoby všechno, co se děje, bylo předurčeno a nutně vedlo k nevyhnutelnému, kdy všechno
souvisí se vším. Proč? Příběh to sice popostrčí (a samozřejmě natáhne), ale zůstane zápach příliš mnoha
náhod. Ony ty události nejsou vlastně ani tak náhodné, ale prostě všechny vedou k jednomu jedinému.
Sbíhají se k hlavnímu účelu příběhu. Zdá se to až moc
okaté a samoúčelné. Jako by nestačili tři děsiví upíři, on se musí objevit ještě čtvrtý. Snad jen proto, aby
odkazem propojil tuhle časovou linii s předcházejícím
časovým návratem ke Keoghovi? Opravdu to zaujme
a jen nevyvolá podivný úšklebek? A tak autor už zase
zaplavuje svůj příběh mnoha postavami, výraznými
natolik, že by každá zvlášť podrobně a promyšleně
bohatě vystačila (kde jsou ty časy, kdy Nekroskop stál
proti jednomu protivníkovi, dostatečně propracovanému a děsivému?) na samostatnou knihu. Nelze se
vyhnout očekávání jejich plochých a zbrklých konců.
Budou naplněna? Zde také poprvé v historii ságy dochází k malému rozporu názvu knihy s jejím obsahem.
Ač klášter s jeptiškami a menší náznaky, k prznění zde
zrovna moc nedochází.
No a v poslední části trilogie Nekroskop XIII.
Mstitelé (Necroscope: Avengers, 2001, česky 2010)
si zacestujeme hodně. Všechno začíná skvělou, zhruba stodesetistránkovou sekvencí na výletní lodi na
moři kdesi u Řecka. Naprostá napínavá a atmosférická lahůdka, stylem se vracející k původní pentalogii. Jde o parádní horror s hustou atmosférou a táhnoucím se napětím. Lumley se koncentruje jen na
jedno určité místo a využívá všechny jeho možnosti.
Kdyby se ta část náležitě rozvedla a propracovala,
klidně by utáhla i celou knihu. Kromě krátkého odskoku do Londýna se podíváme do Turecka, Bulharska, Rumunska a Ruska. Všechno se řítí k nevyhnutelnému střetu, lovci se mění v lovené, lidé umírají,
temnota houstne a temnotou budoucnosti pronikají
první jasné paprsky. Ačkoliv tři záporáci, všichni umírají důstojně (ve smyslu propracování). I když Szwart
by si, v celé trilogii, zasloužil více prostoru. Na to,
jak je dobře promyšlen a jde z něj strach, je odsunut trochu na okraj. Všechno to vyvrcholí ve velmi
zajímavý a v souvislosti s předchozími závěry jak samostatných knih, tak i svazkově rozvinutějších celků
snad i překvapivý závěr. Který však ale Lumley vzápětí pokazí až do (zda komického, nepříjemného či
nedůstojného, je již na jednotlivých čtenářích a čtenářkách) absurdna vedoucím epilogem. Po něm opět
člověk čeká, s čím přijde autor příště, protože má
doma ještě dvě, respektive tři, další knihy.
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Pobočkovskou trilogií však Lumley naznačil, že
i při tak rozjeté sáze nemusí být všechno časem ztraceno. Ač v podstatě nedělá nic jiného, než jen recykluje již napsané a vymyšlené, vybičoval se a po
pěti slabších a v nejednom případě divných částech
přišel s dobře promyšlenou ucelenou trilogií, která
se stylem, atmosférou i spokojeností při čtení vrací
zpět k původní trilogii. Jako by pět předchozích částí neexistovalo, Lumley opět přichází se špionážním
horrorovým thrillerem s vybroušenými děsivými záporáky. Tentokrát se mu povedlo, až na již zmíněného ne zcela využitého Szwarta, všechny tři vystihnout
přijatelně děsivě. Jsou to démoni, nemilosrdní zabijáci neberoucí si žádné servítky. Každý z nich by utáhl
svou vlastní knihu, každý z nich by byl (a je) Nekroskopovým rovnocenným protihráčem.
Špionážní scény se střídají s ryze horrorovými,
temnými a atmosférickými, akce střídá psychologické tříbení, paranormální kousky prolínají politicko-ekologické konotace (už v bratrské trilogii byla
cítit Lumleyho jemná ekologická agitka, tady je ještě silnější, ovšem nijak násilná a rušivá), romantika
se proplétá s bezuzdným sexem a krvavým násilím.
Všechno to nabírá zajímavého rázu hlavně kvůli času.
Příběh se reálně odehrává v roce 2007. Lumley to
psal jako budoucnost, my to čteme jako minulost.
S upíry a lidmi prostě není žádná sranda. Jsou to
vypočítavé a egoistické bestie. První i druzí.
Honza Vojtíšek

Robin Kašpařík
Robin Kašpařík na sebe upozornil již zajímavým
krátkometrážním horrorem Seance. Ještě více se
o něm začalo mluvit, když se vrhl na Dollar Babies
adaptaci povídky Stephena Kinga. A mluvilo se o
něm takto ve vlnách hned několik let. A teď se o něm
bude mluvit zase, protože se mu konečně podařilo
ﬁlm Jsem brána dokončit a dotáhnout před diváky.
A zrovna v době, kdy vydáváme kingovské číslo. Ten
rozhovor tu prostě musel být.
Jako první by nás určitě zajímalo, v jaké fázi
teď Jsem brána je a kdy se můžeme těšit na ﬁnální verzi. Přihlédněme k tomu, že Howard vychází
6. prosince.
Film jsme natočili ve dvou verzích. Jednu pro
kina a jednu pro planetária, která umožňuje promítání
do kupole. Verze pro kina je hotová a já mám velkou
radost, že byla vybrána do oﬁciální selekce A Night
of Horror International Film Festival, který se konal
v Sydney od konce tohoto listopadu do začátku prosince. Planetární verzi ﬁlmu nyní dokončuji se svým
týmem a těším se, až ji příští rok představím českým
fanouškům horroru a sci-ﬁ.
Tvorba snímku trvá výrazně déle než u průměrné Hollywoodské trilogie. Na Facebooku
se ve zprávě z roku 2014 dozvídáme, že projekt
„vstává z mrtvých“. Můžeš popsat nejvýznamnější momenty vývoje Jsem brána a osvětlit čtenářům ten dlouhý čas tvorby?
Trvalo to opravdu nestandardně dlouho. Na rozdíl
od mého předchozího ﬁlmu Seance, který jsem uvedl
na festivalech už čtyři měsíce od natáčení, mi realizace
Jsem brána zabrala několik let. Byl to také podstatně náročnější projekt než Seance. Zejména kvůli podmínce, že ﬁlm nesmí vydělat ani korunu. Sehnat na něj
peníze mi trvalo roky a díky pomoci sponzorů se podařilo dát dohromady alespoň část běžného rozpočtu.
Film jsem nejdříve připravoval jako klasicky záběrovaný projekt pro kina, ale když jsem se dozvěděl o nové
fulldome technologii pro planetária, tak jsem celý koncept kompletně změnil. Společně s týmem jsme snímek natočili ze subjektivního pohledu hlavního hrdiny.
Vzhledem k natáčení dvou verzí ﬁlmu jsme ho museli
tvořit kompletně dvakrát. Obě verze totiž vyžadovaly
rozdílný přístup jak při natáčení, tak při tvorbě náročných vizuálních efektů, které jsou ve ﬁlmu v každém
záběru. Kvůli tomu, že jsme na ﬁlmu pracovali bez nároku na honoráře, mohl postprodukční tým pracovat
pouze ve svém volnu, často v noci po celodenní práci.
To, co by s milionovým rozpočtem podle odhadu postprodukční společnosti UPP trvalo vytvořit tři měsíce,

nám se zlomkem těchto peněz zabralo rok a půl. Ale
nikdy jsme neustoupili z kvality.
Na koho se vlastně můžeme těšit v hlavní roli?
Za tu dobu padlo několik jmen…
Do hlavní role jsem obsadil mima Radima Vizváryho, a to z důvodu, že celý ﬁlm je natáčený ze
subjektivního pohledu hlavního hrdiny, ze kterého vidíme jenom ruce. Chtěl jsem tedy někoho, kdo by rukama dokázal vyjádřit všechny emoce a zároveň by
se plynule pohyboval s těžkou kamerovou konstrukcí
upevněnou na těle. Spolupráce s Radimem pro mě
byla za odměnu. Měl neskutečný perfekcionistický
zápal a zároveň byl velmi přátelský. Bylo vidět, že mu
na ﬁlmu hodně záleží a s takovými lidmi já moc rád
spolupracuji.
A čím bude Jsem brána výjimečná? Co bys vyzdvihl?
Věřím, že pro diváky bude ﬁlm zajímavý zejména
kvůli netradičnímu zážitku při promítání v planetáriích. Promítání ﬁlmu do obří kupole totiž vytváří velmi
intenzivní zážitek, který se s klasickým kinem nedá
srovnat.
Jaké kompromisy oproti povídce jsi při adaptování musel dělat?
Nedělal jsem žádné kompromisy a společně s týmem jsme natočili přesně to, co jsem si představoval. Rozhodl jsem se povídku adaptovat velmi volně
a přesunout její děj do karantény vesmírné lodi. Nechtěl jsem natočit adaptaci, která by povídku převáděla na plátno slovo od slova. To by nemělo žádný
smysl. Spíš jsem se nechal inspirovat jádrem příběhu
a vytvořil vlastní verzi, která má i odlišné vyznění než
původní předloha.
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ROZHOVOR
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Vzhledem k tomu, že „dolarových“ kraťasů
podle Kinga je velké množství, má získání práv
pravděpodobně nějakou standardní formu a neměl by to být problém. Můžeš cestu získání práv
popsat?
O tom, že Stephen King je ochotný pomáhat mladým tvůrcům tím, že jim dá svolení zﬁlmovat některé
svoje povídky, jsem se dozvěděl v Torontu, kde jsem
uváděl předchozí krátký ﬁlm Seance. Filmař, který mi
o tom tehdy řekl, mě varoval, že podmínky smlouvy
se Stephenem Kingem jsou velmi přísné a nedovolují
mnoho věcí včetně toho, že ﬁlm nesmí vydělat a nesmí
být ani zveřejněn na internetu. Může být uváděn pouze
na ﬁlmových festivalech a přehlídkách. Chtěl jsem do
toho ale stejně jít, protože jsem velký Kingův fanoušek
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a povídka Jsem brána na mě hodně zapůsobila. Napsal jsem tedy Stephenovi Kingovi dopis a požádal ho
o svolení. Další komunikace probíhala přes jeho manažerku, která poslala smlouvu. Podepsal jsem, přiložil
jeden symbolický dolar a poslal ji zpátky. Za nějakou
dobu mi přišlo svolení pustit se do práce. Těžké tedy
nebylo získat svolení, ale dokázat na ﬁlm sehnat peníze a natočit ho se zlomkem běžného rozpočtu. Úplně
upřímně řeknu, že podruhé už bych do toho nešel kvůli
tomu, jak bylo náročné a zdlouhavé vytvořit nekomerční ﬁlm plný efektů. Ale pro tentokrát jsem rád, že jsem
to udělal. Splnil jsem si tím sen.
S ohledem na to, jak dlouho Jsem brána vzniká, mohou ti být tato práva i odebrána během
tvorby ﬁlmu?
Svolení natočit ﬁlm podle Kingovy povídky a uvádět ho na festivalech mám po celou dobu, kdy práva
bude vlastnit Stephen King, který je držitelem práv
od roku 1971, kdy byla povídka zveřejněna.
Když už jsme u Stephena Kinga, předpokládáme, že jsi jeho fanda, jaká díla a adaptace od něj
máš rád a proč?
Mám jeho knihy velmi rád. Poprvé jsem od něj
v sedmnácti četl Misery a ta mě naprosto dostala.
Byl jsem knihomol a četl jsem jednu knížku za druhou, ale na takový styl psaní jsem nebyl zvyklý. Přišlo
mi to silné jako rána pěstí. Kingův styl vytváří opravdu silné emoce a donutí vás odložit všechny plány
na večer a otáčet stránku za stránkou. Když čtete
opravdu dobrou Kingovu knihu, tak máte pocit, že
v ní žijete. To je Kingova obrovská síla. Společně
s jeho schopností vytvořit postavy, se kterými se čtenář ztotožní a bojí se potom mnohem více. Mezi mé
další oblíbené kingovky patří např. Nadaný žák, Osvícení a samozřejmě sbírka povídek Noční směna, ve
které je povídka Jsem brána. Z ﬁlmových adaptací
mám velmi rád Kubrickovo Osvícení, Cronenbergovu
Mrtvou zónu, Carpenterovu Christine, Stůj při mně
od Roba Reinera a Vykoupení z věznice Shawshank
od Franka Darabonta. Ten začínal tak, že natočil jeden z prvních krátkých ﬁlmů podle Kinga.
Nejsi však jen „ten, který adaptuje Kinga“.
Máš za sebou už dva studentské horrory, včetně
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hodně zajímavé Seance. Přemýšlíš už teď o nějakém dalším horroru? Můžeme se na nějaký po
premiéře Jsem brána těšit?
Horror mám velmi rád a chtěl bych se mu věnovat i v dalším projektu, což by měl být můj celovečerní debut. Zatím si připravuji námět, který mě hodně
baví. Konkrétně o tom moc rád povím po natočení
ﬁlmu.

www.jsembrana.cz
Děkujeme za rozhovor

Otázky: Roman Kroufek, Honza Vojtíšek
Foto: Nina Zardalishvili,
Pavel Gabzdyl, Ondřej Kramář
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Dollar Babies
Stephen King je s přehledem nejﬁlmovanějším
současným autorem, spisovatelem s největším procentem ﬁlmových adaptací svého díla. Ano, protože
i kdyby Stephen King sepsal pouze oblastní telefonní
seznam, určitě se najde někdo, kdo ho vydá a pravděpodobně někdo, kdo ho zﬁlmuje. Za tento jeho nekorunovaný status mohou i tzv. Dollar Babies, Kingovy děti, které za symbolický poplatek jednoho dolaru
propůjčuje do adoptivní péče různým, nejen začínajícím a mladým ﬁlmařům.
Termínem Dollar Babies (někdy také Dollar Deal)
se označuje tvorba vybraných ﬁlmových studentů,
nejen amatérských a začínajících ﬁlmařů, ale i divadelních tvůrců, jimž Stephen King za symbolický
jeden dolar poskytuje k adaptaci nějakou svou povídku. Tento proces má svá striktní pravidla a jeho
výstupy mají různou podobu. Od ryze amatérských
domácích videí až po profesionálně provedené záležitosti točené na 35 mm ﬁlm s rozpočty od pouhých
několika stovek až po několik desítek tisíc dolarů
(např. Umney’s Last Case režiséra Rodney Altmana
z roku 2006 stál 60 000 dolarů).
Dollar Babies mají svá přísná pravidla. Všechna
práva zůstávají u Stephena Kinga, uděluje pouze výlučné oprávnění jednotlivým ﬁlmařům, kteří o svolení natočit takto adaptaci nějaké jeho povídky zažádají, aby natočili zcela nekomerční počin. Součástí
dohody je, že všechny Dollar Babies ﬁlmy musí v titulcích obsahovat jednu konkrétní frázi: „© Stephen
King. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva
vyhrazena.“ Součástí smlouvy je také fráze, že toto
výlučné oprávnění trvá „tak dlouho, dokud jsou ﬁlmová práva stále v držení Stephena Kinga“. Ponechává mu to tak možnost, prodat práva na danou
povídku nebo dílo nějakému legitimnímu kupujícímu
v budoucnu. Samozřejmě za plnou cenu. Pokud tato
práva na daný Kingův příběh koupí nějaká společnost, nebo jednotlivec, Stephen King již nemá pravomoc udělit oprávnění k Dollar Babies, neboť jsou
tato práva v držení kupujícího. Krátce řečeno, pokud
si já koupím práva dejme tomu na Kingovu povídku
Typ pro přežití a Obitus poté požádá o udělení oprávnění zﬁlmovat tuto povídku jako Dollar Babies, nedostane ho. Seznam volného Kingova díla přístupného
k Dollar Babies jsou k nalezení na stránkách projektu.
Dollar Babies nemají být určeny pro veřejnou projekci mimo ﬁlmové festivaly a školní projekce, nesmí být
komerčně prodávány a využívány a nesmí být umístěny k volnému zhlédnutí na internetu. I přesto, i před
nástupem internetu a po něm v ještě hojnější míře,
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mnoho z těchto ﬁlmů mezi fanoušky uniklo. A samozřejmě se tu a tam objeví nějaká výjimka z pravidel.
Zpočátku šlo v podstatě o ojedinělé záležitosti.
První Dollar Babies vznikl v roce 1982 (The Boogeyman, rež. Jeffrey C. Schiro), i když kořeny této značky sahají o dva roky dále, kdy si natočení Kingovy
povídky vyjednal již v roce 1980 Frank Darrabont.
Natáčení The Woman in the Room mu však trvalo
celé tři roky a ﬁlm byl oﬁciálně zveřejněn až v roce
1986. Během osmdesátých a devadesátých let vznikaly Dollar Babies průměrnou rychlostí jeden ﬁlm co
dva roky. Poslední z nich, The Man Who Loved Flowers, natočil v roce 1996 Andrew Newman.
Takřka boom Dollar Babies propukl příchodem
nového tisíciletí. V roce 2000 natočil Jay Holben Paranoid, podle Kingova snad nejzvláštnějšího, a hlavně poměrně neﬁlmového textu, který je vlastně jen
(básní?) chaotickým slepencem myšlenek člověka
stiženého paranoiou. Přesto Holben dokázal natočit
jednu z nejzajímavějších a nejlepších amatérských
kingovských adaptací. Paranoid je navíc prvním
Dollar Babies ﬁlmem, kterému bylo dovoleno být
v roce 2002 na omezenou dobu umístěn na internetu, a ještě později své prvenství rozšířil o vydání na
komerčním DVD jako příloha jednoho ﬁlmového časopisu.
V novém tisíciletí se s Dollar Babies doslova roztrhl pytel. Natolik, že se ve skutečnosti neví, kolik
vlastně opravdu Dollar Babies existuje. Nikde nenaleznete přesný a úplný oﬁciální seznam. Ani na stránkách nejslavnějšího současného horrorového spisovatele ani na různých stránkách věnujících se přímo
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DB. Těch seznamů existuje hromada, asi stejně jako
samotných krátkometrážních amatérských ﬁlmů podle povídek Stephena Kinga. Včetně českých, a nemáme teď na mysli stále ještě nehotový Kašpaříkův
ﬁlm Jsem brána. Když se ponoříte do temnoty internetu opravdu hluboko, objevíte informace o české amatérské krátkometrážní adaptaci Kingovy povídky Prám nazvané Vor. O té Stephen King vůbec
neví a vidělo ji jen pár vyvolených. My ne. Počet ﬁlmů
uváděných v těchto seznamech dosahuje skoro ke
stovce. Ne všechny se ovšem mohou opravdu honosit oﬁciálním přídomkem Dollar Babies. Patří mezi
ně např. francouzská adaptace povídky The Boogeyman (česky jako Kostlivec v Noční směna, 1996) Le
Croque Mitaine, kterou v roce 2006 natočil teprve
čtrnáctiletý chlapec Guilano Dinocca. Tento ﬁlm je
sice do seznamů DB ﬁlmů často zařazován, ovšem
samotný jeho tvůrce přiznává, že se získat práva
k natočení ﬁlmu ani nepokoušel. Jedinou oﬁciální DB
adaptací tohoto příběhu Lestera Billingse, vypovída-

jícího se psychiatrovi ze smrti trojice svých dětí, jež
údajně zabilo děsivé monstrum ze skříně, tak zůstává již zmíněný The Boogeyman (1982) J. C. Schira.
Vůbec první Dollar Babies ﬁlm, který nastavil kvalitativní příčku hodně vysoko. A autor Le Croque Mitaine
není sám, k tomu, že se jim Stephena Kinga nepodařilo (anebo dokonce vůbec nechtělo) zkontaktovat,
a přesto jeho povídky zﬁlmovali, se otevřeně přiznává hned několik tvůrců. A přesto jsou do seznamů
tyto ﬁlmy zařazovány. Pouze v některých jednotlivých případech DB ﬁlmů se ví stoprocentně, že mají
oprávnění se tímto přízviskem honosit.
V roce 2003 zﬁlmoval Stephen Zakman Autopsy
Room Four. Příběh muže, který po uštknutí hadem
propadne celkové paralýze, je prohlášen za mrtvého a odvezen na pitevnu, kde se dva lékaři připravují
provést mu sekci. O tři roky později byla stejná povídka profesionálně zﬁlmována pro seriál Nightmares
and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King
(2006).
Existují dokonce ﬁlmy, které byly natočeny zcela
legálně, z různých příčin však nejsou Dollar Babies.
A přesto jsou promítány na všech festivalech. Patří
mezi ně např. The Gunslinger (Roland Meets the
Dweller (2004, rež. Robert David Cochrane). Tento krátkometrážní ﬁlm je oﬁciálním vítězem soutěže
o natočení jedné scény ze série Temná věž, kterou
vyhlásily oﬁciální stránky Stephena Kinga. Ač si ﬁlm
odbyl svou premiéru na 1st Annual Dollar Baby Film
Festival v Oronu, oﬁciálně nesmí být za Dollar Babies označován. Byť se tak, samozřejmě, běžně děje.
Druhým takovým ﬁlmem je krátkometrážní horror Lovecraft’s Pillow (2006). Příběh této adaptace, ostatně i příběhu samotného, je opravdu zajímavý. Povídka
jako taková totiž vlastně vůbec neexistuje. Základem
scénáře k ﬁlmu byl pouze Kingův nápad na budoucí
povídku o polštáři Samotáře z Providence. Povídka
nakonec nikdy nevznikla, pouze její námět byl zmíněn v úvodu k eseji Michela Hullenbecqua „H. P. Lo-
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vecraft. Contre le monde, contre la vie“. King v tomto
úvodu vyslovil svolení budoucím tvůrcům k samostatnému vytvoření a rozpracování tohoto příběhu.
Zcela určitě nečekal, že se objeví ve ﬁlmové podobě.
Tento ﬁlm Marka Steenslanda popírá veškerá pravidla vymezující ﬁlmy Dollar Babies. Fanoušky to však
nijak nezajímá, a i přesto jej na dolarových festivalech pravidelně promítají.
Největší sbírku Dollar Babies na internetu dal dohromady Nizozemec Bernd Lautenslager na stránce
Stephen-King.tk. Lautenslager však se zařazováním
ﬁlmů k jednotlivým formám ﬁlmového zpracování
nakládal naprosto svévolně. Mnohé z DB ﬁlmů byli
k dispozici ke stažení na stránkách nazvaných StephenKingShortMovies.com, na žádost Kingových
právních zástupců však byla možnost stahování zrušena. Tyto stránky navíc nijak neodlišovaly amatérské ﬁlmy od neamatérských. Do jednoho pytle házely jak DB záležitosti, tak i epizody televizních seriálů,
reklamy, tematické díly různých talk show a dokonce
i pouhé vystřižené scény z „normálních“ ﬁlmů, které
se týkaly Stephena Kinga a jeho tvorby.
Další amatérskou verzí pozdějšího profesionálního zpracování ze seriálu Nightmares and Dreamscapes, je adaptace povídky The Road Virus režiséra
Dave Brocka The Road Virus Heads North (2004).
Vypráví o horrorovém spisovateli, který si při domáckém výprodeji koupí podivný obraz. Na něm namalovaný automobil se totiž pohybuje. Stejným směrem,
jako jeho nový majitel.
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V roce 2004 jeden z DB režisérů James Renner
(All That You Love Will Be Carried Away, 2004, povídka česky jako Vše, co miluješ, ztratí se v dáli ve
Všechno je deﬁnitivní, 2003 – zajímavostí je, že tento název v seznamech DB ﬁlmů naleznete asi nejčastěji, povídka byla zﬁlmována snad sedmkrát) zorganizoval první veřejný ﬁlmový festival prezentující
Dollar Babies. Festival proběhl v D. P. Corbett Business Theatre na Mainské univerzitě v Oronu, Kingově Alma Mater (1966-1970), v níž psal do The Maine
Campus. O rok později na stejném místě proběhl
druhý ročník.
Zajímavá, a to hned z několika důvodů, je Dollar
Babies verze povídky Gotham Cafe z roku 2005. Povídku Oběd v restauraci Gotham (Lunch at the Gotham Café) si česky můžete přečíst v antologii Ellen
Datlow a Terri Windling Fantasy & Horor 1995 (1997).
Příběh vypráví o jednom neveselém setkání rozvádějícího se páru v restauraci, kterou vede tak trochu divný majitel, jemuž najednou hrábne. Scénář k tomuto
zhruba čtvrthodinovému kraťasu napsal jeden z nejznámějších (alespoň na internetu) fanoušků Stephena Kinga Bev Vincent. Ve ﬁlmu jednu z rolí hraje kingovský režisér Mick Garris, a dokonce v něm zazní
i Stephen King, který svůj hlas propůjčil postavě nazvané Mr. Ring během telefonického rozhovoru. Gotham Cafe z ostatních Dollar Babies ční nejen svou
kvalitou, ale i faktem, že je jediným amatérským ﬁlmem, jemuž Stephen King dopřál tu čest, honosit
se jeho jménem v názvu ﬁlmu. Sám je na používá-
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ní jeho jména v názvech skoupý, obzvláště poté, co
bylo po/zneužito u ﬁlmu Bretta Leonarda Lawnmower
Man (1992), který se na Kingově jménu pouze přiživil
a s jeho stejnojmennou povídkou neměl prakticky nic
společného. Tvůrci ﬁlmu byli soudně přinuceni Kingovo jméno z názvu odstranit a nijak s ním svůj ﬁlm
nespojovat. Dollar Babies Stephen King tuto výsadu
neumožňuje. Gotham Cafe je čestnou výjimkou.
Prvním celovečerním Dollar Babies se stala adaptace Everything’s Eventual (2009) režiséra a producenta J. P. Scotta. Poté, co Stephen King obdržel
kopii ﬁlmu, na něj zapůsobil natolik, že J. P. Scottovi udělil práva pro kinodistribuci. Další umožnění veřejné distribuce dostala tzv. Nightshift Collection,
trojice ﬁlmů The Boogeyman (1982), Woman in the
Room (1983) a Disciples of the Crow (1983), první
ﬁlmová verze Kingovy povídky Kukuřičné děti. Darabont svým Woman in the Room vykročil mimo rámec
horroru, jde o drama zpracovávající citlivé téma eutanazie, pohybující se v rovině snových, silných příběhů.
Samotná Kingova povídková předloha je speciﬁckým
holdem autorově matce, která zemřela na rakovinu.
Disciples of the Crow pak, kromě toho, že patří k těm
lepším Dollar Babies, má s pozdější známější celovečerní ﬁlmovou verzí, vycházející ze stejné povídky,
společný např. odlišný závěr, než má povídka.
Dollar Babies se netočí jen v Americe. Vznikají různě po světě, např. Srajenie (The Battle) vznikl
v roce 1986 v SSSR, natočil ho Rus Mikhail Titov.
Jednou z mnoha francouzských Dollar Babies je druhá adaptace povídky Woman in the Room, natočená celých 22 let po Darabontově verzi, La Femme
Dans La Chambre (2005). Home Delivery: Servicio
a Domicilio (2005) je druhým DB animovaným snímkem a vznikl ve Španělsku. Jde o adaptaci zombie
povídky, napsané na objednávku do antologie „Book
of the Dead“ inspirované tehdy trilogií George A. Romera. Děj se odehrává na ostrově, který je obsazen
živými mrtvými. O adaptaci této povídky se dlouho
zajímal Mick Garris.
Zajímavé na Dollar Babies je, mimo jiné, i fakt,
že jejich tvůrci ctí vzájemné propojení některých děl
Stephena Kinga a odkazy na ně a sami v tomto zvyku
pokračují a vtělují ho do svých děl. Jsou to sice malé
drobnosti, ale i díky nim se i u kvalitně sebehorší produkce Dollar Babies divák alespoň pousměje. Navíc
je vidět, že ﬁlm netočil žádný kingovský laik, ale někdo, kdo je stejný fanda jako divák. Již zmíněný Mick
Garris v Gotham Cafe hraje otce Callahana, postavu z románu Salem’s Lot a série Temná věž. Zahlédneme zde i knihu nazvanou „The Road to the Dark
Tower“. V animovaném Home Delivery: Servicio
a Domicilio (2005) se objeví kreslená verze Stephena Kinga v postavě prezidenta Spojených států. V All
That You Love Will Be Carried Away zahlédneme
silniční ukazatele odkazující na Castle Rock a Gilead
a mapu cesty z města Lud do Topeky. Ve francouzské adaptaci povídky Textový procesor bohů (Word

processor of the Gods) Suppr. (2005) se vysílají zprávy televizní stanice, jejíž logo představují Kingovy iniciály. V Here There Be Tygers čte chlapec ve škole
Kingovu povídkovou sbírku Mlha.
V roce 2015 vydal Shawn S. Lealos knihu o Dollar
Babies ﬁlmech. Vypráví o 19 tvůrcích těchto ﬁlmů
(Lealos je sám jedním z nich, v roce 2005 natočil
I Know What You Need), o jejich ﬁlmech a kariérách
před, během a po natočení jejich Dollar Babies.
Zatím jedním z posledních Dollar Babies ﬁlmů je
adaptace povídky Nona z letošního roku. V kombinovaném barevném a černobílém formátu ji natočil
Ben Cowper. Nona je příběhem o setkání s osudovou ženou, pro niž byste byli schopni udělat cokoliv – zmlátit hromotluckého řidiče v baru plném jeho
kámošů, veřejně vyznat sexuální přitažlivost katolickému knězi, i když vám je více než 12 let, natočit fekální pornoﬁlm s Clintonovou a Trumpem v hlavních
rolích. To všechno pro její krásné oči, tvář a neustále
sílící pocit osudovosti vašeho setkání a možnosti dostat se k lizu.
Nám zatím nezbývá než čekat na dokončení prvního českého Dollar Babies Jsem brána Robina
Kašpaříka.

Honza Vojtíšek
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RECENZE

Hory mají oči:
Počátek
Ptáte se, co vede takového ostříleného horrorového harcovníka a odmítače remaků k recenzování
komiksu, který je vlastně prequelem remaku průměrného ﬁlmu ze sedmdesátých lete? Lenost. Šestý prosinec je za rohem, na poště nečeká žádný nový hrůzostrašný komiks a tenhle kousek už jsem před lety
četl. Takže stačí letmé připomenutí děje, abych se
ujistil v tom, že je svým vyzněním velmi podobný právě předělávce z dílny Alexandra Aji.
Scénář: Jimmy Palmiotti, Justin Gray
Kresba: John Higgins
Vydavatel: BB art.
Rok českého vydání: 2009
A o čem tedy komiks Hory mají oči: Počátek je?
Myslím, že je to jasné již z názvu. Ocitáme se v malebné buranské vesničce, která se shodou náhod
ocitne tak trochu v epicentru testovacího jaderného
výbuchu. Naštěstí se několik vesničánků včas schová v tunelech, takže nejsou semleti výbuchem samotným, ale vesele si mutují díky následkům povýbuchové radiace. A samozřejmě mají hlad, takže se
rádi vydávají na lov svými luky, šípy, sekerami, motykami, noži….
Jak vidno, standardní schéma ﬁlmového vesmíru
Hory mají oči je dodrženo i zde, a to velice důsledně.
Je to trochu škoda, protože linie před explozí by jistě
snesla rozpracování a, i když se její děj promítá také
do pozdější doby, je pro případného fandu série asi
tím nezajímavějším. Bohužel Počátek trpí klasickým
neduhem většiny obdobných horrorových komiksů,
a to hrou na efekt za úplného vynechání snahy o budování atmosféry či dokonce strachu. Uznávám, že
řádění lidožravých kanibalů není zrovna pozvolná duchařina, ale i tak to zamrzí.
Scénáristicky tedy nejde o žádné veledílo, to
ostatně asi ani nikdo od útlého, devadesáti stránkového, svazečku nečekal, ale co graﬁcká stránka
věci? Ta je poměrně povedená, černo oranžová stylizace jí vyloženě svědčí a v tomto směru si Hory mají
oči: Počátek, zaslouží průměrný palec nahoru.
Jako celek ovšem působí přílišným kalkulem, jehož existence je zcela zbytečná. Pokud jsme mohli v historii kanibalů tušit nějaká temná místa, která
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mohla vzbuzovat otázky a provokovat k bizarním
úvahám, tenhle komiks je spolehlivě ubil. Přináší standardní buranský příběh ve standardním komiksovém hávu. Spoustu lidí mohl potěšit, hlavně
v době, kdy se v Levných knihách povaloval za pár
korun, ale když už laciná komiksová brutalita, tak doporučujeme raději papírová dobrodružství Jasona
Voorheese. Ta mají alespoň sympatického a dobře
čitelného záporáka.

Roman Kroufek
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HorrorCon 2016
Po dvouleté pauze se český horror opět vzepjal
a veřejně nahlas zaržál jako divá bestie. V sobotu
19. 11. 2016 proběhl v Praze první HorrorCon.
Celá akce, v režii několika zapálených jedinců
a jedinek, v čele se zarputilou Kristinou Haidingerovou, proběhla v prostorách nádherného, sympatického a zajímavě členěného podniku s neméně sympatickou a příjemnou obsluhou Dark Velvet café bar.
Ač na první pohled prostor malý, právě díky zajímavému členění mohl program probíhat paralelně hned
na třech místech najednou, aniž by se jednotlivé souběžné linie navzájem rušily.
Rozdělení podniku, i v souvislosti s programem,
bych asi trochu přirovnal k bytu. Hned dole vstoupíte do kuchyně, tam je bar, regály s jídlem, police
s pitím, chladničky se zákusky, několik stolů k posezení. Zde proběhlo oﬁciální zahájení HorrorConu,
spojené s krátkou oslavou, poděkováním a předáním
daru ke dvouletému výročí fungování podniku. O zahájení, seznámení s programem a jednotlivé vyhlašování, co kde a kdy zrovna začíná, se s grácií sobě
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i atmosféře akce a prostředí vlastní postaral básník
Tomáš Floutek Metelka. Ten by svým lákáním a představováním jednotlivých programových linií dokázal
upoutat i stovky let mrtvého největšího apatického
zombie cynika. Velmi dobrý programový krok. Ihned
poté v kuchyni proběhla prezentace a autorské čtení
z knihy Dryáda romanticko-fantastické autorky Lady
Jánské. Rozjetí horrorového conu čistou ta/jemnou
fantasy mohlo možná překvapit, ale v rámci následujícího horrorovějšího programu a huštění atmosféry
v souladu se sklonkem dne a postupným stmíváním
a ponořováním do temné a záludné městské tmy to
bylo přijatelné. Návštěvníci se přece musí lapat pozvolna a pomalu ponořovat do hlubších a temnějších
tenat horrorové akce.
Nahoře v patře bylo čistě posezení. Kavárenský
prostor, který bych nazval pracovnou. Zde například proběhla prezentace tvorby spisovatele Petra
Junka, autora trojice knih na pomezí temné a drsné
fantasy, politického thrilleru a démonického horroru
plného alternativních představ konce světa, konspiračních teorií a náboženských děsů. Petr sám o sobě
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je velmi sympatická persona, s níž se dá dlouho
a hloubavě povídat. Zde se taky nejvíce debatovalo,
utvářely se skupinky volných radikálů pro různé soukromé, žánrové i stylové diskuse a vzhledem k tomu,
že přítomen byl i největší psychopat slovenské fantastiky obecně a horroru zvláště, Mark E. Pocha, došlo v pracovně v nočních hodinách nakonec, samozřejmě, i k jeho oblíbenému alegorickému simulátoru
lidské stonožky. Ano, ani pražský HorrorCon se lidské stonožce nevyhnul, podařilo se spojit celkem
osm článků. Bylo mi ctí být článkem posledním.
Horní patro, respektive jeho zapadlé kouty, dále
po většinu času patřilo plzeňské umělecké skupině

Mystery Art Production, která zde nejen vystavovala fotograﬁe své práce, ale kohokoliv, kdo měl zájem i stylově namaskovala. Čehož kromě příjemného
počtu návštěvníků HorrorConu v průběhu celé akce
hned jako jedni z prvních využili prakticky všichni obsluhující Dark Velvetu. A když vás na horrorové akci
obsluhuje samotný majitel podniku s podříznutým hrdlem, to se hned cítíte domáčtěji.
Valná většina programu probíhala v zadní, temnější a mnohem domáčtější části Dark Velvetu. Malou útulnou místnost s polstrovanými křesly, knihovnami, stylovou výzdobou a projekční technikou bych
nazval obývákem. Zde průběžně a opakovaně probíhaly projekce ﬁlmů Socialistický Zombie Mord
a Lesapán (ten šel během celé akce snad pětkrát)
a trailery na připravovanou adaptaci básně H. P. Lovecrafta Psychopompos nebo na knihy Kristiny Haidingerové.
V baru, tedy kuchyni, proběhlo v podvečer ještě
autorské čtení Miroslava Valiny z dobrodružně mystické knihy Vlčí pouto. Poslední program, který měl
v kuchyni probíhat, tedy křest a autorské čtení z nové
knihy Jenny Nowak V řetězech, se nakonec přesunul do obýváku. Což bylo dobře, protože v něm to
byl mnohem příjemnější a sympatičtější zážitek. Byl
to také poslední křest akce.
Do pracovny (a tak trochu k nahlédnutí do té své)
a svého ﬁktivního světa Podmoří nás pozvala také
Tereza Temnářka Matoušková během autorského
čtení z údajně nejtemnějšího dílu její podmořské série nazvaného Děti vánice.
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Ale šup do obýváku, tam bylo nejpříjemněji, jak
co do prostředí, tak i co do programu. Aby nebylo
knih málo (a HorrorCon byl hlavně o nich, což se mi
jeví velmi, velmi příjemně, knižní prodejní nabídka
hned vedle vstupu se pomalu nevešla na připravené
stoly), po (první) projekci slovenského pionýrského
masakru Socialistický Zombi Mord proběhla autorská prezentace českého horrorového komiksu Tisíc
Masek (recenzi na něj jste si mohli přečíst v minulém
čísle Howarda).
Poté nastoupil spisovatel Petr Boček, tentokrát
sám za sebe, bez svého autorského kolegy a kamaráda Miloslava Zubíka, aby prezentoval jejich společnou
tvorbu, a hlavně svůj první román Hrobořadí. Petr se
projevil jako neskutečný bavič, vystřihl pro mě nezpochybnitelně nejzábavnější část programu. Humor prolínal s užitečnými a zajímavými informacemi, neváhal
se během svého výstupu namaskovat na svého kolegu
Zubíka, abychom měli představu, jak vypadá, ze svého
románu přečetl hned dvě výstižné ukázky, četl i z jejich
společné knihy, došlo i na nějaké jejich drabble, až mi
nakonec bylo ctí Petrovi jeho Hrobořadí pokřtít a popřát knize mnoho čtenářských úspěchů.
Po menší pauze se do obýváku nahrnul Howard.
Představil se reklamou z tvůrčí dílny karvinských
Horrorwatch a pak už proběhla prezentace časopisu
a krátká diskuse.
A co by to byl za sraz horrorových fanoušků,
kdyby nedošlo na sex. Pro ještě brzkou denní ho-
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dinu ovšem jen v literární podobě. Další z akčních
knižních křtů se totiž týkal patrně dosud jediné antologie českých erotických horrorových povídek Poslední polibek. Kniha byla představena, padlo pár
slov o jejím ne zrovna nekomplikovaném vzniku, nastíněna obsahová míra romantiky a porna ve vztahu k bolesti a strachu. Sympatickým stylem a průvodním slovem ji pokřtila Jenny Nowak. Zatímco
všechny ostatní křtěné knihy se polévaly chlastem,
Poslední polibek byl symbolicky pokřtěn polibkem
Jenny Nowak. Doufejme, že ne posledním pro kohokoliv zúčastněného.
Po křtu došel v obýváku ke slovu opět Lesapán
a po jeho exhibici i jeho tvůrci, kteří ﬁlm a jeho pozadí
představili a zodpověděli dotazy z vyděšeného davu.
Místo po Lesapánu následně zaujala Hanina Veselá. Ta svou přednášku o „Poezii smrti“ měla původně absolvovat v pracovně, ale přítomní sami jistě
uznali, že její historky z krematoria, pojednání o rozkladu těla a jiných záhrobních delikatesách si lépe
užili v obýváku.
Předposlední křest večera se týkal knihy nejčerstvější (ještě den před ním byla v tiskárně), antologie
českých a slovenských horrorových drabble povídek
Sto hororů ve sto slovech. Pokračování dva roky
staré antologie 66+6 hororů ve sto slovech se tentokrát zhostila celá desítka autorů a autorek (ve skutečnosti jich je jedenáct, ty autorské dvojice v tom dělají
vždycky zmatek). I kritéria se zpřísnila. Všechny po-
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vídky v knize mají tentokrát přesně sto slov (včetně
názvu), stejně tak předmluva a medailonky jednotlivých autorů a autorek. Po symbolickém úvodu do tématu a zábavném představení Marka E. Pochy jeho
vlastní verze (nutno dodat, že z oblasti snů a představ), jak se do knihy dostal, více než půlka z přítomných autorů knihy přečetla po jednom kousku ze své
tvorby a vše zakončily kmotry knihy Hanina Veselá
a Tereza Temnářka Matoušková.
Po již zmíněném křtu zatím poslední knihy Jenny
Nowak se obýváku zmocnili představitelé a představitelky uměleckého směru Infernalismus a seznámili
s různými podobami nejen své tvorby ale i směru samotného. O program se postaral malíř a svorní umělec Dark Velvetu Sandro Dragoj, četli se nějaké texty,
sympatická Anna Korbelová přednesla svou přednášku na motivy díla C. G. Junga nazvanou „Cesta
za sebou samým“.
Poté již následovala volná zábava, opětovné projekce Lesapána i Socialistického Zombie Mordu,
družby a v přijatelné a bezproblémové míře alkohol.
Celý Dark Velvet byl vyzdoben probíhajícími výstavami obrazů Sandro Dragoje, Jana Golla a Lenky
Machové, fotograﬁí Mystery Art Production a tvorbou (obrazy a maskami) maskéra Zombí FX, který
měl mít dokonce prezentaci, přítomný i byl ale na-
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konec se rozhodl, že nechá za sebe hovořit dílo samotné. V kuchyni byla ke koupi široká nabídka nejen horrorových knih s možností ulovit si věnování či
podpis od přítomných autorů a autorek a hned vedle trůnil, doufejme již na horrorových akcích tradiční,
Creepy Box, do něhož jste mohli zcela zdarma odložit vlastní nepotřebné nebo si naopak odnést něčí
jiné nepotřebné horrorové atrefakty (časopisy počínaje, přes knihy, hračky a kdo ví co všechno ještě –
můj syn ocenil jako dárek jakousi zombie plastelínu).
I když se v pozdních nočních hodinách připravený program vyčerpal a dále akce pokračovala prakticky v osobní a volnozábavové linii, nuda rozhodně nebyla a až do posledních okamžiků, které jsem
v DarkVelvet cafe baru strávil (tedy cca takřka až do
pěti hodin do rána), jsem se rozhodně nenudil. O zábavu bylo postaráno. Nudu HorrorCon prostě nezná
a ze zážitků účastníci a účastnice jistě nějaký ten čas
vyžijí. Alespoň do dalšího HorrorConu.
Na letošním HorrorConu jsem tak nalezl pouze
jednu jedinou vadu. Na baru nevedli zelenou. Prý se
této vadě dá ale příště lehce předejít.

Honza Vojtíšek
Foto: Markéta Hlavatá, Karel Kovařík
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Královy výnosy,
o nichž se moc
nemluví
Stephen King je pojem. Velký pojem. To je nezpochybnitelný fakt. Má na kontě nespočet knih, příjemná část z nich je horrorová a narazit na diskusi
o něm, nebo podobnou sám rozjet, není vůbec nic
těžkého a problematického. Jeho knih je tolik, že je
vždy o čem povídat. Ale možná i vám se již stalo, že
máte nějakou jeho knihu moc rádi, přijde vám hrozně dobrá, ale v diskusích a komentářích na její název nenarážíte buď vůbec nebo jen čistě sporadicky.
Podle vás výborný Kingův příběh a všichni jej opomíjí. A přesně tomuhle jevu jsme se rozhodli věnovat v následujícím výběru. Představujeme vám deset knih Stephena Kinga, které autoři tohoto článku
považují za výborné a hodně dobré, ale zdá se jim,
že jsou trochu opomíjené, podceňované a není jim
v diskusích a komentářích věnováno tolik místa, kolik
by si zasloužily. A tak jim ho věnujeme my.
Kdybychom věnovali téma Howarda příběhům,
jejichž hlavními hrdiny jsou spisovatelé a spisovatelky (a někdy to určitě uděláme), nebyl by asi problém
celé to téma zaplnit příběhy Stephena Kinga. Docela
se na ně specializuje, tu méně, tu více. U některých
jeho děl je možné vyhledat větší či menší konotace
k autorově skutečnému životu – problémy s alkoholem a drogami, bolestivá zranění, krušné rodinné
chvilky a nebo jako v tomto případě, problematika
autorských pseudonymů, jejich odhalování, schizofrenní publikování pod vlastním i cizím jménem
a (teď již tedy v čistě ﬁktivní rovině) možné následky
toho všeho. V případě Stephena Kinga samozřejmě
v temnějším podání. Z celého Kingova autorského
portfolia patří Temná půle (The Dark Half, 1989) k civilnějším, komornějším a přímočařejším příběhům.
Jde v podstatě o nijak extra komplikovaný home invasion thriller s velmi chmurnou a temnou zápletkou
a svižným tempem. Jen pár postav (spisovatel Tad

Baumont, jeho žena Liz a jejich malá dvojčata, šerif
z malého města Alan Pangborn plus stádo postav na
porážku), známé prostředí (Castle Rock), Temná strana a napětí s notnou dávkou makabrózního hnusu.
Jednoduché, přímočaré, strhující. Temná půle patří
k těm psychologicky a vnitřně temnějším Kingovým
příběhům. A ač je zpravidla hodnocena poměrně vysoko, prakticky o ní nejde slyšet. Na Slovensku román vyšel již v roce 1992 pod názvem Tretie oko,
v českém překladu o pět let později.
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vaném mimozemskou nákazou, je skvěle napsaná
a zdá se, že se Kingovi zalíbila natolik, že tu zápletku (zlo, pohrávající si s celým městečkem) později
rozvinul do celého románu Nezbytné věci. Nebyl by
to King, aby v podstatě padesátkovou sci-ﬁ zápletku neokořenil notnou dávkou atmosférického a mrazivého (kouzlo s bráškou) horroru. Tommyknockeři
totiž mohou být sci-ﬁ s notnou horrorovou nádivkou
stejně jako horrorem s festovní sci-ﬁ fasádou. Oné
neoblíbenosti či opomenutelnosti může kniha snad
děkovat opravdu tragickému ﬁlmovému zpracování.
U nás Tommyknockeři vyšli dokonce hned ve dvou
překladech.
Ač se Stephen King s divokým Richardem Bachmanem vypořádal již koncem 80. let minulého
století, tu a tam ho však ještě vypustí proběhnout
se na hřiště. Učinil tak třeba roku 1996. Vydal totiž
dva romány najednou a vymínil si, že se musí vydávat, prodávat i překládat společně, jako dvojromán.
Hrubší kniha obsahovala román Stephena Kinga
Beznaděj, tenčí knihu naproti tomu okupoval Richard
Bachman se svými šílenými Strážci zákona (The Regulators, 1996). Zajímavostí je, že i když jsou oba romány naprosto samostatné, mají společnou zápletku a v obou se objevují stejně pojmenované postavy
(i když vzájemně nemají – ani charakterově – vůbec
nic společného). Dvojromán vyšel, já si ho takhle
koncem devadesátek půjčil z knihovny a pak se po
Strážcích zákona v mém vnímání takřka slehla zem.
Spisovatelům se nevyhneme ani v Tommyknockerech (Tommyknockers, 1987). Tentokrát jsou ale
v přesile. Jsou totiž hned dva a celou knihu není jasné, kdo z nich je hlavní postavou. Ono totiž ani není
moc jisté, zda jsou vůbec zrovna oni hlavní postavou.
Hned na prvních stránkách se setkáme se spisovatelkou romantických westernů Bobbi Andersonovou,
která v lese, kousek od svého domu, o cosi zakopne. Je to podivné, při doteku to divně brní, její pes
se toho bojí, a když to začne vykopávat, zjistí, že to
není nic malého a nápadně se to začíná podobat létajícímu talíři. Děj pak přeskočí k Bobbinu kamarádovi a příležitostnému milenci, básníkovi Gardenerovi,
který má svých problémů až nad hlavu, dojde k jejich řešení ale vnitřní pnutí, že má Bobbi větší problémy než on, jej před konečným řešením donutí ji ještě
navštívit. To se však již příběh, stejně jako podivná
nákaza vycházející ze z části vykopaného talíře, již
rozlézá po celém městě Haven. Nákaza místní mění
a učí je měnit a vytvářet neuvěřitelné přístroje. Gardener, jako jeden z mála, je vůči tomu imunní, kvůli
kovové destičce v hlavě. King v Tommyknockerech
dokázal skvěle (mnohem lépe než v pozdější Pavučině snů) propojit sci-ﬁ s horrorem a pohrát si s mimozemskou „invazí“. A pohrát si i s kostrou a linií
příběhu, která přeskakuje z jedné postavy na druhou
a pak se rozběhne do celého města. Právě střední
část, pojednávající o městě pohlcovaném a sužo-
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V antikvariátech a některých knihovnách (což mi přišlo fakt divné) jsem dále nacházel již jen Beznaděj,
byla to ona, která se dočkala ﬁlmové verze, a slýchal
jsem jen o ní. Strážci zákona opravdu jako by zmizeli.
Přišlo mi to divné a trochu smutné. Až po letech jsem
se k nimi dostal znovu a uchvátili mě stejně, jako
předtím. Jsou prostě lepší a ulítlejší než Beznaděj. Už
pro ten svůj temný a drsný začátek, kdy ulici jednoho
předměstí začnou terorizovat podivné dodávky, které
střílí po všem, co se na ulici hýbe. Později začne docházet k podivným změnám a přeživší se najednou
objeví v jiném světě. Jejich ulice se změní v pouštní oblast se zvířaty, které u nich nežijí. S postavami
nebo zvířaty, které nežijí vůbec nikde. Počet obyvatel
ulice je radikálně redukován a vše může zastavit jen
ten, kdo to všechno spáchal. Malý autistický chlapec
v péči jedné z obyvatelek ulice. Strážci zákona jsou
skvěle napsanou knihou, s hodně drsným a v některých místech až nepříjemně ulítlým příběhem, dostatečně šíleným, atmosférickým a nepříjemným, aby
dokázal naprosto strhnout. Detailní i částečně zápletková provázanost s Beznadějí (přesto však úplně
v pohodě je možné obě knihy číst naprosto samostatně a v jakémkoliv pořadí) je jen dalším zajímavým detailem tohoto skvělého románu. Stejně jako
výborně promyšlená a graﬁcky zpracovaná forma vy-

právění. Prokládaní hlavního příběhu různými dopisy,
deníkovými záznamy a úryvky ze scénářů je prostě
chuťovka.
Keď mi Eraserhead oznámil, že by rád videl môj
príspevok na tému „dve najpodceňovanejšie knihy
Stephena Kinga“, hneď ma schladil hláškou, že on si
zarezervoval moju obľúbenú Geraldovu hru. To som
prirodzene nemohol dopustiť a tak som ho raz večer
uniesol a normálne som mu, sekerami, nožmi a dýkami, vysvetlil, že by som o úbohej gazdinke Jessie
rád napísal ja. Chvíľku namietal, váhal a argumentoval, ale keď som do hry zapojil tajný triumf v podobe žiletiek, súhlasil. Ok, pravda je taká, že mi hneď
slušne povedal, že ak chcem, Geraldovu hru mi prenechá a on si vyberie niečo iné. Ale chceli ste počuť toto? Nechceli. Tak vidíte. Geraldova hra (Gerald’s Game, 1992) je kniha, ktorá býva často braná ako
jeden z prvých úpadkov tvorby Stephena Kinga. Nikdy som tomu nerozumel. Mne sa tá kniha vždy bohovsky páčila a to dokonca už v puberte, kedy tínedžerský čitateľ túži skôr po ľudožravých potkanoch.
Alebo v tom veku v skutočnosti túži po niečom inom?
Po sexe? Toho knižka ponúka veľa. A sme doma.
Unudený manželský párik prichádza na víkend do
chatky pri jazere. Pochmúrna jeseň, hmla ospalo
sa prevaľujúca na hladine a okolo prázdne lesy bez
ľudí. Len v diaľke hučí motorová píla, ale tá o chvíľu
utíchne a všade sa rozhostí mrazivé, nepríjemné ticho trhajúce svojou intenzitou ušné bubienky. Len
veľmi zriedka ho naruší zaškriekanie vtáka, ktorého
akoby ČOSI vyplašilo. Čosi, čo sa blíži k chatke. Na
kraj padá chladná tma, manžel je mimo hry a hladný túlavý pes je ešte tým menším problémom úbohej Jessie. Manžel, Gerald, ju totiž pripútal k posteli policajnými putami, aby si spestrili sexuálny život.
Situácia sa však vymkla spod kontroly a tak je teraz
Jessie sama na mieste, na akom by nikto nemal byť
sám. Je tu iba pes. A temný „nočný hosť“, ktorý možno je a možno nie je hrou tieňov v tmavom kúte. Ku
koncu je atmosféra po stránke napätia až neznesiteľná. V neposlednom rade na posledných stranách
King rozpúta veľmi dojemný a intenzívny koniec o veciach, o ktorých vie písať veľmi dobre. O životných
ranách, traumách a jazvách, ktoré nám zostanú a už
nezmiznú a… veď to poznáte. Za mňa super kniha
a som zvedavý, čo s ňou vo ﬁlme vyvedie Mike Flanagan (Hush).
Všetko je deﬁnitívne (Everything’s Eventual, 2002). Upokojte sa. Už ako keby som počul nespokojné hlasy. Toto že je nedocenená kniha? No,
osobne si myslím, že je. Ak sa povie „zbierka poviedok Stephena Kinga“, každý si spomenie na Nočnú smenu plnú kukuričných detí, vraždiacich mangľov a iných kultových, dnes už klasických nápadov.
Kto si ale spomenie na antológiu o tom, že všetko
je deﬁnitívne? Kto?! Je tu 1408. Vydarená ducharina
z hotela. Je tu aj Jazda na strele – dojemná rozlúčka Kinga so svojou mamou. Skutočnou bombou je
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ale až L.T. a jeho teória domácich zvierat. Sám King
v poznámkach priznáva, že ide o jeho obľúbený kúsok, ktorý veľmi rád verejne číta, ak je o to požiadaný. Vraj sa mu páči vystupňovanie poviedky, ktoré
nadchýna nič netušiacich čitateľov. Tí sa nechajú učičíkať pokojným, akoby až nekonﬂiktným začiatkom,
ktorý však ku koncu drasticky naberá na intenzite.
Mojou skutočnou srdcovkou je ale až jedinečný Pán
v čiernom obleku. Nádherné, parádne, atmosférické
retro odohrávajúce sa v pradávnych dobách, kedy
autá síce už jazdili po cestách, ale telefóny rozhodne
neboli súčasťou každej domácnosti a deti namiesto
pred počítačom behali bosé po vonku a hrali sa, alebo si vzali prút a išli si zaloviť ryby do neďalekej rieky,
pretekajúcej hustými, vtedy ešte pomerne neprebádanými lesmi, v ktorých na ne ale mohlo číhať rôzne
nebezpečenstvo. Atmosféra tejto doby je zachytaná
brilantne a to, čo na chlapca čaká uprostred hlbokých lesov, je vskutku nepríjemné.
Trochu netypickým dílem Stevena Kinga, které fanoušci buď milují, nebo nemusí, je Pytel kostí
(Bag of Bones, 1998). Vše začíná u spisovatele Michaela Noonana, který nám vypráví o smrti manželky. Smrt samotná se odehrává na úvodních stranách
v jakési klidné rovině a vše se rozjíždí velice, velice
pomalu (i na Kinga). Brzy poté začne Mike trpět spisovatelskou krizí, blokem, zdrcujícím smutkem nad
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ztrátou milované osoby a také řadou děsivých snů,
které se soustředí na jeho letní sídlo s poetickým názvem Smějící se Sára. Jakmile Mike pochopí hádanku ukrytou v jeho snech, rozhodne se vrátit na Sáru,
aby se svým nočním můrám postavil čelem. První
pasáž knihy není snadné překousat. Vše se dávkuje
velice pomalu a hrůzostrašný punc se skrývá jakoby
v nedohlednu. To se změní s Mikeovým příjezdem na
letní chatu. Zde začne ta pravá ponurá atmosféra,
plná neklidných duchů, tedy alespoň v jedné rovině
příběhu. Ta druhá se zaměřuje na romantickou linii
mezi Mikem a ženou jménem Mattie a boj o opatrovnictví nad Mattiinou dcerou Kyrou. Tato linka rozhodně není žádné ohrané klišé, ba naopak je velice
kingovsky ponurá.
Závěrečné sekvence šplhají do nadpřirozených
sfér, tak jak snad u Kinga ještě nikdy – co je nejdůležitější, je zde více zkoumán pohled na duchy jako
takové, proč se vracejí a děsí živé. Jako u jiných románů od Stevena Kinga, má Pytel kostí více významů: Zpočátku formulován metaforicky, později je
vykreslen jeho doslovný (a šokující) význam. Závěrečné scény mohou leckteré čtenáře překvapit – jsou
na Kinga neobvykle uhlazené, zničehonic strašidelné, nadpřirozené a dost v pohybu. Zatímco skutečný počet mrtvých je zde nižší než obvykle, o to víc
jsou úmrtí znepokojující. Spisovatelské umění zde
King popisuje dosti intimně a vyzdvihuje lásku, chtíč
a osobní démony, sužující nejednoho umělce. Ste-
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phen King zde skrze Mikea Noonana sděluje, že jako
autor vyspěl, ale stále je nezapomenutelný a má říz.
Pytel kostí je intenzivní, elektrizující román, pozvolný,
ovšem strhující a velmi, velmi děsivý. Je to typ knihy,
kvůli které jste rádi, že umíte číst.
Zhubni (Thinner, 1984) je příběh s jednoduchou
premisou, ale také složitou sociálně psychologickou sondou do života člověka, který nemůže přestat
hubnout. Billy Halleck je obézní právník a otec rodiny z Connecticutu, nedávno shledán nevinným ze
zabití během dopravní nehody. Při jízdě domů z obchodu, byl Billy vzrušen svou ženou, srazil a zabil cikánku. Otec mrtvé cikánky neshledal rozsudek fér,
tak se Billyho dotkl a zašeptal „Zhubni“. Obézní Billy
si z toho hlavu neláme, ale od toho dne začal rychle
hubnout, což samozřejmě nadšeně vítá. Když ovšem
během týdne ztratí přes 90 liber, začne se bát, protože ztráta jeho váhy nebere konce. Pátrá tedy po
oněch cikánech, aby je přiměl kletbu zlomit. To by
nebyl Steven King, aby nevymyslel ten nejvíce depresivní konec. Ale stále někde uvnitř očekáváte happyend, který se ovšem nekoná (resp. ne tak, jak vy
chcete). Zhubni je jeden z románů, které King napsal
tajně pod pseudonymem Richarda Bachmana. Víc
než cokoli, je psychologickou studií, zkoumající, jak
moc se mužská mysl mění a až kam je muž schopen
zajít, pokud se mění jeho tělo. Billy si jí, co chce, kdykoli se mu zachce. Šest proužků slaniny, tři vajíčka,
dva vdolky a litr džusu, je jeho nejklasičtější snídaně.
A stejně hubne. Celý průběh kletby hubnutí se oš-

klivě pozoruje a ﬁnální scéna je jeden z nejděsivějších konců, na které jsem u Kinga narazil. Problém
je v tom, že Billymu po celou dobu fandíte, protože
vám přijde jako dobrý člověk. O to víc vás zasáhne a ﬁnále dokáže pěkně rozložit a zamyslet se. Kór
když téma zdravého životního stylu na nás klepe každý den ze všech různých médií.
Rose Madder (1995) je holt taková ta zastrčená „kingovka pro ženské.“ Nechci tu hrát roli nějaké feministky, ale tato nálepka potencionální čtenáře
bohužel vetšinou odradí. Může se až zdát, že cokoli
vybočuje ze škatulky „tradiční kingovky“, potýká se
s kritikou i menším zájmem. Mně naopak rozmanitost jeho díla naprosto vyhovuje; odhaluje mnohem
víc z mistrovy tvorby. Příběh Rose začíná jako nefalšovaný thriller, popisující ženu v područí sadistického a mentálně narušeného manžela. Ženin útěk
i mužovo pronásledování je napěchované napětím,
tajemnem a myšlenkovými pochody obou zúčastněných. King se bravurně vcítil i do své ženské postavy, což se mnohým může zdát zvláštní. Autor musí
být tak trochu psycholog a veliký empatik, aby toto
dokázal. Žádný čtenář jistě nepochybuje, že mistr je
s přehledem obojí a mnohem víc. Právě čtenáři, který si toto uvědomuje, nepřipadne ani nijak nepatřičná
fantastická část knihy, totiž kdy Rose prchá do obrazu a snového světa za ním, aby poznala samu sebe
a naučila se čelit nejhoršímu. Jako by věděl, že právě
po tom mnohé týrané ženské tajně sní. Perfektní napojení nemožného na tvrdou realitu z románu Rose
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Madder činí pro mne jednoznačně jeden z nejlepších
a nejzajímavějších vůbec.
Svojí „hrubě narušenou realitou“ mě oslovil i další
Kingův román Puls (Cell, 2006). Během zcela všedního dne jednoho kluka, který by klidně mohl být vaším sousedem, se začnou lidé přímo před jeho očima
v ulicích masakrovat a požírat, a vše má na svědomí pouhé použití mobilního telefonu. Příběh se může
zpočátku jevit jako klasický zombie mord, jenže to
by nebyl King. Za proměnou lidí v nemyslící ghúly totiž stojí záhadný signál. Stačí přiložit telefon k uchu
a ve chvíli sežerete svoji babičku. King román sepsal
v době, kdy mobily zažívaly obrovský boom, a nejen
on si kladl otázku, zda je jejich používání bezpečné.
A co hůř, dodnes to není tak úplně jisté. Existují také
názory, že náš mozek je jen geniální hard disk, který
je možné vymazat. Právě tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí, které vyplouvají na povrch během
děje, činí příběh chvílemi až děsivě uvěřitelným. A jelikož jsem z těch, které víc než bubáci straší neprobádaná realita, nemůžete se mému nadšení pro tuto
knihu divit.
V Nespavosti (Insomnia, 1994) jde naopak o odhalení nadpřirozena pomocí jedné z nejběžnějších
závažných duševních postižení – nespavosti. Kdo
ji zažil, může mít se samotným čtením docela problém – tak sugestivně je zde vylíčena. Zatímco stárnoucí hlavní hrdina bojuje po smrti své manželky
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s depresemi a stále se snižující schopností usnout
vedoucí k celkovému vyčerpání, nabývá naopak
zvláštních schopností. Ty nejprve přisuzuje počínajícímu šílenství. Zpočátku „jen“ spatřuje kolem každého člověka auru, zbarvující se dle jeho momentální nálady. To ho vede k objevování mnohých dalších
a děsivějších skutečností nejen o lidech ve svém
okolí. A samozřejmě zjišťuje, že všechno souvisí se
vším – dokonce zde najdeme i další postavy z jiných
Kingových děl. Přestože je kniha o poznání delší, než
obě mnou výše zmiňované, nemohla jsem se od ní
odtrhnout. Kromě napětí to byl také takový… zvláštní
pocit, že úplně každá věta může být tou zásadní pro
celé Kingovo dílo…

Honza Vojtíšek
Ivan Kučera
Jan Kohoutek
Kristina Haidingerová
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RECENZE

Phantasm V:
Ravager
Série Phantasm je stará jako já. Ze všech kultovních světů, které přinesly horroru sedmdesátá a začátek osmdesátých let mám ten Dlouhánův nejraději.
Je nejbizarnější, nejoriginálnější a má nejživotnější postavy. Je proto nasnadě, že jsem se na návrat
Phantasmu po dlouhých osmnácti letech od čtvrtého
dílu náležitě těšil. I když jsem věděl, že stejné jako
předchozí díly to prostě být nemůže.
Režie: David Hartman
Scénář: David Hartman, Don Coscarelli
Délka: 87 min
Původ: USA
Rok: 2016
Hrají: Reggie Bannister, A. Michael Baldwin,
Angus Scrimm, Kathy Lester, Bill Thornbury

A taky nebylo. Nejprve si shrňme objektivní fakta, aby nás pak nezdržovala od fanouškovského slintání. Phantasm V: Ravager je špatný. A to prakticky v každém jednotlivém ohledu. Výprava prakticky
neexistuje, předpokládám, že většina ﬁlmu se točila
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u Reggieho Bannistera na dvorku, scénář motá páté
přes deváté, herci jsou spíše stíny své dávné kultovní
slávy, kamera je tragická a prezentované triky většinou budí úsměv. To vše pod taktovkou neschopného režiséra, jehož jediný dosavadní celovečerák byl
kreslený muzikál o Medvídkovi Pú.
Jenže ono to celé pohromadě nějakým způsobem funguje, minimálně tedy na hodně speciﬁckého
diváka. Nezastírám, že celé mé výsledné hodnocení
surfuje na obří vlně nostalgie, možná největší, jakou
jsem kdy zažil. A že jsem zkušený nostalgický surfař. Jakmile zahlédnete sedmdesátiletého Reggieho
v konfrontaci s bezmála devadesátiletým Angusem,
musíte se nadšeně usmívat jak při první masturbaci.
Trochu se stydíte, ale jste moc rádi, že to funguje.
Rád bych zmínil děj snímku, jehož zrod provázely brutální porodní bolesti, ale nejsem si jist, jestli by vám jeho naznačení k něčemu bylo. Skáče
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v čase sem a tam, cituje starší díly, používá z nich
záběry a tak dále. V centru dění je už deﬁnitivně Reggie, ostatní (a objeví se prakticky všichni) mu spíše
sekundují. A vše se točí kolem toho, jestli se Reggiemu jeho boj proti Dlouhánovi, trvající prakticky čtyřicet let, vlastně celý nezdál a nebyl jen výsledkem
narůstající stařecké demence.
Škarohlíd by jistě použil přirovnání k demenci
také při výsledném hodnocení posledního (doufejme,
že posledního!) Phantasmu. Já ne, já si ho užíval, každý známý tón hudebního podkresu, každou drobnou citaci, Reggieho pohledy, brokovnici, Dlouhána
s koulema… Prostě všechno.

Roman Kroufek
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Zombie
apokalypsa
Československý žánrový pohled na fenomén
zombie. V této knize je prostě „mrtvejch jak nasranejch,“ abychom citovali autora první povídky Jaroslava Mosteckého. A možná přijde i Erben. Karel Erben.
Vydavatel: Hydra, 2016
Počet stran: 448
Po předloňské antologii Na hroby, věnující se tematicky smrti, přišlo slovenské fantastické nakladatelství s další multisubžánrovou tematickou antologií,
tentokrát se věnující zombie. Ano, zombie. Aktuálně
nejvyčerpanějšímu horrorovému subžánru, v němž
již bylo všechno řečeno, vykradeno, přežvýkáno, vymyšleno, zkopírováno, opsáno, zneuctěno, zprzněno a v nejednom případě doslova zdehonestováno.
Nejvyčpělejší žánr, který se od svých prapůvodních
kořenů dostal až tam, kde to někomu nemusí být
dvakrát milé. Před autory a autorkami Zombie apokalypsy tedy stál úkol věru nelehký. Možná jsou tato
slova moc krutá, ale se zombíky je ta potíž (kromě
toho, že po vás jdou a jsou trpěliví), že je již hrozně těžké a komplikované přijít s nimi s něčím novým
a zajímavým.
Ale patnáct, respektive šestnáct, autorů a autorek z českých a slovenských luhů a hájů, laboratoří
a vojenských objektů, westernových městeček, zapadlých vesniček i velkoměst se vzepjalo na svých
nemrtvých nohou, třískli prohnilými pěstmi do svých
pracovních stolů a pokusilo se vymyslet pár dalších
zombie příběhů. Zombie apokalypsa tak přináší celkem patnáct povídek a jednu tematickou esej.
V tomto fantastickém zombie světě narazíme na
vesnickou romerovskou zombie romanci se zvláštním koncem. Ochutnáme rychlou, prostou, bizarní
a svým způsobem nechutně groteskní zombie polévku o životní lásce k oblíbeným věcem. Zapotíme
se v hláškující military střílečce, možná ne horrorové,
ani ne moc sci-ﬁ, ale je to z cizí planety a se zombíky. Začarujeme si v magické fantasy s čarodějnice-

mi. Zastřílíme lukem s Robinem Hoodem. Zažijeme
mezidruhovou romantiku s vlkodlaky. S americkou
kavalérií zprzníme několik Indiánek (původních Američanek nebo jak se jim teď říká) a postřílíme několik
zombie. V postviktoriánském Londýně budeme vyšetřovat v paranormální detektivce v rytmu steampunku. V posledním případu lovce monster v důchodu
se v moderním bohemian fantasy westernu postavíme zlotřilé železniční společnosti. Zažijeme echt
fantasy proměnu dračí slečny. Se skupinkou zlodějů
si dáme rychlou, syrovou a přímočarou jednohubku
a schováme se do špatného domu ve špatnou dobu.
V krásně chmurné postapokalyptické mrazivě sociálně-kritické jízdě s lehkými futuristickými prvky se
zatouláme do jednoho městečka, divného městečka
s ještě divnější stodolou a jejím tajemstvím. Se zombie jako historickou alegorií morové nákazy se vydáme do středověku. A naopak, v zajímavém a lehce
patriotickém skloubení lidí, upírů a zombie se vydáme do současné postapokalyptické Bratislavy. Aby
nebylo westernu málo, tak se ještě v grotesce setkáme s nikdy neodpočívajícím hlavním hrdinou, který
smrdí, kleje, na všechno sere a je dobré být s ním zadobře. A vše uzavře zajímavé esejistické poohlédnutí
se za fenoménem zombie. Druhý nejlepší text v knize. Pronikavý, popkulturní, sociálně-kritický, politicky
(ne)korektní, zábavný.
Žánrová pestrost, kdy se v knize sešli autoři,
autorky a jejich prostřednictvím texty prakticky ze
všech moderních oblastí fantastiky, od sci-ﬁ, přes
fantasy, horror až po akční hláškující military, steam
punk, komediální kousky a kdo ví co ještě, může být
z jedné strany výhodou, ze druhé i nevýhodou. Nažere se tady opravdu každý. Otázkou je, zda mu bude
chutnat každý chod. Víte jak, když vám nechutnají
rajčata, můžou vám z nich připravit sebelepší chod,
ale rajčata vám prostě nechutnají. Velkou chybou by,
díky zombie zaměření, bylo očekávat čistě horrorovou záležitost. Pokud je něčeho Zombie apokalypsa důkazem, pak tím, že dnes už nemusí být zombie
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pouze striktně horrorovou záležitostí. Pokud vás některý odstín fantastiky nebaví, kniha tím může částečně utrpět. Záleží ale i od snahy autorů a autorek,
nakolik dobře svůj příběh promysleli a napsali. Protože i v příběhu zabarveném do žánru, který vám
nechutná, mohli dosáhnout zaujetí. V mém případě
se tak minimálně ve dvou případech stalo. Platí to
i o samotné tématice. Někdy povídky s tendenční zápletkou ke kvalitě vytahuje hlavně fakt, že povídka je
hodně dobře napsaná, formálně, ne obsahově.
Apropó, zombie. Příběhy s nimi nakládají opravdu svérázně kus od kusu. Někdy jsou alfou a omegou příběhu, jinde působí jen jako pozadí hlavního
příběhu, jakási opona, před níž se odehrává příběh
hlavních postav. Jindy působí jako rozmazané nevýrazné křoví. V jednom případě lze dokonce pochybovat, zda se povídka drží zadané tématiky.
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Oproti předchozí antologii Na hroby se Zombie
apokalypsa honosí výborným graﬁckým zpracováním, korekturní a editorskou prací, a hlavně skvělou
obálkou a doprovodnými ilustracemi. Ne, že by v Na
hroby byly ilustrace špatné, ale zde za nimi stojí více
ilustrátorů a ta pestrost dodává knize skvělý vzhled.
Mé plné hodnocení je značně prohnilé a tu a tam
z něj již něco odpadlo. V každém případě, ať už některé povídky nemusí žánrově sednout, a i kvalitativně se nedrží v jedné rovině, jde, tváří v tvář zprofanovanému tématu, o velmi záslužný a obecně povedený
počin. Který si rozhodně zaslouží pozornost.
Honza Vojtíšek
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Milé dítě

Honza Vojtíšek
„Skrývám se, když kráčím dál,
do dlaní svou bolest tajně ukrývám.“
Silent Stream of Godless Elegy
Skryj hlavu do dlaní

Kdybys mohlo, asi by ses tomu zasmálo, stejně
tak jistě tvůj otec, kdyby ještě žil, ale je to tak zvláštní
pocit, že jsem musela něco udělat. A psaní dopisu mi
přijde jako relativně uspokojující varianta. Budu ti je
psát a pak ti je budu číst. Alespoň trochu to prohloubí
a utuží náš vztah. Náš podivný vztah.
Kéž bych měla jistotu, že to tak cítíš taky.
Je to opravdu zvláštní. Vím o tobě, vnímám tě, cítím tě. Jsme spolu, tak nejpronikavěji, jak jen matka
s dítětem mohou být. A přitom tak daleko. Propojeni
a přitom tak vzdáleni.
Je to tak dlouho. Sdílíme ubíhající čas a přesto
odděleni. Nemůžeme si o tom popovídat, srovnávat, odlišovat. Ubíhající čas, proměnu okolí. Je to tak
dlouho.
Cítím tě, vím o každém tvém pohybu, přesto jako
bych tě neznala. Nevím o tobě prakticky vůbec nic.
Kromě toho, že sdílíme společný osud. Ty, mnohem
více nevinné než já.
Tížilo mě to, poslední dobou čím dál více. A tak
jsem se rozhodla alespoň takto zprostředkovaně.
Napsat ti. Vypsat se ze všeho, alespoň náhražkově
spojit zase naše bytí. Protože pozoruji-li, jak se časem proměňuje okolí, jak se mění lidé, přišla jsem
o to, jak se měníš a proměňuješ ty. Navždy.
Možná je mé srdce mrtvé, ale ještě něco cítí. Lásku k tobě. Možná ne lidskou, ale určitě mateřskou.
Jsi krev mé krve. Rozumíš? Krev. A ať už jsi v jakémkoliv stavu, to společné, co máme, ti musí říci, že
krev je to nejdůležitější.
Ano krev. Neboť krev jest život a pouto.
Paměť je dobrá věc, ale někdy se změní v nepřítele. Až moc živého a aktivního. Celou tu dobu. Svazuje a fackuje onu radost. Veselí, když jsme zjistili, že
jsi na cestě. Překvapilo nás to, ano, nečekali jsme to,
ale okamžitě jsi se stalo součástí rodiny. Já i tvůj otec
jsme byli rádi. Těšili se na tebe, sledovali, jak uvnitř
mne rosteš a začínáš se pohybovat. Ještě pořád tě
cítím. Tam dole. Uvnitř. Občas je to ale bolestné. To

vědomí, časem jako cement tuhnoucí jistota. Ty a já,
tak blízcí i vzdáleni. Spolu a od sebe.
Ach, jak dlouho mi trvalo, odhodlat se přestat
shánět výbavičku.
Bylo mi jednadvacet let. Tehdy to bylo na první
dítě docela pozdě. Jak se dnes směji dnešním maminám… Byla jsem odhodlaná, plná radosti, s tím nejjasnějším semínkem štěstí uvnitř. Plodem nejvřelejší
lásky. Tvůj otec se mohl zbláznit. Šel tě, už po několikáté, zapít a já ho nechtěla držet doma. Těšila jsem
se tebou vnitřně, v mysli a srdci. On to potřeboval,
asi jako většina mužů, vykřičet do světa. Pochlubit
se. Přesvědčit okolí o své pozici na tomto světě, ve
společnosti. Milovala jsem ho jako nikoho na světě,
kromě tebe, samozřejmě. Jak jsou ti muži malicherní. Jednoduší a prostí. Po celé ty roky se nezměnili.
Ale miloval nás, mně i tebe. Do poslední vteřiny svého života. Dokázal svou lásku a oddanost. Udělal to,
co by každý správný muž udělat měl. Obětoval se
pro svou lásku a její plod. Byla to dobrá oběť. S tou
správnou příchutí.
Když se dlouho nevracel, došla jsem si pro něj.
Nebavilo mě sedět doma, z rostoucího bříška mě začínala bolet záda, chtěla jsem se protáhnout, a pokud si dobře pamatuji, zrovna to ráno jsi s sebou vrtělo, jako by s tebou šili všichni čerti a chtělo jsi již
ven. I když ti ještě skoro dva měsíce zbývaly.
Noc byla chladná. Mlha zakrývala okolí jako naducaná peřina. Vrtivé světlo lamp jakoby se choulilo
zimou ve skleněných krytech. Slunce si ještě nějakou
hodinu dvě dávalo načas. To brzké ráno to vypadalo,
že ani jemu se nebude chtít vylézt ven.
V Hostinci u Mastné klobásy nebyli, vyhodili je
odtamtud ještě před půlnocí. Zbýval tedy Jednooký
Martin, zájezdní hostinec kus za vesnicí. Mezi poli
a lesem.
Samozřejmě, že tam byl. Skoro nevěděl o světě.
Byl tak gumový a nohy se mu setrvačně pokládaly
jedna před druhou, že ho stačilo jen lehce podpírat
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a tlačit před sebou. Prodírali jsme se mlhou i lesem,
blížili se k lukám a prvním domům, když zpoza posledního stromu vyběhl stín a strhl mě k zemi.
Jeho tvář jsem moc nezaregistrovala, byla jsem
oslepená překvapením a následnou bolestí, ale vypadal zoufale. Strhané rysy, ošuntělé oblečení a zvláštní výraz, jako někdo, kdo je na pokraji šílenství. Asi
vyděděním nebo hladem. Žádný kloudný člověk by
se k někomu podobnému nepřiblížil.
Ublížil mi. Ublížil nám. Oběma. Vlastně… všem
třem.
Tvůj otec se jen svalil k zemi. Probudil se až v nemocnici. My už ne.
Nedokázal jim z toho útoku vůbec nic popsat.
Podle stop to svedli na zvíře a za příčinu mé smrti
prohlásili vykrvácení. Měla jsem potrhaný krk a ruku,
jak jsem se pokoušela bránit. A mnohem méně krve,
než je slučitelné se životem.
Pohřbili nás o čtyři dny později. Tvůj otec si to
nikdy neodpustil. Až do konce svého života si to kladl za vinu. Že nás nedokázal ochránit. Od pohřbu až
k našemu opětovnému setkání nebyl ani vteřinu střízlivý. Propíjel se hlouběji a hlouběji. Upadal a nebýt
mého návratu, brzy by jej položili vedle nás.
Ano, je to tak. Probrala jsem se a prohrabala hlínou ven po třech dnech. Se zmatenou myslí a pocitem hladu uvnitř. Cítila jsem se prázdná, jako kdybych se hroutila do sebe jako vyhaslá hvězda.
Vrátila jsem se domů. Nevím, co našemu shledání a otcovu vyrovnání se s ním pomohlo více. Zda
jeho opilost, díky níž všechno přijal a postupně, jak
střízlivěl, vstřebal. Nebo radost, že jsme zase oba
zpátky.
Od okamžiku mého návratu nevzal alkohol do
úst. Je důležité, abys vědělo, že tvůj otec byl dobrý a slušný člověk. Miloval mě. Miloval by tě stejně
vroucně jako já. Miloval tě. Až do konce svého života. Snažil se nás zabezpečit. Oba. Vše přizpůsobil mému novému stavu a sháněl nám obživu. Bylo
to těžké a komplikované, přeci jen, bydleli jsme na
vesnici a na přesun do města jsme ještě nebyli připraveni.
Museli jsme dávat pozor a tak jsme občas hladověli. Tehdy se mi opět vybavil výraz onoho útočníka
a pochopila jsem ho. Byly to těžké roky, ale otec se
nám to snažil nahrazovat oddaností a láskou. Když
už dál nemohl, udělal to jediné, co zbývalo. Nejvyšší
projev své lásky a oddanosti. Nabídl sám sebe.
Tvrdil, že jen tak s námi zůstane navždy. Když se
stane naší součástí.
Tvůj otec byl dobrý člověk. Až do poslední kapky.
Bylo to strašné, natolik, že to proniklo i mou novou nelidsky necitlivou povahou. Ale cítila jsem to
jako povinnost. Oba jsme to tak cítili. Ani ne tak kvůli
sobě, ale kvůli tobě.
To jsem již byla smířená se svým osudem. Se
svou současnou existencí. Dneska to mnozí považují
za výhru, za prostředek, jak svou existenci povznést

na novou úroveň. Ale pro člověka, který je vnímavý
a citlivý, se to stejně lehce může stát utrpením. Možná mu to poskytne rozlet a zmalicherní pojem o čase.
Ale také ho to zakonzervuje. Zasekne ho v čase, ve
fyzickém, nikoliv psychickém, rozvoji. Je to však prokletím, když se to stane v nepravý okamžik.
Už je to přes osmdesát let. Skoro jedno celé století. Je neskutečné, jak se svět i lidi změnili. A přitom
zůstávají tak stejní. Přes osm desetiletí. Kolik lidí se
za tu dobu narodilo a zemřelo. A já zůstala. Stále jednadvacetiletá, po celou tu dobu. Vím toho tolik, tolik
jsem toho prožila, tolik jsem se toho naučila. Ale tělo
se zaseklo v jednadvaceti. Zarputile. Navždy. Stále
napohled mladé. A pořád těhotné.
Když jsem se vrátila, ty ses vrátilo se mnou. Stejně jako já zaseknuté v čase, zakonzervované. Jen
pár centimetrů pod mým netlukoucím srdcem. Ale
stále cítícím. Cítila jsem, jak se pořád hýbeš. Uvnitř
mě, součástí mě. Už zřejmě navěky. Před deseti lety,
včera, dnes, před deseti minutami… Stejně jako já
nezestárnu, ty se nikdy nedovyvineš a nespatříš tmu
tohoto světa. Zasekli jsme se mezi životem a smrtí.
Já prokletá, ty nenarozené.
Jsem pohybující se, nemrtvý inkubátor. Až do
skonání světa.
Ti, co si hrají na upíry, vzývají je, hltají stovky knih
a ﬁlmů o nich, si myslí, že je to spása a radost. Nesmrtelnost. Jak jsou směšní. Je to peklo. Zemřela
jsem a dostala se do pekla. Možná budu žít věčně,
minimálně déle než obyčejný člověk, ale každou tu
vteřinu navíc budu trpět. Zažívat muka. Samota a odcizení by se daly vydržet, zvyknout si na ně. Ale vědomí, že tě nikdy nespatřím, že jsi tak blízko a přitom
tak hrozně moc daleko, je spalujícím, škodolibě se
chechtajícím, peklem.
Mé bytí se smrsklo na dva pocity. Radost i smutek. Že jsme stále spolu. Že se nikdy neuvidíme. Nikdy si nepřečteš dopisy, které ti napíšu. Kdo ví, zda
uslyšíš, když ti je budu číst.
Je to tak dlouho. Ne dny, měsíce a roky. Ale čekání, hlad a jeho ukájení.
Už se stmívá. Cítím to. Tam, někde nahoře, slunce klesá k obzoru. Spalující paprsky se stahují, schovávají se. Tma rozevírá své dlaně a objímá svět.
Mám hlad. A ty jistě taky.
Přichází čas krmení.
Krev.
Krev je pouto.
Spojuje a živí.
Tělo i rodiny.
Nás dva.
Teď ses pohnulo…
Vím, že si rozumíme.
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Kam se poděl
starý dobrý King?
Vůbec nikam. Je stále tu a v plné síle. Škarohlídi
sice brblají, že je ve svých 69 letech dávno za zenitem a opakuje se. Já s tímhle tvrzením setsakramentsky nesouhlasím.
Jasně. Stejně jako mnoho tvůrců před ním, i King
zažil určitý zlatý věk, během něhož nasázel ﬂáky To,
Misery či Prokletí Salemu. Ale že by tím všechno
haslo?
Zrovna jeho první tři kousky: Carrie, Prokletí Salemu a Osvícení totálně šokovaly svět. Carrie
a Prokletí Salemu, psané formou reportáže, po vzoru geniální Čapkovy Války s Mloky, redeﬁnovali žánr.
A Osvícení, nejen díky Kubrickově skvělému ﬁlmovému převedení, dodnes patří do zlatého fondu chytré
horrorové literatury. To, že King od té doby Kubricka
nesnášel, tak nějak zapomenu zmínit. Co už.
Bylo by velmi nefér tvrdit, že Kingova raná tvorba překonává o parník zbytek. Vždyť už v osmdesátkách měl velký Stevie na kontě i několik průměrných
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zářezů a také nějakou tu kvalitativně rozmělněnější
povídkovou knihu. A například k snovému pistolníkovi Rolandovi z Temné věže jsem nedostal odvahu,
byť jen se přiblížit. Už jen tahat domů ty desítky kil
papíru, uff.
Když si ovšem rozebereme celou jeho bibliograﬁi, tak rychle zjistíme, že kingovské vzestupy a pády
se opakují pravidelně v periodě jedné desetiletky.
Napřed výstup na Everest v podobě generačních
Carrie, To, Misery, Zelené míle, Mlhy a pak zase
něco lehčího a tuctovějšího.
A i kdyby po roce 2000 nenapsal už nic, po
čem by všem čtenářům spadla čelist, jsou tu skvělé memoáry napěchované radami o psaní s roztomile
funkčním názvem O psaní.
„Jdi na dřeň! Pořádně a svižně popiš postavu!
Nezaplácávej text zbytečnými slovy navíc! Neboj se
šokovat! Ujasni si, co přesně chceš stvořit! Nesnaž se
být takhle křečovitě idiotsky cool a vtipný, Martine!“
pravil v nich Bůh S.K. Amen.
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Pro Kinga je i dnes typické své hrdiny tak trochu
tvarovat podle svých osobních zkušeností. Proto bojuje s hmotnými i niterními démony v jeho knihách
tolik spisovatelů z Maine, kteří úměrně věku autorovu taktéž stárnou, ztrácejí vitalitu, a naopak získávají
životní nadhled.
Teď udělám střih a z roku 1974, kdy vyšla Kingova prvotina Carrie se vrhneme do současnosti –
na pomezí let 2014-2016. Copak tu máme nového?
Vůbec nic. Stále stejná kadence nových ﬂáků: propracovaný detektivní román Pan Mercedes, oddechovou nostalgickou jednohubku Lunapark a nabušenou povídkovou sbírku Bazar zlých snů. Je tedy
King po více než čtyřiceti letech za zenitem? Vážně
na tohle musím odpovídat?!
Nevím, zda jsem oprávněn udělat nějaký dalekosáhlejší závěr, protože jsem dosud přečetl pouze 26
mistrových rukopisů. Při tom mi bylo jedno, zda pod
nimi byl podepsaný jako Král či Richard Bachman.
I tak s čistým svědomím můžu napsat, že to byl skoro
vždy stejný nářez a erupce nevšedních nápadů.
Král je živ, ať žije Král!

Lunapark
Na Kingovi se mi líbí, že dovede obratně bruslit mezi komplikovanými novelami o tisíci stranách
a jednohubkami na jedno použití. Přesně takovou oddechovkou je i Lunapark. Dvousetstránkový prcek je
nenáročné počtení z prostředí světských, kde tajemný dům hrůzy skrývá jedno velké tajemství.

Trochu se veze na vlně horrorově jemnějších tematických příběhů posledních let Kopule a Dallas
63. Silnou stránkou Lunaparku je atmosféra zašlých
časů. I zde ovšem autor opět dokazuje své mistrovství v psychologické pitvě postav a obdivuhodný zápal pro zprostředkování prostředí kolotočářů – slangem počínaje a konče poutavým popisem
doby sedmdesátých let minulého století. Moment,
moment! Hele Martine, stop s tím mentorským výkladem. Přece sám víš, že to v reálu chodí trošku jináč.
No, no… Já totiž pár světských a trhovců znám
docela dobře osobně. A zodpovědně můžu říct, že to
je jedna velká verbež, která by jen všechny co nejvíc
ojebala. Ale tak zase… O.K. už budu zase politicky
korektní…
Lunapark je tedy taková roztomilá pohádka ze
zašlých časů, které možná byly, možná nebyly. Zase
jako proč ne. King zde navíc i tentokrát prokazuje pravidlo, které provází celou jeho tvorbu – kvalita
jeho díla roste s realističností tématu. A chlapeckou
letní lásku z poutě prožil skoro každý z nás. To zas jo.
Další devízou Lunaparku je Kingova práce s odhalováním zla. Dlouho nevíme, na čem přesně jsme
a když to nakonec celé secvakne dohromady, je tu
najednou pocit šoku, protože vrahem není anonymní bubák, ale postava v zásadě celou dobu kladná.
I když, pravda, špetku nadpřirozena nakonec taky
dostaneme.
A zase, jak je pro současného Kinga typické, story, odehrávající se v roce 1973, nám vypráví s nadhledem šedesátníka, který do příběhu nepochybně
vkládá vlastní životní zkušenosti. Takže suma sumárum za mě cajk.

Oﬁciální anotace:
Lunapark - detektivní příběh (Joyland, 2013)
Píše se rok 1973 a jsme v zábavním parku v malém americkém městě. Devin Jones, vysokoškolák
s literárními ambicemi a čerstvě zlomeným srdcem,
se rozhodne pracovat přes léto u kolotočů. Najde si
mezi světskými nové přátele, zachrání jednomu děvčeti život, skamarádí se s umírajícím chlapcem a zamiluje se do jeho krásné matky. První polovina příběhu je poklidná a nostalgická, ale už zde se jako spodní
proud táhnou zlověstná znamení… Devin se nejen
naučí obsluhovat kolotoč, ale dozví se, že zdejší Dům
hrůzy skrývá nebezpečná tajemství…
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Pan Mercedes
Může být detektivka dobrá, když nám pachatele
odhalí hned v první kapitole? Tohle si musí zodpovědět každý sám za sebe. Milovníci „herculepoirotovských“ rozplétaček budou u Pan Mercedes hodně
vytržení z konceptu.
Navíc King z kraje vypálí do svých čtenářů další
dávku překvapení k překousnutí. V první kapitole nás
totiž bravurně seznámí se skupinkou sympatických
lidí, aby je následně během mžiku nechal rozmetat
pod nárazníky nadupaného auťáku.
V průběhu vyprávění se střídají pasáže z pohledu
detektiva a zároveň z perspektivy vraha. A asi nemusím moc vysvětlovat, že obě roviny vnímání příběhu
jsou zatraceně odlišné. Daleko zajímavější mi přišla
exkurze do choré mysli psychopatického šoféra než
jednotvárné protloukání se životem unaveného detektiva ve výslužbě.
Ale to se dalo čekat. Vždy je čtenářsky vděčnější
pološílený monolog vyšinutého jedince, zvlášť když
nás dovede do zákoutí duše, ovlivněné jeho bezcitnou matkou a následným Oidipovským komplexem,
než sebelítostivé zpytování svědomí nad promarněným životem a nezvládnutým manželstvím psychoušova pronásledovatele. Obojí je vykresleno skvěle.
Jen ty ranní kávičky u důchodce… No mohl mít ve
sklepě aspoň svázanou školačku v bikinách. Hned
by bylo veseleji.

Ale jo, Pan Meďour má úroveň. Jeho dalším plusem je postupné gradování celé té naháněčky. Bohužel to trošku hodí do kopru úplné ﬁnále, které King,
jako již tradičně nemá úplně nejsilnější. Zde sklouzne do vod béčkovosti a nudné očekávatelnosti věcí
příštích. I tak opět jako celek velmi silný román.
I přes to, že jde o čtyř set stránkovou knihu, četla
se mi svižně. Kapitoly jsou velmi krátké. Tím pádem,
než si děda detektiv dopije to své kafčo, klepeme na
návštěvu u psycho rodinky s oblibou v německých
bourácích.
A ještě bych se asi mohl závěrem vážně zamyslet
nad aktuálností tématu díky preciznímu návodu, jak
efektivně mydlit nevinné lidi. Ostatně v Nice z letošního července by mohli vyprávět. A i my máme přeci
svoji Olgu Hepnarovou…
Martin Kovařík

Oﬁciální anotace:
Pan Mercedes (Mr Mercedes, 2014)
Muž v ukradeném mercedesu úmyslně vjede do
fronty lidí na chodníku. Nechá za sebou osm mrtvých,
patnáct zraněných a sám z místa činu zmizí. Po několika měsících dostane vysloužilý zatrpklý policista ze
stejného městečka podivný dopis od kohosi, kdo se
k činu přihlásí a zároveň naznačí, že chystá mnohem
strašlivější útok – masakr tisíců lidí. Detektivní příběh
ve stylu drsné školy z pera mistra napětí umožní čtenářům děsivým a nezapomenutelným způsobem nahlédnout do mysli vyšinutého vraha. Příběh byl inspirován skutečnou událostí.
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