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Na začátek. . .

Když jsem si před mnoha lety uvědomil , že horror je pro mě něco více, než jen že se na
to rád podívám, nebo že si to rád přečtu, že je to něco hlubšího, než jen jeden z
oblíbených žánrů, srdcová záležitost, zál iba, souznění, zároveň s tímto krokem přišlo
ještě jedno uvědomění. Tím bylo zklamání z neexistence čistě horrorového časopisu.
Ano, horroru tu a tam bylo věnováno místo v časopisech věnovaných fantastice, leč i v
tomto okrajovém žánru to byl žánr okrajový a tak informace a ostrůvky aby člověk hledal
s lupou a mapou. Ano, bylo pár pokusů, jenž však skončily na hodně amatérské bázi a
zpravidla dlouho nevydržely. Ano, donedávna vycházel (a doufejme, že ještě bude)
časopis, který se věnuje jen horroru, jenže pouze tomu fi lmovému. Jako rána z nebe pak
před lety pro mne bylo objevení se časopisu, který byl zcela a naprosto podle mých
představ. Jenže vyšla jen dvě čísla.

Hodně dlouhý čas jsem strávil sněním, jak by asi vypadal čistě horrorový časopis, který
bych vydával, kdybych na to měl peníze. Někdy v té době jsem se seznámil s Obitusem.
A zjisti l jsem, že náš horrorový vkus se v mnohém podobá, na spoustu věcí máme stejný
nebo podobný názor, podobné věci milujeme, podobné věci nám vadí a nemáme je rádi.

A pak se najednou ukázalo, že by to šlo i bez výraznějšího kapitálu (je to prosté a
jednoduché, jen člověk občas nevidí věci, které má přímo před nosem a potřebuje
nakopnout) a netrvalo dlouho, abychom se oba shodli na tom, že to chceme zkusit.

Měli jsme jasnější představu, vidinu, obrovskou chuť a touhu, lehčí, v mém případě
dokonce mizivé, redaktorské zkušenosti, veskrze nijaké grafické schopnosti, ovšem
zapálení tak obrovské, že jsme takřka okamžitě začali a spoustu věcí domýšlel i a stále
ještě domýšlíme až za pochodu. Určil i jsme si základní věci a termíny a začali makat na
prvním čísle, jež právě držíte na svých monitorech.

Je to splněný sen u něhož zbývá jen doufat, že se nerozplyne jako pára nad hrncem. Ale
to už je na Vás.

Pokaždé, když jsem se opájel sněním o vlastním horrorovém časopise, jako velký zářivý
neon mi v mysli bl ikalo jedno jediné slovo, jeden jediný možný název. Nikdy jsem o jiném
nepřemýšlel a velmi mě potěšilo, když Obitus neměl žádných námitek. HOWARD! Jak
jinak by se mohl jmenovat horrorový časopis, aby to neznělo kl išovitě a prvoplánovitě?
HOWARD! To jedno slovo vyjadřuje všechno, co chceme, všechno, co je potřeba.
Uznávám, že EDGAR zní trochu lépe, ale velmistr je jen jeden.

Máme jasnou představu co chceme a co nechceme. Chceme horrorový časopis.
HORROROVÝ! O fantasy nebo sci-fi (nebo čemkoliv j iném) se zde dočtete opravdu jen
okrajově a to pouze v případě, že to má spojitost s horrorem. Jsme nezávislý časopis
horrorových fandů pro horrorové fandy a fanynky, který zřejmě bude mnohdy subjektivní,
ale nejde nám o zisky a prodejnost, takže si to můžeme dovolit.

Chceme se věnovat horroru ve všech jeho možných podobách. Toto první číslo je
jakýmsi základním kamenem, kvalitativní a obsahovou laťkou, pod níž by jsme se nikdy
nechtěl i dostat. Naopak, čím výše se dostaneme nad ní, tím budeme (a věříme, že i vy)
spokojenější. Neotřesitelným základem by měla být následující kostra (jakési obsahové
minimum) – několik fi lmových a knižních recenzí, (pokud možno autorský) rozhovor,
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jedna česká a jedna zahraniční povídka, 2 profi ly osobností, tématický článek. Plus
samozřejmě v případě možností a našich schopností další věci – komix, články o
počítačových hrách, soundtracky, horrorové postavy, horrorová témata apod. Prostě v
různých podobách a v různé intenzitě cokoliv, co se dotýká horroru. Jsme na začátku,
nápadů, návrhů a námětů je na několik čísel dopředu.

S výjimkou tohoto prvního čísla, kterým jsme se rozhodli oslavit začátek nového roku,
bude HOWARD vycházet každé tři měsíce, vždy šestého v měsíci. Druhé číslo se tedy
objeví 6. března 201 2. Třetí číslo se pak pokusíme pustit do oběhu 6. června přesně v
6:00 hod. ráno a tak dále. Tedy 6. březen, 6. červen, 6. září a 6. prosinec – to jsou
důležitá data k zapamatování.

Začínáme. V tuto chvíl i ještě stále nevíme, zda jsme si neukousli mnohem větší sousto,
než jaké dokážeme sežvýkat a spolknout. Spoustu věcí děláme ne tak, jak by jsme rádi
chtěl i , ale z čisté nutnosti že se musí udělat a my tomu moc nerozumíme. Se spoustou
věcí by jsme potřebovali pomoci. Nejsme moc velcí kamarádi s grafikou, člověk, který
tomu rozumí a baví ho to, stejně jako horror, by se hodil . Bylo by fajn mít pár l idí, kteří by
rádi a ochotně poskytl i nějaké kresby k povídkám. Nápady na horrorové komixy by byly,
chybí kdokoliv, kdo by je nakresl i l . Hledat alespoň lehce nadprůměrné a čitelné české
horrorové povídky asi také nepůjde donekonečna, protože dokud si k nám nenajdou
cestu samy, naše zdroje za chvíl i vyschnou. Ač oba horroroví fandové, spousta věcí nám
uniká (ani jeden z nás zřejmě není kompetentní psát něco o videohrách). V době, kdy
píšu tyto řádky jsme ještě ani nezačali řešit internetové stránky časopisu. Opět, naše
grafické schopnosti se stále blíží mnohem více nule, než jakémukoliv j inému číslu.

Je-l i , kromě horroru, vaším koníčkem i něco z výše zmiňovaného a chtěl i (mohli) by jste
občas HOWARDovi pomoci, ozvěte se na náš kontakt a zkusíme se nějak domluvit.
Nehlaste se všichni, ale ty jsi mohl/a!

Honza Vojtíšek 30. 11 . 2011

Enjoy.

Roman Kroufek 1 6. 1 2. 2011
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Řekne-l i se český literární horror před rokem
1 950, asi každého napadne Erbenova Kytice
a ty v dané tématice trochu více zběhlé ještě
tak Nerudův Vampýr (trochu mě překvapilo,
že se v antologii neobjevil). A právě toto se
kniha Jana Hlaváčka a Jiřího Knotka snaží
napravit. Seznámí nás totiž s patnácti autory
a jej ich horrorovou a strašidelnou tvorbou,
jež vznikla krátce nebo daleko před tímto
datem. Ač editoři v předmluvě upozorňují, že
kniha nevznikala za účelem jakéhosi
systematického zachycení vývoje daného
žánru u nás, mohla by tak být pojímána. Z
historického hlediska má pro horrorové
fanoušky a fanynky a milce horrorové
literatury nesmírnou hodnotu. Z hlediska
obsahového už to tak světlé moc není, ale s
přihlédnutím k době se dá mnohé odpustit,
přehlédnout a nalézt si to své.

Kniha je ojedinělým náhledem, jakoby
opačně fungujícím dalekohledem, do historie
české strašidelné, fantastické a horrorové
literatury. Nejstarší a nejmladší povídku v
knize od sebe dělí přes sto let (1 831 -1 932).
Kromě pohledu na kořeny žánru, o němž si
mnozí myslí, že neexistuje, tedy českého
horroru, nás ve druhém plánu ještě
seznamuje s dnes již zapomenutými
spisovatel i . A v mnohém neoprávněně
zapomenutými.

V patnácti různě dlouhých povídkách, jedna z
nich by se dala považovat dokonce za
novelu, nahlédneme na různé podoby české
strašidelné, fantastické a mysteriózní tvorby
takřka celého 1 9. a počátku 20. století. To
žánrové rozepsání je důležité. Antonín K. K.
Kudláč v předmluvě k jiné antologii českého

horroru 2004:
Český horor,
upozorňuje,
že se „traduje
[4], že český
horor vlastně
neexistuje, že
to, co bývá u českých autorů někdy
označováno za horor, jsou ve skutečnosti
příběhy s tajemstvím, u nichž není hlavním
cílem vzbudit ve čtenáři hrůzu, ale řešit různé
sociální nebo filosofické otázky. A že pokud
se někdo někdy ojediněle u nás o horor
pokusil, dopadlo to špatně a výsledkem byl
jen nepůvodní kýč. “ A stejně jako Kudláčova
antologie moderního českého hororu i
Hlaváčova a Knotkova antologie starého
českého hororu toto tvrzení souběžně jak
vyvrací, tak potvrzuje. Jedním z negativ
knihy, vzhledem k jejímu názvu, je totiž fakt,
že některé povídky (naštěstí přežitelný
poměr) zde jsou jaksi trošku omylem a patří
spíše do té sociálně-fi losofické sorty. Což se
dá trochu vysvětl it zúženými možnostmi
výběru. V patnácti výletech do světa strachu,
temnoty, neznáma a nadpřirozena se
setkáme nejen s rozdílným stylem patnácti
autorů, ale trochu si i zacestujeme po světě i
v čase, což je další výraznější stránka knihy.
Podíváme se jak do (nám již) daleké historie
tak i do současnosti autorů, navštívíme
šumavské hvozdy, Prahu, Japonsko,
revoluční Francii , Ameriku nebo Velkou Rus.

Tvrdí se, že nejdůležitější je na knize prvních
1 0 (a více) stránek, které buď zaujmou nebo
ne a od nich se pak odvíjí další zájem o
knihu. Proto by se umístění povídky Karla
Babánka Kometa o smrtících účincích

ČESKÉ
HORORY

Kniha zajímavá již samotnou svojí existencí a podstatou.
Jednak obsahuje české povídkové horrory a sami j istě
uznáte, že dneska natrefíte častěj i na ducha či j iný
paranormální jev, než na český horror. A pak je tu ještě ta
historická stránka věci.
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průletu komety kolem zeměkoule, dalo
považovat za politováníhodnou chybu. Lehce
utopická povídka, postrádající jakoukoliv
atmosféru, napětí či gradaci je totiž ze všeho
nejvíce jen suchým, až statistickým a
úřednickým souhrnem pochmurného osudu
několika l idí. Jako strohé správy z archivů Akt
X.

Literární věda dílo severomoravského
spisovatele Metoděje Havlíčka Tišnovského
označuje převážně za „di letantské,
sentimentální, didaktizující, násilně
konstruované a jazykově chudé“, což by se
na druhou stranu mohlo pro brakový žánr, za
nějž je horror tou samou literární vědou
mnohdy označován, zdát jako výhoda. A v
případě povídky Genius ohava, z níž by měl
raný Clive Barker určitě radost, jež je variací
na snad již klasické téma genial ita versus
závist, to uhodilo přímo na hlavičku.
Historický příběh o tělesně stiženém, leč
nadáním a genial itou obdařeném houslistovi,
který se stane terčem závisti a zloby
královského umělce Franžeta, je syrovým,
brutálním a mrazivým horrorem bez
problémů aspirujícím na nejlepší povídku
celé antologie. Snad násilně konstruované,
jazykově chudé, přesto napínavé, strhující,
při jatelně morbidní a brutální.

Václav Rodomil Kramerius povídkou Železná
košile, nejstarší v antologii , o celých 11 let
předběhl mnohem známějšího a slavnějšího
Edgara Allana Poea s jeho neméně slavnou
a známou povídkou Jáma a kyvadlo. Je
obrovská škoda, že je mnohým českým
čtenářům a čtenářkám Poeova povídka
známější než ta Krameriusova, při níž „naši
předkové tajili dech, “ neboť dle mého
skromného názoru je Krameriusova variace
dané zápletky působivější.

K oněm spíše sociálně-fi losofickým než čistě
horrorovým dílům bezesporu patří i Kam až
dojedeme Josefa Karla Šlejhara. Lehce
ponurý a částečně depresivní noční výlet
fiakrem jednoho pána s nevyhnutelným
koncem, je snad až zbytečně dlouhá, bez
atmosféry a sebemenší stopy po něčem

zapamatovatelném. A z dnešního pohledu až
moc emo.

Že v podobné knize narazíte na Karla
Jaromíra Erbena určitě nikoho nepřekvapí.
Neboť překvapivý by byl spíše opak. A není
se čemu divit, protože přesně jak to editoři
vystihují v krátkém medailonku: „Jestliže si
pohádku spojujete s něčím dětsky milým,
přívětivým a bezstarostným, pak jsou to
právě erbenovské pohádkové horory, které
vás vyvedou z omylu. “ Krátký příběh z Velké
Rusi Kosoručka je patrně nejkrvavějším
příběhem knihy, plným usekaných rukou,
hlav a jiných tělesných údů.

Přicházející z pekel Jaroslava Havlíčka je,
dalo by se říci, klasickou smůlovatou
povídkou o mladíkovi, který k neštěstí přišel.
Ono totiž nabrnknout si zralou paničku, jež
dlouho postrádá muže, může být pro
mladého studentíka lákavé, jedné noci se
však může za dveřmi zjevit něco tajemného,
cizího a těžce oddechujícího a zcela změnit
jeho další život. Až by se chtělo říci, že jde o
jednu z nejklasičtějších horrorových zápletek,
jejíž průvodním jevem je však fakt, že
funguje pokaždé.

Jiří Karásek ze Lvovic zabrousil do bibl ických
příběhů a odvyprávěl příběh Herodesovy
tanečnice Salome, jež si za svůj taneček
přála hlavu Jana Křtitele. Smrt Salomina je
tak možné považovat za jakousi satisfakci,
neboť nastíní její další osudy.

Upír Felixe Cammry, s odvoláním na své
španělské šlechtické předky vystupující pod
jménem Felix Achil les de la Cámara, díky
názvu působí tuctově, nenechme se však
zmást. Tento upír hraje na kytaru, zpívá a
láká mladíky do tenat smrti . Sice na svou
dobu lehce tendenční, přesto zajímavý
příběh z prvorepublikové Prahy o jednom
osudovém setkání v malebné hospůdce,
aneb vyzrálejší, dospělejší, při jatelnější,
čtivější a mnohem starší verze Stmívání.

Na šibenici Josefa Jiřího Kolára je první
kapitolou rozsáhlého románu Pekla zplozenci

Editoři: Jan Hlaváček, Jiří Knotek, Vydavatel: Plejáda, 2001 , 21 4 s.
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z roku 1 862, odehrávajícím se v rudolfínské
Praze a seznamuje nás s člověkem, který se
utrhne z šibenice. Pochmurná rudolfínská
doba, šibenice a zdánlivě mrtvý muž, který
se z ní utrhne sice zavánějí mysteriózností a
mrazivou atmosférou, ale zrovna moc
nezaujmou a ani moc nenavnadí na případné
pídění se po zbytku celého románu. Ve své
době to možná působilo, dnes na tom lze
obdivovat jen vylíčení atmosféry staré Prahy
a archaickou podobu češtiny.

Pojem času Jana Havlasy sice operuje s
poněkud nervní a nepříjemnou atmosférou,
leč kromě horroru by mohla být stejně tak
označena takřka za jakýkoliv j iný žánr.
Vypráví o j istém Američanovi, který v
kteroukoliv denní dobu dokáže sám od sebe
takřka na vteřinu přesně říci, kol ik je zrovna
hodin. Spletl se pouze v jednom jediném
případě a právě on je náplní Havlasovy
dobře napsané, leč málo působivé povídky.
Ovšem, Albert Einstein by jí určitě ocenil .

Jakub Arbes se proslavi l ponejvíce svými
„napínavými příběhy s rozumovým
vysvětlením“, respektive romanety (kteréžto
jsou vnímány jako specificky český literární
žánr, onen termín údajně vymyslel Arbesův
učitel Jan Neruda). A Sivooký démon , tato
nejdelší povídka knihy (na 80 stran),
navzdory svému názvu a všem očekáváním,
která by mohl zpočátku vzbudit, přesně
odpovídá tomu, čím se Arbes proslavi l , tedy
„napínavému příběhu s rozumovým
vysvětlením“. Což je, vezmeme-l i v úvahu
název celé knihy, i jeho největší problém.
Napínavé to místy je, tajemné také, i tu
atmosféru to tu a tam má (hlavně začátek
povídky), ale stejně tak je to někde od půlky
j iž lehce předvídatelné a hlavně, ono
zklamání z prohlédnutí celého příběhu a jeho
povahy, se dostaví až nepříjemně brzo.

Pokud si myslíte, že dlouhovlasý vraždící
duch zhrzené ženy je záležitost moderního
asijského fi lmového horroru, povídka O-

Juva-Inari-Daimiodžin milovníka všeho
japonského Joe Hlouchy napsaná již v roce
1 920, vás patrně vyvede z omylu. Desítky

nakoukaných asijských duchařin sice mohou
tuto v mnohém tradiční duchařskou povídku
stahovat do průměrných vod, přesto je třeba
uznat, že Hloucha Japonsko, jeho kulturu a
mytologii má opravdu v malíčku. Až se totiž
nechce věřit, že je autorem povídky Čech.

Velmi kratičká povídka Ladislava Klímy
Helena Marná by se dala vysvětl it a
obsáhnout mnoha pojmy. Filosofické
zamyšlení? Halucinačně depresivní noční
můra? Pomatení mysli? Aneb co všechno se
mohlo odehrát mezi Vaší svatbou a ranním
objevením mrtvé nevěsty.

Karel Švanda ze Semčic nás v Adolfině
zavede do revoluční Francie, do doby, kdy
gilotina mnohdy ještě neřekla své poslední
slovo a nikdo si nemohl být j istý, zda si s ní
nepopovídá zátylkem v tvář. V klasické
strašidelné povídce konce 1 9. století
(napsána roku 1 892) se na jednom večírku
Hoffmannovým prostřednictvím seznámíme s
podivuhodnou dívkou jménem Adolfina, s níž
se dostaneme až na nedaleký hřbitov.
Narůstající houstnoucí atmosféra,
nepříjemný pohled na Adolfin netypicky
poznamenaný krk a nejistota, zda bylo
setkání skutečné nebo šlo jen o pouhý sen,
vytváří z příběhu poutavé čtení.

Klasickým horrorovým příběhem, až lehce
lovecraftovským, v němž hrůzyplný strach
přichází z minulosti , nabírá podobu tragédie
spojené s l idmi, jež vám jsou chtě nechtě
blízcí a snad zanechali jakousi stopu i na Vás
samotných, je závěrečná povídka Dům
nářků Václava Františka Elznice. Neaspiruje
to na prohlášení „to nejlepší nakonec“, ale
jako závěr to rozhodně není špatné. Domem
nářků se s námi tato sice nakonec průměrná,
leč v jistém ohledu velmi výj imečná, kniha
rozloučí opravdu stylově.

Honza Vojtíšek

hodnocení

bbb
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V únoru 2011 vydalo polské vydavatelství Kwiaty Orientu knihu o asijském filmovém horroru Strach
ma skośne oczy. Azjatyckie kino grózy. Jejím autorem je velký fanda asijské (nejen horrorové)
kinematografie, milovník kultury Dálného východu, ctitel asijské ženské krásy, šéfredaktor
největšího polského internetového portálu věnovaného horroru Horror Online, spolupracovník
časopisů věnujících se horroru a japonské kultuře (Lśnienie, Torii, Grabarz Polski), autor snad
stovky filmových recenzí a několika desítek článků z filmové oblasti, autor dvou horrorových
povídek, právník a v neposlední řadě milý a velmi vstřícný člověk Krzysztof Gonerski.



Chlupaté potvory bratrů Ramsayových

Horror, podobně jako v Číně, Hongkongu, Taiwanu

nebo Malajsi i , nepatři l k oblíbeným žánrům indické

veřejnosti . Se silnou podezřívavostí byl vnímán jako

zábava pochybné reputace, zcela j istě se nehodící pro

rodinné seance. Vždyť kino v Indi i je zábava pro

celou, často vícegenerační, rodinu. I přesto si

milovníci horrorového žánru nemohou naříkat ani na

množství produkovaných fi lmů tohoto druhu, ani na

jej ich tématickou různorodost, byť v tomto ohledu prim

stále mají duchařské příběhy. Jediné, co vzbuzuje

pochybnosti, ovšem spíše u zahraničních diváků, ne u

těch domácích, je umělecká úroveň těchto produkcí.

Nejpočetnější skupinu horrorových fi lmů představuje

produkce v jazyce hindi [1 ]. Prvním horrorem v tomto

jazyce a prvním indickým horrorem vůbec je Mahal

(The Mansion, rež. Kamal Amrohi ) z roku 1 949. Tento

fi lm vypráví příběh typický pro rané horrorové fi lmy z

Indie, koncentrující se kolem tématiky reinkarnace a

znovuzrození. Hari Shankar, hrdina Amrohiho příběhu,

zdědí obrovskou, letitou rezidenci nazvanou Shabnam

Mahal. Ukazuje se však, že je dům prokletý. Hrdinovi

se zjevuje Kamini, tragicky zemřelá milenka

předchozího vlastníka rezidence. Shankar díky Kamini

propadá čím dál hlubší obsesi a dokonce ani jeho

kamarádem zinscenované manželství s krásnou

Ranjanou jeho situaci ni jak nezlepší.

Mahal, ve styl izaci předválečného expresionismu

natočená staromódní ghost story, se ukázala být

největším úspěchem studia The Bombay Talkies ltd.

Fi lm se stal inspirací pro mnoho jiných fi lmových

horrorů následujících let, mimo jiné Madhumati

(1 958) v režii Bimala Roye, střihače Amrohiho Mahalu,

fi lmy Raje Khosla Woh Kaun Thi (Who Was She?,

1 964) nebo Mera Saaya (1 966) ale také v roce 1 980

natočený Karz (rež. Subhash Ghai) [2]. Je obrovskou

škodou, že se Mahal nepodaři lo po uzavření studia

Bombay Talkies zachránit před ztrátou. Naštěstí je

stále v indickém rádiu možné zaslechnout písničku z

fi lmu Aayega Aanewaala (ve volném překladu „On

při jde“), která se stala velmi populární.

Většina indických horrorů z 50. a 60. let, díky existenci

státního cenzurního úřadu Central Board of Film

Certification (do roku 1 983 Central Board of Film

Censors), zakazujícího zobrazování nahoty, sexu a

násilí ve fi lmech, připomíná spíše melodramata s

nadpřirozenými prvky, než čistokrevné horrory [3]. Je

tedy přirozené, že v prvních dvou dekádách

horrorového fi lmu v Indii vznikaly fi lmy o cikánské

kletbě seslané otcem odvržené dívky na rodinu

věrolomného thakura (indický „lord“) Bin Badal

Barsaat (rež. Jyoti Swaroop, 1 963) nebo již

zmiňovaný Woh Kaun Thi z roku 1 964 v režii Raje

Khosla, vyprávějící o tajemné kráse, jíž během

zamračené a deštivé noci poznává hrdina fi lmu a která

se odráží v těle budoucí manželky. Tématika

reinkarnace a melodramatická konvence smíšená s

elementy tajemna a hrůzy jsou indickými fi lmaři

využívány stále, mimo jiné v Saaya (rež. Anurag Basu,

1 981 ) – příběhu o tragicky zemřelé ženě jistého

lékaře, jejíž duše se vrací ze záhrobí, aby našla

milovaného.

Gonerského kniha však musela být trochu okleštěna a tak se do ní některé asijské země (respektive kapitoly j im

věnované), jež by si to zasloužily, nedostaly, proto se je Krzysztof rozhodl publikovat na svém blogu, kde k tomu

napsal: „Následující text je jednou z neotištěných kapitol, jež původně byly součástí mé knihy (Q), ale nakonec se v

ní neobjevila, stejně jako několik dalších kapitol věnovaných fi lmovému horroru zemí Jihovýchodní Asie. Byla by

však škoda, kdyby mé úsilí vložené do jej ich napsání vešlo vniveč, proto mám v úmyslu je publikovat na svém

blogu.“ Ano, byla by to opravdu škoda, nepřečíst si o fi lmových horrorech nejen z Indie, ale i Malajsie, Indonésie,

Fi l ipín či Singapuru na něž postupně dojde v některých následujících číslech Howarda. Zbývá jen jedno, poděkovat

Krzysztofovi za jeho úsilí a svolení tuto pětici článků přeložit a otisknout.

8



Kromě nadpřirozených love story se obrovské

popularitě (obzvláště v 80. letech) těši ly

nízkorozpočtové horrory bratrů Ramsayových,

skutečných králů indického béčkového fi lmu. Ve

fi lmovém průmyslu se objevil i koncem 60. let (Tulsi

Ramsay debutoval horrorem The Headless Terror z

roku 1 967, real izovaném v koprodukci s Indonésií a

Malajsií), aby zakrátko založi l i fi lmové studio Ramsay

Productions (Ramsay Brothers). Byl to rodinný podnik,

který se rychle vyšvihl v jednoho z nejdůležitějších

hráčů na fi lmovém trhu. Každý ze sedmi synů F. U.

Ramsaye ve firmě zastával specifickou funkci: Tulsi a

Shyam byli zodpovědní za režii , Kumar psal scénáře

Arjun měl na starosti scénografi i a pomáhal při

real izaci fi lmů, Gangu byl operátorem, Kiran zvukařem

a záležitosti spojené s produkcí řeši l Keshu.

Receptem na úspěch se stalo nejen promyšlené

rozdělení povinností mezi jednotl ivé bratry, ale také

charakteristický přístup k fi lmu. Bratři natáčeli fi lmy

levně a rychle, s prověřeným štábem a sehraným

hereckým ansáblem. Zápletky se točily kolem zlých

duchů a netvorů, a v souladu s tradicí indického

zábavného fi lmu, obsahovaly tanečně-vokální čísla a

komické, často tzv. slapstickové, přestávky [4].

Horrory bratrů Ramsayů se nijak nevyhýbaly

zjevnému kýči, stejně tak do jednoho celku spojovaly

folklor s bojovým uměním a špatnými speciálními

efekty. Bratři rovněž testovali toleranci cenzorů, neboť

nejednou do svých horrorů zapojovali sexuální a

násilné scény. Všechny tyto věci nalezneme v jej ich

nejdokonalejším horroru Purana Mandir (The Old

Temple, 1 984). Je to příběh o kletbě uvržené

démonem Samrim na rod rádži Harimansingha. Podle

této kletby každá žena z jeho rodu zemře při porodu.

Suman, dívka z prokletého rodu, o strašl ivé kletbě

spočívající na její rodině, nemá ani ponětí. Suman je

zamilovaná do Danyiho a když jí otec vyjeví pravdu o

tragické histori i rodu, označí tento příběh za zastaralé

babské povídačky. Společně s přátel i odjede na výlet,

aniž by věděla, že démon Samri opět povstal a má v

plánu krutě se pomstít jak Suman, tak i její rodině.

Tulsiho a Shyamův horror obsahuje všechny

charakteristické prvky jejích fi lmů: žánrový miš-maš,

bojové scény, atraktivní sexy těla hereček, pomalu se

plížící mlhy, blankytně a rudě zabarvená světla,

chlupatého netvora, posednutí, kýčovité písničky,

stylové rezidence a energii a kouzlo béčkové

produkce. Film se indické veřejnosti zalíbi l natol ik, že

v roce 1 985 vznikl sequel 3D Saamri využívající z

originálu dobře známé dějové schéma – pomstu

démona. Z těch mnoha horrorů, které bratři režírovali

nebo produkovali si pozornost zaslouží ještě několik

dalších názvů. Haveli (The Mansion, 1 985) v režii

Keshu Ramsaye je příběhem kombinujícím horror s

kriminálkou a thri l lerem. Veerana (Loneliness, rež.

Tulsi & Shyam Ramsay, 1 985) vypráví příběh

čarodějnice toužící posednout dcerku jistého thakura.

Podobné dějové schéma nalezneme také v Tahkhana

(The Dungeon, rež. Tulsi & Shyam Ramsay, 1 986),

příběhu „zlého syna“ j istého lorda, který má v plánu

vzkřísit starověkého démona. V Dak Bangla (Rest

House, rež. Keshu Ramsay, 1 987) se setkáváme se

strašidelným domem a v jeho sklepě pohřbenou

mumií, která se, samozřejmě, dostane ven a začíná

rozsévat zkázu. Purani Haveli (Mansion of Evil , rež.

Tulsi & Shyam Ramsay, 1 989) se od Dak Bangla v

nejdůležitější zápletce, tedy v chlupaté besti i ,

ukrývající se ve sklepeních gotické rezidence a

čekající na příležitost zalovit si mezi nebezpečí si

neuvědomujícími hrdiny, příl iš nel iší. Bandh Darwaza

(The Closed Door, rež. Tulsi & Shyam Ramsay, 1 990)

je vlastně bratrskou verzí příběhu o Drákulovi, jímž je

zlý černokněžník, číhající na mladé dívky. Jeden z

prvních fi lmů natočených Ramsay Brothers, tedy Do

Gaz Zameen Ke Neeche (Two Yards Under the

Ground, 1 972) stojí naproti tomu za zmínku, protože

ho odlišuje nepřítomnost několika základních součástí

stylu a zápletky významných pro většinu horrorů

bratrů Ramsayových. V tomto fi lmu nenarazíme ani na

temná taekhany (sklepení), ukrývající se děsivé

tajemství ani na zlé čaroděje nebo chlupatá monstra.
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Zápletka fi lmu se koncentruje kolem „zlé ženy“ a

pomsty ze záhrobí j istého aristokrata úskočně

sprovozeného ze světa smrtelně nebezpečnou femme

fatale. Tento fi lm ukazuje, za jak mnoho fi lmy

vytvářené rodinou Ramsayů vděčily styl istice

vypracované britským studiem Hammer Films, která

se projevovala intrikářskou zápletkou, náladovou

gotickou scenérií a specifickými hrdiny (distinguovaní

aristokraté nucení postavit se čelem zkouškám

temných sil).

Freddy Krueger z Bollywoodu

Obrovská popularita nízkorozpočtových horrorů

realizovaných Ramsay Productions nemohla mezi

ostatními indickými fi lmaři zůstat bez odezvy. A tak

Mohan Bhakri, režisér, scénárista a producent

veřejnosti v roce 1 985 nabídl Cheekh (The Scream),

příběh o náhodném zločinu, ukrytém v řezbě na

mrtvém těle, tajemných vraždách a pomstě. Bhakri se

dočkal velkého úspěchu u domácích fanoušků

monster movie fi lmem Khooni Mahal (1 987) v němž

diváky děsil vlkodlaku podobnou kreaturou s

obrovskými umělými tesáky. Podobnosti s fi lmy bratrů

Ramsayových je možné nalézt také v horroru

Kabrastan (1 988) , vyprávějícím o pomstě ze záhrobí

žárl ivého muže s kyselinou znetvořenou tváří. Khooni

Murdaa (Deadly Corpse, 1 989) naproti tomu ukazuje,

že se Bhakri neinspiroval pouze fi lmy Ramsay

Brothers, ale také klasikami moderního fi lmového

horroru ze Západu. Zmíněný Bhakriho fi lm je totiž

nízkorozpočtovou indickou verzí A Nightmare on Elm

Street, s tím, že namísto Freddyho Kruegera zde

diváky děsí ohořelá mrtvola jakéhosi Ranjita,

obsesivního milence a vraha.

Bhakriho horror se řadí do třetího nezvykle

podstatného směru v indickém horroru. Je to směr

„následovnický“. Ukazuje se, že indická divácká obec

si l ibuje v domácích verzích světových horrorových

hitů, byť nejen v nich. Existuje totiž například indický

Basic instinct a dokonce indická Death and the

Maiden , v originále režírovaná Romanem Polanským.

Vrátíme-l i se k horrorům, viditelná „inspirace“

zmiňovaným filmem Wese Cravena je znát v produkci

bratrů Ramsayů ve fi lmu Mahakaal (The Monster,

1 993), v němž se objevuje pán se spálenou tváří a

rukavicí s dlouhými noži. O třináct let starší Gehrayee

(Depth, 1 980) v režii Vikase Desaie a Aruna Raje je

indickou verzí The Exorcist, kopírující klasické scény s

hlavou otáčející se o 360 stupňů, levitací a zvracením.

Papi Gudia (rež, Lawrence D'Souza, 1 996) je indickou

kopií panenky Chuckyho. Kucch To Hai (There Must

Be Something, rež. Anurag Basu a Anil V. Kumar,

2003) je prvním indickým slasherem, plnými hrstmi

čerpajícím ze Scream a I Know What You Did Last
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Summer. Může tedy někoho překvapit, že se Indové

dočkali vlastní verze megahitu posledních let

Paranormal Activity? Film se jmenuje Ragini MMS

(rež. Pavan Kirpalani, 201 0) a údajně se od originálu

odl išuje větší dávkou. . . erotiky.

„Xeroxovým“ tendencím se nevyhnuly ani asi jské

horrorové hity – Naina (Evil Eyes, rež. Shripal

Morakhia, 2005) je domácí verzí Jian gui bratří

Pangů, Click (2009) Sangeetha Sivana je

předělávkou thajského The Shutter a remakem

támilského Sivi (rež. K. R. Senthil Natan, 2007),

chronologicky první indickou předělávkou horroru z

Thajska.

Netrpělivý čtenář si může položit otázku, zda

nestrašidelné horrorové romance, béčkové produkce a

kopie zahraničních horrorů jsou vším, co dokáží indičtí

fi lmaři natočit? Naštěstí ne. Naděje v originální a

autorské fi lmy je třeba spojovat především s osobou

Rama Gopala Varmy. Tento tvůrce se v Indii těší

nálepce novátorského umělce směle překračujícího

zkostnatělá pravidla masala movies, jak je

označována standardní produkce z Bollywoodu. Již

jeho fi lmový debut Shiva z roku 1 990 a především

Satya (1 998) strhly pozornost kritiků k realismu a

natural istické brutal itě, přivádějící na mysl tri logi i

Godfather Francise Forda Coppoly (kterého Varma

považuje za svého oblíbeného režiséra). Další fi lmy,

byť j iž obsahující mnohem konvenčnější scény (např.

Rangeela), nebo trochu odlehčenější (např. Love Ke

Live Kuchh Bhi Karega), potvrdi ly Varmovu značku

jako autora realistických, zachmuřených dramat ze

života Bombajského podsvětí, někdy označovaných

za mumbai noir.

Varma se může pochlubit také několika horrory. Raat

(Night, 1 992) je atmosférický, intenzivní příběh o

moderním apartmánu, přičemž otázka zda v něm

straší nebo ne zůstává nezodpovězena. Kaun?

(Who's There?, 1 999) je naproti tomu Varmovým

nejnovátorštějším fi lmem. Je to minimalistický fi lm

natočený v jedné místnosti s troj icí herců (nepočítaje

mrtvolu a nehnutě stojící statisty). Hrdinka je zamčena

ve svém luxusním bytě. Někde v okolí obchází

nebezpečný sériový vrah. Žena neopatrně do bytu

vpustí podezřelého muže. Zakrátko se v bytě objeví

policista stíhající vraha. Mezi muži dojde k potyčce, v

níž zvítězí neznámý muž. Finále přináší překvapující

pointu: vrahem se ukazuje být hrdinka, jež utekla z

ústavu pro duševně choré a ukryla se v bytě. Kaun? je

nejlepším Varmovým horrorem, snad proto, že má

mnohem blíže k psychologickému thri l leru, v němž

rozdělení na kata a oběť podléhá neustálým změnám.

Ten fi lm klame a udržuje v napětí (byť ne od prvních

minut). Senzační výkon Urmily Matondkar v hlavní rol i

jen doplňuje povedený celek.

Nejznámějším a nejpopulárnějším horrorem tohoto

indického režiséra je však Bhoot (Ghost, 2003).

Natočen ve stylu japonské „horrorové školy“ typu J-

horror uchvacuje především zářivým propojením snu a

jevů a odkazem, že „čočka i oko“ bývají zavádějící,

když dojde na to poměřit se s nadpřirozenými

bytostmi. Darling (2007) je j iž mnohem klasičtějším

horrorem, jeho příběh se totiž koncentruje kolem

pomsty ze záhrobí zavražděné milenky. Dva Varmovy

nejnovější horrory Phoonk (2008) a Agyaat (2009)

naneštěstí svědčí o poklesu formy, což však prvně

jmenovanému fi lmu nezabránilo, aby se stal kinohitem

roku 2008 a v roce 201 0 se dočkal pokračování. V

posledních dvou letech Varma více pozornosti věnoval

j iným žánrům: akčnímu fi lmu, kriminálce a dokonce

komedii (Katha Screenplay Darsakatvam

Appalaraju , 201 0).

Varma však nejen režíruje, ale také produkuje (v

Varma Productions). Jedním z jeho zajímavých

produkčních počinů je debut Prawala Ramana Darna

Mana Hai (Getting Scared is Forbidden, 2003).

Výchozí bod připomíná americký horrorový seriál
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Tales from the Crypt (1 989-1 996) a Campfire Tales

(1 997). Skupinka sedmi přátel je díky autohavári i

nucena strávit noc v temném lese. Při čekání na

východ slunce si začínají vyprávět strašidelné historky.

Nejzajímavějšími se jeví být historky: druhá, o j istém

psychopatickém majitel i motelu podstupujícím šílenou

protikuřáckou terapii ; třetí – o učitel i pronásledovaném

studentkou, která je reinkarnací mrtvé dívky; čtvrtá – o

ženě v domácnosti, která nakupuje jablka od

tajemného prodejce a neví, že pojídání těchto jablek

způsobuje přeměnu lidí. . . v jablka a šestá historka,

vyprávějící o nesmrtelném studentovi, který získá

schopnost zastavovat čas. Každá z těchto historek se

odehrává na pozadí rámcového příběhu, jehož

obsahem jsou sériové vraždy mladých hrdinů.

Ramanův fi lm překvapuje v indickém horroru takřka

nepřítomnou dávkou grotesky a surrealismu a

nepřítomností tanečně-vokálních přestávek. Historky

jsou promyšlené, dobře natočené a většina z nich

končí nepředvídatelně. Celek se vzhledem k ostatním

indickým horrorovým filmům jeví originálně a byť

pointa rámcové zápletky nevyznívá příl iš zajímavě i

tak stojí za to Ramanově debutu věnovat pozornost.

Pozornost si j istě zaslouží také horror Vikrama Bhatta

nazvaný 1 920 (2008). Bhatt se proslavi l fi lmem Raaz

(Secret, 2002), j imž dokázal, že jeho special itou je

spojování tradic indického zábavného fi lmu (písničky,

vnitřní přestávka) s vymoženostmi moderního, hlavně

amerického fi lmu. Je-l i tedy Raaz indickou verzí What

Lies Beneath (2000) s Harrisonem Fordem a Michelle

Pfeiffer, 1 920 je pak snahou spojit originální příběh o

strašidelném domě se zápletkou posedlosti známou z

The Exorcist (1 973) Williama Friedkina nebo z The

Exorcism of Emily Rose (2005) Scotta Derricksona.

Podobnosti jsou zřetelné, ale při sledování příběhu

mladého manželského páru, který se nastěhuje do

obrovské rezidence, ni jak nepřekážejí. Jak se rychle

ukáže, dům obývají síly zla, jež nakonec Lisu

posednou. Bhatt dokázal předložit kompaktní, dobře

podchycený příběh, který je natol ik zajímavým, že stojí

za to věnovat mu dvě hodiny života. Povedlo se mu

také důvěryhodně natočit scény posednutí a

vzhledově hezká Adah Sharma (Lisa) se v těchto

scénách projevuje překvapivě autenticky. Je až těžko

uvěřit, že posedlou hrdinku hraje ta samá herečka.

Dalším bollywoodským horrorem, svědčícím o tom, že

v oblasti horrorového fi lmu probíhají nesmělé změny k

lepšímu, je fi lm Vikrama K. Kumara 1 3B (2009). Fi lm

začíná jako většina indických horrorů: početná rodina

Manoharova se stěhuje do luxusního prostorného

bytu. Všichni jsou s přestěhováním, jež je viditelným

zlepšením sociálního postavení, spokojeni. Pouze

Manohar si stěžuje. Pořád něco, tu se dějí podivné

věci na chodbách, sotva do nich Manohar vstoupí, z

nějakého důvodu se nemůže v klidu pomodlit, tu pes

nevidomého souseda propadá šílenství, když má

překročit práh Manoharova bytu. Zdá se, že nejvíce je

něco v nepořádku právě s bytem hlavního hrdiny.

Zatím však mužova matka, jeho žena i sestra

nepociťují nic neobvyklého a sledují seriál s hrdiny,

kteří představují až znepokojující odraz Manoharovy

rodiny. Když Manohar odhalí, že seriál vypráví o

událostech z jeho života a že je vysílán pouze v jeho

bytě, začíná si o svou rodinu dělat vážné starosti . S

pomocí svého kamaráda policisty se rozhodne vyřešit

tajemství seriálové rodiny.

Zpočátku se Kumarův fi lm zdá být ukecaný a nápad

se strašidelným seriálem, slušně řečeno, absurdní. Ale

ve druhé půli fi lmu, kdy Manohar začíná pronikat do

stále temnějšího a krvavějšího tajemství seriálové

rodiny, příběh nabírá spád a udržuje v napětí, které

buduje povedený mix masového mordu s

psychopatickým vrahem, prvky haunted movie a

folklorním fi lmem. Kumarův horror je zcela j istě

mnohem více než jen průměrným indickým

horrorovým filmem.

Z roku 201 0 pocházející Help v režii Rajeeva Viraniho

je dalším příkladem přizpůsobení se gustu divákům

nejen domácím, ale i. . . světovým. Nenajdeme v něm

pro bollywoodské horrory typické melodramatické

zápletky ani vokálně-taneční scény. Mladý manželský
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pár Vic a Pia odjíždějí na Mauricius, aby se postaral i o

Piina těžce nemocného otce. Hrdinka na ostrově

strávila prvních pět let svého života a nebyly to roky,

které by si chtěla zapamatovat. Když Pia otěhotní,

posedne ji si lný zlý démon. Ten také začíná brutálním

způsobem zabíjet osoby z Piina nejbl ižšího okolí. Zdá

se, že je démon spojený s v dětství zemřelou Piinou

sestrou dvojčetem Diou. Vic má jen 36 hodin na to,

aby odhali l temné tajemství Piiny rodiny a zrušil

kletbu. V opačném případě Pia a její nenarozené dítě

zemřou.

Dosud nejlepší indický horror vznikl v koprodukci s

Angličany. Je to Sacred Evil (2006) v režii Abhigyana

Jha a Abhiyana Rajhanse. Režisérský tandem,

využívající nej lepší vzorce evropského

psychologického fi lmu a korejských horrorových

dramat, vypráví příběh jeptišky Marthy z kláštera v

Kalkatě. Žena je pronásledována vidinou temné

minulosti , ohrožující její psychické zdraví. Na pomoc

jeptišce nečekaně přichází Ipsita Roy Chakraverti

(autentická postava), představitelka novopohanského

náboženství Wicca. Společné seance umožňují Ipsitě

nahlédnout do Marthiny minulosti , jejíž osudy se kříží

s mladou angličankou Claudií, osamocené uprostřed

indické společnosti a zarputi le hledající svou matku.

Sacred Evil , srovnáme-l i jej s průměrnými indickými

horrory, je fi lmem zcela osobním. Je to ponejvíce

spíše psychologické drama pronikavě analyzující

zamotané osudy troj ice hrdinek, než klasický horror.

Nadpřirozené prvky jsou pouze dodatkem k příběhu o

víře, samotě a o životě, který je někdy divnější než

celé zástupy duchů. Katol ické sdružení, The Catholic

Secular Forum, proti fi lmu protestovalo, vytýkalo mu

propagaci černé magie, násilí a indoktrinaci zla

divákům. Ale ani taková negativní reklama fi lmu,

naneštěstí, nedokázala pomoci. Jhův a Rajhansův fi lm

u domácího publika propadl a doteď nebyl zakoupen

do evropské a americké distribuce. Velká škoda.

Horror v Indi i stále představuje nejnižší hranici

zábavného fi lmu. Přesto však má každým rokem své

premiéry více horrorů, které si postupně získávají

větší popularitu, obzvláště mezi mladými diváky.

Znatelně se také pozvedla úroveň jej ich realizace.

Objevilo se několik zajímavých a slibných mladých

tvůrců (Prawal Raman, Vikram K. Kumara). Pod

vlivem zahraničních produkcí Central Board of Film

Certification trochu zmírni lo své cenzorské zásahy.

Nahota, násilí a krutosti se na seznamu zakázaných

věcí nacházejí i nadále, ale i přes to všechno je úřad k

fi lmovému teroru mnohem otevřenější, koncentruje se

spíše na politickou korektnost. Budoucnost indického

horroru se zcela j istě rýsuje v jasných barvách.

POZNÁMKY:

[1 ] Obyvatelé Indie hovoří až sedmnácti různými

jazyky. Horrory realizované v jiných jazycích než

hindštině však vzhledem k tématice nepředstavují

žádnou odlišnost. A tak např. Manichithrathazhu

(1 993) v jazyce malajalam je klasickým příběhem o

strašidelném domě. Tamilský Shock (2004) je

remakem „Ducha“ R. G. Varmy, Arundhati (2009) je

ghost story v jazyce telugu a Kuheli (1 971 ) byl celý

natočen a odehrán Bengálci.

[2] Karz se naproti tomu dočkal verze v jazyce

kannada pod názvem Yuga Purusha (1 989) a

tamilské verze Enakkul Oruvan (1 984). V roce 2008

Satish Kaushik real izoval remake fi lmu z roku 1 980,

tedy Karzzz. Dodejme ještě, že Karz inspiroval

americký horror The Reincarnation of Peter Proud a

ten pak, společně s Karzem se staly inspirací pro

americkou romantickou komedii Chances Are (1 989).

Skutečná řetězová reakce! A začal j i skromný fi lm

Kamala Amrohiho.

[3] Colin Dell a Michelle Le Blanc, Horror Films, str.

1 67.

[4] Tamtéž, str. 1 68.

Překlad: Honza Vojtíšek
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Začínáme tam, kde každý správný arktický
horror, na norské základně. Hoši ze severu
právě za poměrně dramatických okolností
objevi l i v ledu uvězněnou vesmírnou loď a
protože je vedoucí expedice hodný člověk,
rozhodne se podělit se o informace se svým
americkým kolegou. Ten si do týmu přibere
mladou nadějnou vědkyni Kate, budoucí to
hrdinku celého fi lmu.

Ta od počátku působí mezi drsnými seveřany
jako pěst na oko a konkurovat j im teoreticky
může maximálně tak zarostlostí (nacházíme
se na začátku osmdesátých let,
nespoutaných konvencemi). Bohužel na
přeměřování bobříků nedojde, i když
prakticky všichni jsou ve fi lmu velmi zevrubně
prozkoumáni. Mimozemšťan, který v ledu

pouze odpočíval, totiž umí replikovat
kompletního člověka, ale nedokáže
napodobit umělé části těl (kloubní implantáty,
piercingy bradavek anebo plomby). A právě
hledání plomb je nejúčinější způsob jak najít
přeměněného tvora a postupná kontrola
osazenstva základny je jednou z
nejpůsobivějších scén.

Jinak je příběh relativně jednoduchý a
standardní, proč se taky výrazně odchylovat
od něčeho, co tak dobře fungovalo už v
minulosti . Běháme po arktické základně,
jednou naháníme zdivočelou věc, podruhé
věc nahání nás a počty polárníků klesají
rychlej i než prodeje dvd v roce 2011 . Vše
směřuje k nevyhnutelnému závěru, který s
depresí Carpenterovy verze nemá příl iš
společného.

The Thing
Prequel remaku adaptace vynikající povídky Johna W. Campbella Jr. Tak nějak by
mohl hnidopich charakterizovat nejnovější přírůstek k tématu mimozemské obludy a
jejího koníčku, snižování počtu polárníků na kilometr čtvereční arktické pustiny.
Kopněme hnidopicha do koulí a podívejme se na to, jaký ten fi lm opravdu je. I když
srovnávání se samozřejmě nevyhneme.

Český název: Věc: Počátek , Režie: Matthi js van Heijningen Jr. , Scénář: Eric Heisserer, 1 03 min. USA 2011
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A už je to tady, srovnávám. Takže začnu tím,
že budu citovat tvůrce recenzovaného fi lmu:
„Carpenterův fi lm je natol ik dokonalý, že
snažit se ho remakovat by bylo jako
přimalovat knírek na obraz Mony Lisy.“
Amen, kéž by podobně uvažovalo více
producentů. Takže na řadu přišel prequel,
jehož autoři v sobě ale nezapřou lásku ke
Carpiho verzi a tak ji citují možná více, než
by bylo zdrávo. Nicméně většina stejně
postavených záběrů či podobných replik
fanouška spíš potěší. O to více, když si
uvědomíte, jakou si dal i práci s tím, aby celá
norská základna na konci vypadala přesně
tak, jak j i známe ze začátku starší Věci.
Mimochodem závěrečné titulky jsou něčím,
co vám stoprocentně vezme dech a jenom
na jej ich základě odpustíte autorům lecjaký
laps.

A že se tu ta tam nějaký objeví. Příběh
rozhodně neplyne hladce a občasné prostoje
mezi důležitými scénami jsou zbytečně
dlouhé. Také postavy tu a tam zahazují logiku
do odpadu a chovají se jako totální kravky.
Na druhou stranu, kdyby vás zmrzlou
pustinou honila několikametráková obluda se
dvěma hlavama, možná byste taky občas

zahli špatně. Lehký problém jsem měl také s
obsazením hlavní role. Ne, že bych měl něco
proti Mary Elizabeth Winstead, naopak. Jen v
rol i arktické Ellen Ripley nebyla příl iš
uvěřitelná. Uvidíme, jak dopadne její
nejnovější zářez do pažby žánru, Abraham
Lincoln: Vampire Hunter.

Nová Věc je prostě j iná, má své chyby, ale
rozhodně je to zajímavý počinek do bizarní
série, která stále dokola vypráví stejný
příběh. A mimochodem, pokud jste pozorní,
Věc z roku 2011 vám odpoví na nejdůležitější
a nejzásadnější otázku Věci roku 1 982. Jen
nevím, jestl i je to dobrá zpráva.

Roman Kroufek

hodnocení

bbb

Hrají: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje
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Roman Vojkůvka: Fanoušci na český horror serou
Dobrý den, pane režisére

Nazdar kotleťáku.

Jak ses vlastne k horroru dostal, pamatuješ si nějaký "zásadní" bod života, kdy se to zlomilo? Co
bylo tim impulsem?

Horrory nám soudruzi moc nedopřávali , takže si pamatuju všechno, co jsem v dětství viděl. V
kině Vetřelce, polské věci Vlčice a Mám ráda netopýry, Kladivo na čarodějnice, Čelisti . To bylo
zhruba všechno, co komunisti na plátna pusti l i . V televizi samozřejmě Studnu z Majora Zemana,
Herzovy strašidelné pohádky, českého Drákulu s I l jou Rackem a hlavně, několik zajímavých
fi lmů v polské televizi. Za všechny budu jmenovat Nosferatu a Venezia, nebo exploitační western
Cry for me, Bil ly, který dodnes považuju za geniální. Všechno se pak změnilo s příchodem
pirátského videa a s ním největší horrorové klasiky. Takže po chudém dětství tu byl Romero,
první dva díly tehdy neuzavřené tri logie Evil Dead, I Spit on Your Grave, nebo Hellraiser.
Nádherné období byl videoboom na začátku devadesátých let, kdy se půjčovny naplni ly
obskurními fi lmy všech subžánrů. Skvělé časy. Kdy přesně jsem začal horrory milovat nevím, já
měl vždycky rád všechny žánry, ale asi to bylo ve chvíl i , kdy jsem se jich přestal bát. A to už je
hodně dávno. Pokud jde o subžánry, nevyzdvihuju žádný, jen mám radši, když jsou fi lmy
udělané syrovějším způsobem. Raděj mám filmy ze sedmdesátých let a nové věci, které se
nebojí ukázat fi lmové násilí, než horrory z let devadesátých. Ale i tam se samozřejmě najdou
výborné a zajímavé fi lmy.

Jak těžké je v Česku vydat vlastní fi lm a dostat ho do běžné distribuce? Jaké problémy jsi při
tom musel překonat ty? Začínající režiséry s hlavou v oblacích by určitě zajímalo, jak moc se na
fi lmech dá vydělat / prodělat.

Situace je o dost j iná, než před třemi lety, když jsem
našel distributora pro NTDMMR. Tenkrát se DVD v
trafikách ještě slušně prodávaly, z toho důvodu byl
taky náklad 40 000 ks, o dva roky později u Total
Detox už jen 1 0 000. Proto jsem taky nechal napsat na
cover Limitovaná edice (smích). Takže dostat svůj fi lm
do DVD distribuce dneska a tehdy je velký rozdíl . Já
postupoval logicky, psal jsem, stejně jako ty, pro
Filmag Extra, takže jsem zavolal Zídkovi, co tam
tenkrát dělal šéfredaktora, jestl i by ho nevydali u Řitky.
Zídek se na něj podíval a přislíbi l , že jo. To bylo v září
2008. No a díky jeho sl ibům jsem ztrati l minimálně tři
měsíce čekáním, než mi došlo, že jsou to jen žvásty a
začal ho nabízet dalším potencionálním distributorům.
Mezitím samozřejmě začaly klesat prodeje, což je
logické, když týdně vycházelo obrovské množství fi lmů
a trh začínal být pomalu přesycený. Ale já měl fi lm, co
musel ven. Našel jsem si kontakty na naše DVD
distributory a napsal j im mail s odkazem na fotky a
trai ler a že bych u nich rád vydal fi lm v trafikovém
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formátu, jestl i j im ho můžu poslat. Většina oslovených ho bohužel ani vidět nechtěla. Až na tři
firmy, z nichž jedna byla právě KaB music. Když jsem se jedním z majitelů, s panem Burešem,
sešel osobně, to už měl projekci za sebou, řekl něco v tom smyslu, že když viděl, jaké ptákoviny
se v trafikách dobře prodávají, nechápe, proč by to nemělo fungovat u NTDMMR. (smích)
Musím říct, že se mnou neprodělal i , na obou fi lmech, na rozdíl ode mě, vydělal i , i když
samozřejmě, vzhledem k datu vydání, na prvním fi lmu daleko víc. A pořád se ještě prodává v e-
shopech. Ovšem, dotočit svůj fi lm dneska, pochybuju, že by se mi ho podaři lo udat. Levné DVD
v pošetkách prakticky vymizely a prodeje klesly na minimum. Asi by zbyly jen horrorové festivaly
a o alespoň částečné návratnosti investice bych si mohl nechat jen zdát. Vydělat se na fi lmu
dneska dá jen v kině a tomu musí odpovídat jeho technická kvalita, což se na koleně s pár
desítkami tisíc korun bohužel udělat nedá.

Podobně s knížkou. Jak jsi se dostal k vydání vlastní sbírky povídek?

Povídky jsem chtěl vydat už dávno.
Před nějakým rokem, rokem a půl,
jsem obeslal mailem s malou
ukázkou své horrorové tvorby, česká
vydavatelství. Stalo se, co jsem
čekal, nikdo neměl zájem. Přesto mě
jeden vydavatel dokázal překvapit.
Napsal mi, aniž by si přečetl byť jen
řádku z některé z mých povídek, že
nejdřív bych měl získat v psaní
nějaké ostruhy. Já na to, že mi
některé povídky vyšly časopisecky.
On odepsal, že bych měl zkusit
l iterární soutěže, tam prý se ostruhy
získávají nej lépe. Asi je tam sám
získal. Tak jsem mu napsal, že mi v
tom časopise za psaní plati l i a že nevím o jasnějším důkazu kvality textu, než když vám za něj
někdo zaplatí. A on odepsal, že horrory vlastně nevydává, protože je nemá rád. Tak s takovými
idioty člověk opravdu jen ztrácí čas a jediné co získá, je falešná naděje. Letos jsem v televizi
viděl rozhovor s paní Sasínovou z vydavatelství Šuplík, což je nakladatelství ve kterém se z
větší části podílíte na vydání knihy sám. Takže takový skoro samyzdat. Tak jsem to zkusil , opět
investoval svoje peníze do vydání a knížka mých povídek s názvem Řezničina je zhruba týden
venku. Prodávat se asi moc nebude, s knížkami je to ještě horší než s fi lmy na DVD, ale důležité
je, že spatři la světlo světa. Aspoň pro mě.

Jak se shánějí spolupracovníci na natáčení, počítám, že být fandou nestačí.

Internet je na to skvělá věc, to není žádné tajemství. Problém je, že některým tzv. nadšencům
jej ich elán dlouho nevydrží, což je průser hlavně když na ně člověk spoléhá a o jej ich neúčasti
se dozví až v den natáčení, v horším případě se to nedozví vůbec a marně čeká s nažhavenou
kamerou na place. U jedné scény v Total Detox jsem měl domluvených asi sedm lidí, přišl i dva a
tak musela hrát i holka, která tam byla původně jen jako výpomoc a druhou jsme zavolal i ,
protože bydlela poblíž a měla náhodou čas. Byla tak hodná, že si přišla zadarmo zahrát
postavu, která byla původně napsána jako mužská role. Další obsazení jsem prostě ze scény
vyškrtnul, naštěstí to nepoškodilo příběh. Jasná ukázka toho, že pokud nemáte peníze a
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najímáte l idi na práci za minimální honorář , nebo zadarmo, musíte počítat s čímkoliv a naučit se
improvizovat. V takovém případě jsou lepší ústupky, než nedokončený fi lm a občas se musí
přepisovat a upravovat scény podle momentálních možností. Naopak u nadšenců, kteří vědí,
proč do toho jdou, což jsou zejména herci s ambicemi, nebo lidi jako talentovaný maskér Petr
Vaněk, je spolehl ivost daná. U Petra je dokonce záruka, že si navíc pokecáte o horrorech. Což u
herců málokdy, většinou je nezajímají moc ani fi lmy, natož horrory, jde j im hlavně o hraní
samotné. Když jsem třeba během natáčení NTDMMR přivezl Petra Vaňka na plac a představil
ho ostatním jako českého Toma Saviniho, koukali na mě jak na debila (smích). Natáčení je
jednoduše jako každá jiná práce, kde se sejdete na jednom projektu s l idmi, se kterými byste se
patrně za jiných okolností vůbec nesetkali , protože máte společného jen opravdu málo. Pokud
jde o získávání herců do fi lmu zdarma, nebo za minimální honoráře, doporučuju konzervatoře,
nebo podobná místa, kde se mladí herci vyskytují. Je třeba apelovat na jej ich touhu ukázat, co v
nich je.

NTDMMR vyšlo v zahraničí, jak těžké je nezávislý horror procpat za hranice naší malé země?

U mě to probíhalo následovně: britský producent a režisér Trevor Barley, tvůrce exploitačních
hard core horrorů Fantom Kiler 1 -4, Fantom Seducer, Mark of the Whip 1 a 2 a dalších, si jednou
takhle v Levných knihách v Brně, kde má něco jako fi lmové atel iéry, koupil NTDMMR. Patrně se
mu můj fi lm líbi l , protože skoupil hromady mých dvd a prodával je na svém webu
sinerama2.com. Asi se prodávaly a to i bez anglických titulků (cena byla myslím něco přes 6
liber), tak mi napsal na mail , který našel na oficiálních stránkách NTDMMR. Chtěl vydat můj fi lm
s anglickou podporou v NTSC formátu. Tak jsme se sešli v Brně, polsko-česko-anglicky se
domluvil i , dostal jsem jedno jeho DVD s Mark of the Whip 2 a když jsem se vráti l domů, poslal
jsem mu potřebné podklady. A protože je Trevor , stejně jako já, malá firma s jedním
zaměstnancem, kterým je on sám, trvalo vydání na koleně zhruba rok a dva měsíce. Ale DVD je
od letošního května venku a snad se i slušně prodává. Celý ten proces u mě, byl zkrátka
náhoda, která už by se navíc nemohla opakovat, protože v Levných knihách už fi lmy, mimo jej ich
vlastní distribuci skoro neprodávají a s nástupem nového vedení by se spíš, díky momentálně
převažujícímu sortimentu, měli přejmenovat na Levnou veteš.

Horror jako žánr je bezesporu na vzestupu, jaký je tvůj názor na současnou vlnu remaků a
frenetickou radost z brutal ity?

Já proti remakům nic moc nemám, vadí mi jen, když přesně kopírujou původní fi lm, což byl
problém u Funny Games US. Remaky prostě patří k dnešní době a nemá cenu proti tomu
bojovat. Ony časem ustoupí do pozadí, nebo se aspoň nebudou dělat v takovém množství.
Vytvářejí zkrátka jen jednu z kapitol fi lmových dějin. Stejně tak je to s brutal itou, v devadesátých
letech byly fi lmy cudné jak hodina náboženství, teď je brutal ita v kinech normální. Je možné, že
zase při jde doba, kdy násilí z kin zmizí. To se samozřejmě netýká nezávislých fi lmů mimo hlavní
proud a undergroundu. Tam si všichni odjakživa dělají, co chtějí. J inak považuju dnešní dobu za
horroru velmi nakloněnou. Vzniká velké množství fi lmů, z nichž spousta upadne v zapomnění, a
po letech je budeme znovu objevovat.

Co si vlastně myslíš o fanoušcích u nás?

Horroroví fandové se samozřejmě mění, jako všechno kolem. Dřív bylo nutné, pro to, aby člověk
viděl fi lm, něco udělat. Zajít do kina, do videopůjčovny, nebo čekat do půlnoci, než se ho dočkal
v televizi. Dneska je přístup k fi lmům velmi jednoduchý, stačí chvíl i počkat, než se stáhne z
internetu. Nechci moralizovat, ale l idi , kteří za fi lmy neplatí, nebo přesněji , když se bavíme o
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horrorech, neplatí za horrory, jsou fi lmařům k ničemu. U nás všichni volají po žánrových fi lmech,
ale když se v kině v posledních letech konečně objevilo pár domácích horrorů, můžu jmenovat,
kromě nejznámější Herzovy T.M.Y. ještě Klíček, Hodinu nevíš, nebo Oko ve zdi, tzv. fanoušci je v
kinech téměř ignorovali . V poslední době je takovým filmem výborná Vendeta, což je
nefalšovaný český zástupce rape & revenge subžánru. A fanoušci na něj serou, ale jakmile bude
na netu, objeví se mil ion chytrých komentářů. Chápu, že je těžké odolat, když je něco zadarmo,
ale okolnosti mě nutí dívat se na to i z druhé strany.

Jaké jsou tvé plány do budoucna, zůstaneš věrný žánru?

Plány na nejbl ižší období nejsou velké. Dodělám konečně Neusínej 2, které mám už nějaký ten
rok rozstříhané v počítači, ale nic většího na vlastní pěst nechystám. Možná nějaké kraťasy. Dál
budu obtěžovat české producenty svými scénáři a dělat spoustu dalších věcí, od práce na
střechách až po natáčení koncertů, nebo sportovních přenosů, abych se uživi l , než zavolají z
Hollywoodu. (smích) Zatím se nikdo neozval. Vlastně, to bych kecal, napsali mi, někdy začátkem
roku, z OSA (Ochranný svaz autorský, pozn.autor), abych zaplati l poplatek z každého vydaného
DVD, protože můj skladatel, je u nich registrovaný. Tak to funguje, je jedno, že už jste mu dali
honorář. Takže rada na závěr, pro ty, kteří se chystají vydat fi lm na DVD a nemají s tím žádné
zkušenosti: zj istěte si, jestl i je váš autor hudby v OSA, ať se pak nedivíte. Oni to ti muzikanti
často tají.

Díky za rozhovor.

Není zač, chlapče, peníze za něj mi pošlete na účet. To tam už nepiš, nebo ti dám přes hubu.
(vážná tvář).

Nekecal.

Roman VojkůvkaRežisér, scénárista, kameraman,

spisovatel, pokrývač a hlavně

fanoušek
horroru

každou

buňkou. Na kontě má dva

celovečerní fi lmy, satanské

exploitation Někdo tam dole mě

má rád (2008) a inovativní

slasher Total Detox (2011 ).

Kromně nich je autorem

ceněnného kraťasu Neusínej

(2006) a
jeho

dlouho

připravovaného
pokračování

Neusínej 2 (20??). Před několika

dny mu v nakladatelství šuplík.cz

vyšla sbírka horrorových povídek

Řezničina. Nekouří, nepije a

přesto je normální. I když na to

nevypadá.
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Béčko jako
životní styl

Michael Paré - tento herec s l ibě znějícím
jménem a charismatickou tváří je důkazem,
že štěstí není všechno a že můžete dělat
něco, co zřejmě máte rádi, i když se vám to
zrovna moc nerevanšuje. Neboť Michael
Paré herectví obětoval sl ibně se rozvíjející
kariéru šéfkuchaře a stal se za to tak akorát
ikonou béčkového herectví.

Michael Kevin Paré se narodil 9. října 1 959
jako osmé dítě (z celkem deseti – má 3
bratry a 6 sester) francouzskému
Kanaďanovi a irské Američance. Otec
podlehl leukémii, když bylo Michaelovi 5 let,
matka však dokázala překonat mnohé
těžkosti a udržet rodinu pohromadě. O svém
dětství Paré sám říká, že vyrůstat v
šedesátých letech nebylo zrovna
jednoduché. Mladým chlapcům chyběly jasné
současné vzory, všechno bylo špatně –
válka, vláda, za vše špatné, co bylo na světě
začal být obviňován bílý muž. Snad proto se
mladý Michael upnul k fi lmu a jeho hrdinům a
našel si své vlastní vzory – Montgomery
Clifta, Marlona Branda, Jamese Deana,
Paula Newmana, Clarka Gablea, Errola
Flynna, Roda Steigera, Dennise Hoppera či
Spencera Tracyho. „Byly to mé tajné vzory, “
tvrdí Paré.
Na střední škole si Michael začal
přivydělávat v rychlém občerstvení. Koncem
roku již pracoval v klasické restauraci.
Restaurace a práce v ní se mu natol ik líbi la,
že se rozhodl v oboru studovat a stát se
šéfkuchařem. Po střední škole tak nastoupil
na prestižní newyorský kulinářský institut
Culinary Institute of America in Poughkeepsie
New York. Tehdy se Michaelův život spoji l se
štěstím, i když ne tak obrovským, jak by se
na herce mohlo zdát. V institutu studoval rok
a pak dostal nabídku pracovat v new yorské
restauraci Warnera LeRoye. O rok později
pracoval na Columbus Avenue v jedné
elegantní restauraci s francouzským
kuchařem. Svůj tehdejší život Michael

shrnuje jednou větou: „Život byl cool, byl
jsem zabezpečen a těšil se na kariéru
kuchaře v New Yorku. “

Jeho vstup mezi herce samotný Michael
považuje za absurdní. Tehdy spoustu nocí
trávil v j istém baru, kde pracovala jeho
přítelkyně. Jednoho večera do baru vstoupila
hezká žena, posadila se vedle Michaela a
začala o něm vyzvídat spoustu věcí.
Michaelovi ta žena připadala docela zvláštní,
obzvláště, když ve vyzvídání pokračovala i
poté, co j i upozornil , že v tom podniku
pracuje jeho přítelkyně. Nakonec mu ta žena
prozradila, že je talentový agent
vyhledávající herce a modely a že by s ní
měl zajít na oběd a pořádně si o tom
popovídat. Michael j i slušně vyprovodil (dle
vlastních slov jí vyhodil), ale ona se
několikrát vráti la a nedala se odbýt. Když mu
jeho kolegyně servírka řekla, ať do toho tedy
jde, odpověděl jí, jestl i si z něj nedělá srandu,
že je ve městě spousta neúspěšných herců
bez agenta a že on přece nebude tu chybu
opakovat. Když se však k servírce přidal i
kuchař a nakonec i Michaelův bratr, řekl si
nakonec, proč ne.

Na její radu nastoupil Michael do kurzu
herectví a změnil se mu život. V kurzu bylo
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plno hezkých holek, které si s ním povídaly.
Jakmile překonal trému a začal chápat
podstatu nového řemesla, zcela herectví
propadl a „stal se na něm závislým“. Herectví
si opravdu zamiloval, měl rád ten
transcendentální pocit, když scéna
fungovala.Jeho denní rytmus se změnil a
život dostal nový smysl. Přes den studoval
herectví, po nocích pracoval v restauracích.
Dělal něco, co se, dle jeho vlastních slov,
„poštěstí jen zvláštním lidem, umělcům“.
Bydlel společně se svým bratrem Terrencem
ve východním Manhattanu. Terrence se
chystal na Columbia University studovat
anglickou literaturu a pracoval na částečný
úvazek, Michael navštěvoval herecké kurzy a
bral co se dalo. Oba po dědečkovi z otcovy
strany zdědil i 300 dolarů. Takhle to šlo rok,
než se na něj opět usmálo štěstí.

V kurzu studoval s jednou hezkou herečkou
jménem Vivian. Ta jej jednoho dne pozvala
na večeři do Laurentu na Manhattanu. K jeho
překvapení se na večeři setkal mimo jiné s
Miou Farrow, Salvadorem Dalím a jeho
ženou Galou. Právě Gala Dalí mu přečetla
budoucnost a řekla mu, že do jeho života
vstoupí žena, která jej proslaví. Nemohla mu
údajně říci, kdo to bude, jen, že se to stane v
následujících šesti měsících. Tou ženou byla
Joyce Selznick, velmi uznávaná hledačka
talentů, jíž Paré padl do oka a zaujal j i .
Téměř okamžitě došlo k podpisu Universal
Talent Contract a Michael byl obsazen do
komediálního seriálu The Gratest American
Hero (1 981 ). Na stříbrném plátně debutoval
vedlejší rolí o dva roky později v poměrně
úspěšném filmu o fiktivní rock'n'rol lové
kapele Eddie and the Cruishers. O
Michaelovi se začalo hovořit a vědět. První
hlavní rol i žoldáka, jenž musí zachránit
rockovou hvězdu (Diane Lane) unesenou
zlotři lým vůdcem motorkářského gangu
(Wil lem Dafoe) si zahrál v Streets of Fire
(1 984). Paré měl vcelku dobře našlápnuto.
Jeho šťastné a zdánlivě bezstarostné tažení
však zasáhla takřka pohroma v podobě
rozchodu s Joyce Selznik. O role Michael
nepřišel, hrál pořád dál, jenže nešlo o žádné
trháky, začal si budovat kult béčkového

herce. Kromě relativně úspěšného krimi
seriálu (natáčel se dva roky) Houston
Knights (1 987) pak stojí za zmínku hlavně
pokračování Eddie and the Cruisers II:
Eddie Lives! (1 989).

Počátkem devadesátých let začaly v jeho
fi lmografi i figurovat převážně různé
nízkorozpočtové krimi, sci-fi , akční a později i
horrorová béčka, často s mezinárodní
koprodukcí. Hned v roce 1 990 pomohl
německému režisérovi Rolandu Emmerichovi
prorazit do Hollywoodu, když si zahrál v jeho
akční sci-fi Moon 44, v němž je coby agent
Felix Stone vyslán multikorporací na
strategicky důležitý Měsíc 44, aby nalezl
záhadně ztracenou těžební loď. V podobném
akčně hrdinském duchu se nesou i mnohé
další snímky, např. : Killing Streets (1 991 ),
Lunar Cop (1 994), Deadly Heroes (1 994)
nebo Carver's Gate (1 995). Do horrorového
žánru vstoupil v roce 1 995 fantasy
horrorovým rock'n'rol lovým thri l lerem Raging

Angels o rockové zpěvačce, jež se připlete
do války dobra se zlem a k pokusu
satanského kultu přivést na zemi Satana. O
kvalitách snímku může leccos vypovědět
fiktivní jméno režiséra Alan Smithee. Ve
stejném roce se, po boku zapadajících hvězd
Christophera Reeva, Kirstie Alley, Lindy
Kozlowské a Marka Hamil la, objevi l v rol i
Franka McGowana v Carpenterově remaku
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stejnojmenné klasiky šedesátých let Vil lage
of the Damned. O rok později si zavyl na
měsíc a okusil l idské maso v, dle mého
skromného názoru zbytečně podceňovaném
a přehlíženém, vlkodlačím horroru Bad
Moon. Převážně však v devadesátých letech
pokračoval v kariéře béčkového herce
akčních a sci-fi thri l lerů ve fi lmech, v nichž on
sám mnohdy byl jej ich jedinou pozitivní
stránkou. Tedy na takřka doslova pár
výjimek, j imiž jsou vedlejší role v
romantickém dramatu Foresta Whitakera
Hope Floats (1 998) a zřejmě nejlépe
hodnoceném filmu své kariéry, mysteriózně
romantickém dramatu talentované Sofie
Coppoly The Virgin Suicides (1 999).

Pak nastoupil cestu zvláštní, pro mnohé
cestu fi lmových obskurností, pro j iné cestu
legendárních céčkových kultů, fi lmů tak
špatných, že se mnohým zdají vlastně dobré,
fi lmy tak trashové, že tvoří zvláštní brakovou
sekci v brakové kultuře. Budeme-l i se držet v
té horrorové lini i , za vše hovoří j iž Parého
horrorový vstup do letopočtu začínajícího
dvojkou. Na to si vybral spolupráci se
slovutným, svou neschopností a špatností až

kultovním, německým režisérem Uwe Bollem
a dalšími podobně stiženými (tedy padlými)
béčkovými hvězdami Casperem Van Dienem
a Ericem Robertsem. Tato první a vůbec ne
poslední spolupráce Paré-Boll je horrorovým
krimi thri l lerem o sériovém vrahovi
obchodujícím s diamanty s názvem
Sanctimony (2000). O čtyři roky později se
připoj i l k dalšímu svéráznému režisérovi.
Spojení Paré - Jim Wynorski – Rumunsko –
video fi lm – a příběh o podivných monstrech
z jiného světa nazvané Gargoyl (2004) snad
hovoří za vše. Do dalšího boje proti
monstrům, tentokrát reálnějším a
přirozenějším, se společně s Wynorskym
pusti l hned následující rok v televizním
snímku Komodo vs. Cobra (2005). Nově
objevený ostrov, Paré coby velitel
vyšetřovacího komanda a nebezpečí tváří v
tvář přerostlému hladovému varanovi a
trošku nadměrně vyvinuté vyhládlé kobře.
Kdo by si to nechal ujít? Uwe Boll si Parého
zřejmě oblíbi l , neboť ho postupně obsadil do
deseti svých fi lmů a celkově spolupracovali
na třinácti . Pravda, ve fi lmové adaptaci
upírské (pardon, dhampírské) videohry
BloodRayne (2005) se opravdu mihl jen
nakrátko, ale v dalších pokračováních
BloodRayne II: Deliverance (2007) a
BloodRayne: The Third Reich (201 0) dostal
prostoru j iž mnohem více. Kromě akčního
thri l leru Blackwoods (2002), dramatu Heart
of America (2002), akční komedie Postal
(2007), válečného Tunnel Rats (2008) a
dobrodružně akčního dramatu Far Cry
(2008) s Uwe Bollem spolupracoval ještě na
horroru Seed (2007) o k trestu smrti
odsouzeném vězni, jehož elektrické křeslo
nezabije ale promění ve vražedné monstrum.
A k jej ich spolupráci se j istě dá započítat
účast ve fi lmu o kletbě staré mrtvé
čarodějnice Alone in the Dark II (2008)
Bollových žáků (j inak scénáristů prvního
Bollova Alone in the Dark) M. Roescha a P.
Scheera. Ti svého učitele nezapřou, např.
tím, že do extratrashové slátatiny dokázali
nalákat kromě Parého, ještě další jak
pohasínající tak i stále zářící béčkové hvězdy
jako Lance Henriksena, Bil la Moseleyho
nebo Danny Treja.
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Nebyl to však jen Uwe Boll , kdo jej spojuje s
horrorem. Prakticky každý rok si minimálně v
jednom zahraje. V roce 2006 tak propůjči l
svou tvář Jase Randallovi v televizním sci-fi
horroru Saurian. O rok později si střihl
detektiva Michaela Turnera v duchařské krimi

z vězeňského prostředí Furnace (2007). V
1 00 Feet (2008) týrá svou manželku v
podání Famke Janssen a nenechá toho ani
poté, co jej jeho žena zavraždí. V roce 2009
své schopnosti, tvář i jméno poskytl dvěma
naprosto neznámým horrorům o nichž se
vám i při větší snaze nepodaří zj istit skoro
nic. Prvním je americký snímek ukrajinské
režisérky a herečky Jul ie Davis Room and
Board v němž si zahrál s podobným béčkově
horrorovým matadorem Kane Hodderem a
druhým David Christophera Whita, v němž
hraje postavu jménem Eric Fuller. Zatím
posledním horrorem v němž se objeví je
nizozemsko-indonéské fantasy horrorové sci-
fi Briana Yuzny Amphibious u nějž se sice
uvádí rok 201 0, ale podle všeho ještě stále
není dokončen, mělo by se tak údajně stát
(pokud se již nestalo) koncem letošního roku.

Doslova a v mnoha významech
obskurnostem se však nevěnuje jen v
horrorovém žánru. Za své hovoří např. j iž jen
pouhý název komedie z roku 2008 Ninja
Cheerleaders a nebo Uwe Bollova
sebeparodie svých fi lmů, se třetím
BloodRaynem v čele, Blubberella (2011 ).
Zvláštností Parého tvorby poslední doby je,
že se v ní, jako v uzavřeném kruhu, objevuje
mnohonásobná spolupráce s určitými l idmi.
Kromě Uwe Bolla tak např. s kameramanem
Mathiasem Neumannem spolupracoval na 11
fi lmech, s producentem Shawnem
Wil l iamsonem na devíti , hudební
skladatelkou Jessicou de Rooji na sedmi,

režisérem Jimem Wynorskim na třech a po
dvou společných fi lmech má na kontě s herci
a herečkami zvučnějších jmen nejen béčkové
provenience jako Wil l iam H. Macy, Udo Kier,
Danny Trejo, Theresa Russell , Jeffrey
Combs, Malcom McDowell , Casper Van
Dien, Lance Henriksen, Bil ly Drago a nebo
Lorenzo Lamas.

Kromě fi lmu se věnuje i divadlu. V roce 1 998
poměrně úspěšně ztvárni l alkohol milujícího
policistu ve hře svého oblíbeného autora
Louise LaRussoa Black marble shoeshine
stand.
Michael Paré byl třikrát ženatý. V letech
1 980-1 982 s Lisou Katselas Paré, podruhé v
letech 1 986-1 988 s Marisou Paré a od 21 .
března 1 992 je jeho ženou modelka
Marjolein, s níž má jednoho syna.

Vaření se věnuje pořád.

Honza Vojtíšek
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Měl to být krásný večer. Lucil le se na výročí s
manželem Ephrenem moc těšila, nakoupila
dobroty, dala chladit šampaňské a navlékla
se do černého prádelka, ze kterého její milý
vždy šílel . Ani j i nepřekvapilo, že po příchodu
domů šel Ephren hned do koupelny, dělal to
tak často, jako by sebe chtěl smýt zážitky z
věznice, kde dělal bachaře. Co ji však
překvapilo byl výstřel, kterým si po pár
vteřinách v koupelně její manžel vypáli l
mozek z hlavy.

Takhle nějak začíná děj jednoho z novějších
béček s Michaelem Paré. A nezačíná vůbec
špatně. Chvíl i po událostech popsaných v
úvodu při jíždí na místo sebevraždy právě
Paré, respektive jeho postava detektiva
Michaela Turnera. Tomu, jak už to tak bývá,
se na celé situaci něco nezdá (minimálně
chybějící prsty na ruce nešťastného Ephrena

vypadají podezřele) a tak se vydá do
věznice, kde mrtvý bachař pracoval, aby
zmapoval jeho poslední šichtu.

Ukáže se, že smrt zaměstnance není jedinou
nepříjemností, která nápravné zařízení v
posledních dnech potkala. Začínají umírat
vězni a každá z oněch smrtí je více než
podezřelá. Oběti jako by byly před svým
koncem vystaveny nepředstavitelně
vysokému žáru a následně
zhambungerizovány. A všechno to začalo
společně s pokusy o rekonstrukci dávno
zavřeného a zazděného křídla věznice.
Důvod, proč je ono křídlo dlouhá léta
nepoužívané jsou více než jasné. Minulí
správci věznice tam zavřel i něco, co mělo
navždy zůstat pohřbeno.

Jak jsem už naznačil a ostatně jak vyplývá i z
popsaného děje, Furnace je béčko jako
prase. To však nechápejme jako výtku nebo
dokonce urážku, naopak, je sympatické, když
si podobné fi lmy na nic nehrají a jej ich
jediným cílem je pobavit diváka. A to se
tomuhle kousku slušně daří. Možná i kvůl i
příběhu, který je v zásadě klasickou
duchařinou o pomstě ze záhrobí, ale bez
vážnějších logických lapsů a dokonce s

Furnac
e
Stavět l ibovolné stavby na prokletých místech s krvavou minulostí je sakra
nebezpečné. Dvojnásob to platí v případě věznic, plných lidského póvlu. A právě v
jedné takové věznici s pochybnou historií začíná být pořádně horko.

Český název: Výheň, Režie: Wil l iam Butler, Scénář: Wil l iam Butler, Aaron Strongoni, Scott Aronson, 90 min. USA 2007
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nějakým tím překvapením. Své růžky ve
vybraných pasážích vystrkuje také pravá
horrorová atmosféra, což je samozřejmě to
naprosto nejzásadnější pro každý žánrový
fi lm, i když si drtivá většina současných
horrorových tvůrců myslí, že atmosféra je
sprosté slovo, které se ve slušné společnosti
nepoužívá.

Na své si ve Výhni, jak zní český distribuční
název, příjdou také lovci klasických
béčkových herců, kteří se vyžívají ve
sledování svých oblíbenců, byť by se ocitl i v
sebevětší kravině (ne, že by jí Furnace byla).
Kromě Michaela Paré, který podává
standardní výkon a v rol i životem zničeného
a unaveného detektiva je zcela přesný, si
můžeme vychutnat takové borce jako je
Danny Trejo (samozřejmně v rol i vězně) či
Tom Siezemore coby drsného vrchního
bachaře, který by nejraději všechny vězně
postřílel bez soudu. Budiž mu útěchou, že ke
konci je mu to alespoň na pár vteřin
umožněno, což je mimochodem jedna z
nejzábavnějších scén. Nechybí samozřejmě
ani několik hiphopových zpěváků, bez
kterých by se dnes už žádný fi lm z

vězeňského prostředí neobešel. Z holek pak
u mě vítězí psycholožka s liščí tlamičkou nad
patoložkou, která se v žánru „proslavi la“ coby
představitelka zlé Samary v druhém díle
amerického Ringu.

Aby to nevypadalo, že jsem z fi lmu až
přehnaně nadšený, samozřejmně jako vše, i
Furnace má svoje mouchy. Masařkou je
rozhodně občasná rozveklost, kdy jsou
některé scény natahované jak jen to jde.
Ztrácí se tak tempo, které j inak fi lm drží
celkem slušné. Že triky nejsou nijak zdrcující
je asi jasné, ale nemyslím, že by to nějak
vadilo, stejně jako velké množství scén
točených v několika málo interiérech. Přitom
budova věznice samotná, minimálně při těch
několika záběrech z vnějšku vypadala více
než parádně. Ale to už je spíš jen takové
dloubání se ve zbytečnostech. Horror
Furnace jsem během měsíce viděl dvakrát a
ani jednou mě nesral. To je myslím známka
určité kvality.

Roman Kroufek

Hrají: Michael Paré, Ja Rule, Jenny McShane, Danny Trejo, Tom Sizemore, Taylor Kinney

hodnocení

bbb
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Andrzej zaparkoval auto hned vedle dodávky blízké pizzerie. Zhasl motor, vypnul rádio a
odepnul si pás. Hmátl na sedadlo spolujezdce po své pracovní kabele a síťovce, v níž radostně
zacinkaly čtyři lahve Lecha. To je přesně ono, oběd a pak pivo u televize. Ideální plán na ideální
odpoledne. Pokud tedy Chuda zase něco neposere – dodal v myšlenkách.
Vystoupil z auta. Tvář mu ovanul chladný prosincový vánek. Boty při styku s blátivou břečkou, v
níž se proměnil déšť se sněhem, zamlaskaly. Bouchl dveřmi a otočil klíčem v zámku.
Znechuceně pohlédl na svého patnáct let starého Fiata 1 25p a vydal se k domu. Vchodové
dveře se zrovna otevíraly a tak je tedy sousedce ze třetího, jež šla se psem na vycházku,
přidržel.
„Dobrý den, pane Nowakowski, “ usmála se sousedka.
Andrzej zamručel něco co se vzdáleně podobalo pozdravu a vstoupil do chodby. Dveře se za
ním pomalu zavřely a on se rychlými kroky, berouce schody po dvou, vydrápal do patra.
Zastavil se před dveřmi svého bytu. Kabelu měl přehozenou přes rameno, v ruce držel síťovku s
pivem a tak neohrabaně zašmátral v kapse a vylovil z ní klíče. Odemkl a zatlači l do dveří.
Když se dveře otevřely, vstoupil do předsíně. Okamžitě cíti l , že něco není v pořádku. Zavřel za
sebou dveře a zamkl. Když na zem pokládal síťovku, znovu rozehrál radostné cinkání lahví. Sňal
z ramene kabelu a rozepnul si bundu. V zrcadle naproti dveřím zahlédl svůj odraz – dobře
stavěný muž, něco přes třicet, s unavenou, nal itou tváří. A co je nejhorší – naprosto průměrnou.
Andrzej potáhl nosem. To, že v bytě panovalo ticho, ho vůbec nijak neudivi lo. Chuda jistě šla na
drby. Horší bylo, že necíti l vůni obědu. Že by ho zapomněla uvařit? To není dobré. Pro ni. Sundal
bundu a pověsil j i na věšák. Zul si boty a nazul si pantofle. Chudiny boty stály na svém místě.
Divné. Nijak se tím však nezabýval, pouze vzal síťovku a vydal se do kuchyně, aby pivo schoval
do lednice. Možná tam najde nějakou klobásku, která mu pomůže vydržet do oběda.
Otevřel prosklené dveře do kuchyně a ztuhl. Ovšem jen na okamžik. Ve skutečnosti zrak dokázal
zaregistrovat postaršího muže v teplákovce a čapce Santa Klause, mozek byl ale zaneprázdněn
vysíláním impulsů bolesti , které se náhle rozprchly z rozbitého nosu. Andrzej se stočil ke stěně a
upusti l síťovku. Tentokrát skleněné láhve, když se tříšti ly o podlahu, vykřikly.
Andrzej pozvedl ruku ke tváři, byla však sražena k zemi dalším úderem. Útočník hodně rychle a
vší si lou zasadil několik dalších ran kovovou paličkou na maso. Několik z nich polámalo kosti
rukou, když se Andrzej při pádu na kolena pokoušel krýt. Jeden úder mu přerazil čel ist, j iný
rozdrti l dvě stol ičky. Poslední, který vnímal, mu prorazil obočí těsně u spánku. Dva následující,
které inkasoval do zátylku, už necíti l . Necíti l také, že padl tváří do rozbitého skla a jeho krev se
smísila s rozl itým pivem.

Vědomí se vracelo pomalu, souběžně s šílenou bolestí. Bolela ho hlava a většina tváře.
Záblesky bolesti vystřelovaly také ze zraněných dlaní. Spoutaných za zády. Připoutaných ke
křeslu. Obrovským množstvím izolační pásky. Křesla, na němž seděl on sám se svázanýma
nohama. Ve vlastním salóně, jak si rád říkával obývacímu pokoji .
Jen ztěžka otevřel jedno oko, druhé bylo jednou velkou boulí. Skrze zlomený a zaschlou krví
ucpaný nos nemohl skoro dýchat. Jen ztěžka vydechoval a nasával vzduch ústy. Ústy, které
nemohl pořádně otevřít. Zpočátku to připisoval otupělosti a opuchlinám. Pusa a rty ho však
strašně bolely. A opatrně otevírané oko jako první zaregistrovalo jehlu. Ta se jako kyvadlo kývala
na niti , j íž byly sešity jeho ústa jen tak, aby skrze ně mohl dýchat, ale aby nemohl mluvit.
Zaskočen vzhlédl nahoru.

Váza
Łukasz Radecki
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Ten holomek seděl u stolu naproti němu. Prohlížel si nějaké kartičky. Že se Andrzej probral si
ještě nevšiml. Na stole před útočníkem ležely různé předměty, z nichž Andrzejovi zbělely vlasy
na bolavé hlavě. Klubko niti , skalpel, kuchyňský nůž, zakrvavená palička na maso, nůžky,
vrtačka Bosch. Nejdivnější bylo to, že všechny ty věci byly jeho. A Chudy – dodal v myšlenkách
– Kde je Chuda? Co ten chlap udělal mé ženě?
Muž mezitím zvedl tvář a srazil se s Andrzejovým překvapeným pohledem. Vstal a beze slova
přistoupil k oběti. Andrzej se pokusil odsunout, ale nebyl toho schopen. Ten hajzl mu před nos
strči l jednu z kartiček. S velkými problémy rozpoznal na počítači napsanou otázku - „Můžeš to
přečíst?“
Andrzej v první chvíl i nepochopil , ale útočník neřekl ani slovo, jen stál s vystrčenou kartičkou.
Nowakowski nejistě potvrdi l pokývnutím hlavy. Jehla na niti se malinko rozkývala.
Útočník kartičku odhodil a strči l mu před nos druhou. Pořád v naprostém tichu. „Víš proč?“ -
přečetl si Andrzej. Než odpověděl, trošku zaváhal. Nebyl si j istý, kdo ten muž je. Byl nízký a dost
štíhlý. Teplákovka, co měl na sobě, byla obyčejnou teplákovou soupravou, jakou nosí na sídl išti
desítky dětí. Přesně takovou bylo možné koupit v sekáči za pár kaček. Na rukou měl gumové
rukavice. Byl bosý – jen v bílých, teď již krví zamazaných, ponožkách. Gumová maska Santa
Klause, zakrývající celou hlavu, jíž Andrzej zpočátku považoval za tvář, vypadala dost
groteskně.
Na sériového vraha nebo psychopata muž zcela postrádal styl a kuráž. Nowakovskému to však
bylo úplně jedno. Zrovna v tomhle okamžiku by útočník mohl mít kostým třeba i růžového
králíčka, on si už i tak dělal do kalhot a opravdu nevěděl, jakou odpověď zvolit, aby útočníka
uspokoji l . Ten naštěstí dlouho nečekal. Vytáhl další kartičku. „Za zlo, které jsi hovoři l , tě zbavuji
řeči“.
Andrzej vyděšeně pohlédl na skalpel, „Santa Klaus“ však, opět nečekaje na odpověď, kartičku
zahodil a strči l mu pod nos další. Z posledních sil četl : „Rukama jsi čini l zlo a pokud ti má ruka
bránit ve vstupu do Království Nebeského – utni j i“ a pocíti l narůstající vlnu paniky. „Santa“ v
teplákovce odloži l kartičky na stůl textem dolů a přešel k nástrojům. Vzal do ruky paličku na
maso a Andrzej si teprve teď uvědomil , že palička má z druhé strany malé ostří k odsekávání a
drcení chrupavek.
Strach mu sevřel hrdlo. Začal sebou, i s křeslem, škubat. Snažil se křičet, ale z úst mu vycházelo
pouze nesrozumitelné blekotání. Agresor se přesunul za něj. Andrzej nejprve pocíti l poryv
vzduchu a zaslechl úder, ihned poté mu od zápěstí vystřel i ly rozpálené vlny bolesti .
Ucíti l další údery, zaslechl praskot kostí a pukající kůže, jeden z úderů zasáhl dřevěné opěradlo
křesla. Z praskání kostí a trhání svalů se mu udělalo nevolno, z posledních sil se ale, z obavy ze
zadušení zvratky, ovládl. Údery náhle ustaly. Bolest však zůstala. Nemohl pohnout dlaněmi, ale
cíti l je.
Psychopat je neodsekl, i když mu polámal snad všechny kosti. „Santa“ paličku odhodil do rohu
místnosti a vráti l se ke kartičkám. Jednu z nich vzal a ukázal j i své oběti. Andrzej měl té šílené
zábavy už dost, proto zavřel oko a odvráti l tvář. Krev a pivo mu ztékaly po znetvořené líci. Náhlý
úder přes tvář mu takřka rozpůli l lebku. Překvapeně pohlédl na útočníka.
Ten se napřahoval k dalšímu úderu, když se však pohledem setkal s Andrzejem, spusti l dlaň a
ukázal mu další kartičku. „Nehleď na zlo – pohled zahubí tvou duši“. Nowakowski se samovolně
schouli l , ale kat mu ukázal další kartičku. „Jak si ale přečteš další informace? Oči ti ponechám.
Byla to jen sranda. Ha! Ha!“ Když vyděšený Andrzej pohlédl na útočníka, ten zahodil i tuto
kartičku. Nezaujatě a bez jediného slova. Absolutně potichu a bez jakéhokoliv stínu černého
humoru, který projevi l před chvílí. Před rozbitým nosem se mu objevila další kartička.
„Nenaslouchej zlu.“ Kat odhodil papír a vzal do ruky kuchyňský nůž. Takový ten obyčejný, na
krájení chleba. Andrzej pochopil .
„Pfofím. . . “ - zablekotal, přičemž si natrhl nití sešité rty. „Pfífahám.. . “
Útočník k němu klidně přistoupil , levou rukou jej chyti l za ucho a začal řezat chrupavku.
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Nowakowského opět paralyzovala obrovská bolest. Smýkl sebou a společně s křeslem se
převráti l , přičemž ze stěny strhl malou poličku s fotografiemi.
Fotografie ve skleněných rámečcích, fotky jeho a jeho ženy, se rozsypaly po podlaze. Kat stál
nad nimi a beze slova na ně hleděl. V prstech držel zpola uřezané zpola utržené Andrzejovo
ucho. Mučený muž už neměl takřka žádnou sílu. Bolest ho přiváděla na pokraj šílenství. Už si
ani neuvědomoval, která část těla ho bolí nejvíce.
Všechny společně křičely v prosbě o agónii . Jenže ta nepřicházela. Andrzej pohledem zavadil o
vedle ležící rozbitý rámeček. Na fotografi i stál na mostě přes Jeziorak a vášnivě objímal svou
ženu. Oba se usmívali . Nevzpomínal si, kdo to vyfoti l . Pamatoval si jen, že fotka pocházela z
jej ich první dovolené. Teď se to štěstí pramenící z fotografie, společně s červencovým sluncem,
zdálo tak neskutečné tváří v tvář tomuto prosincovému moři utrpení. Z otupění ho vytrhla
myšlenka – kde je Chuda? Co ten hajzl udělal mé ženě?
„Dalja. . . “, zamumlal pl ivaje krev. „Dee moe sena?“
Útočník se zarazil a automaticky se podíval směrem ke koupelně. Andrzej pochopil . Zavřel oko.
Chtěl, aby to všechno prostě skončilo. „Santa“ místo toho odloži l nůž a ucho a odešel do
koupelny. Rozsvíti l světlo a zmizel za dveřmi.

Podlahu v koupelně pokrývaly ostříhané blond vlasy Darj i , Andrzejovy ženy. Agresor prošel
místností, přičemž je rozhrnoval chodidly, a zastavil se před zrcadlem. Pomalu si stáhl masku a
odkryl ztrhanou, zmlácenou tvář mladé ženy se zubatě ostříhanými vlasy. Daria se dotkla pravé
tváře, té, z níž jen pomalu mizely stopy po úderu. Její oči náhle zeskelnatěly a zali ly se slzami.
Neměla sílu to táhnout dál. Její manželství s Andrzejem nebylo vydařené již od začátku. Vzali se
kvůli dítěti , které jí nenechal donosit. Nebyl alkoholikem, byť toho dokázal vypít hodně. A pak se
stával agresivním. K tomu ta jeho posedlost čistotou. . .
Nemiloval j i a vini l j i za svůj zničený život. Na každém kroku ji dával najevo, že jí pohrdá.
Slovem, skutkem, přehlížením. A dnes nadešel den, kdy za to zaplatí. K tomuto stavu ji však
nepřivedly nadávky, rány, jež inkasovala, dokonce ani ne dvojí znásilnění. Všemu byla vinna
váza. Váza, kterou dostal od svých kamarádů jako svatební dar. Řecky styl izovaná, ale mnohem
obscénnější.
Strašně tu vázu nenáviděla, o to více ji on měl radši. A dnes ráno, opravdu nechtěně, j i během
utírání prachu rozbila. Zpočátku propadla panice. Nedokázala si představit, co jí udělá, až na to
při jde. Nejprve ji strach z jeho hněvu znehybnil natol ik, že nebyla schopna dělat nic j iného, než
se jen kývat ze strany na stranu nad střepy té nechutné vázy.
Pak jí napadlo, že pokud se jí povede koupit j inou, snad ten rozdíl nepozná. Celé dopoledne
běhala po městě a hledala identickou vázu. Kdo ví, jak by ten den skončil , kdyby se jí povedlo
zrealizovat ten prvotní nápad. Namísto toho v jednom supermarketu narazila na gumovou
masku Santa Klause. Stála a dívala se, jak si děti , plní smíchu a pištění, tu masku zkoušejí.
Pocíti la potřebu sama si j i nasadit. Když to udělala, cíti la se mnohem lépe.
Gumová usmívající se tvář starouška zakryla její vlastní – smutnou a pohmožděnou. Pouze oči
vyjadřovaly její skutečné pocity. Daria náhle pochopila, že může změnit svůj osud. Že se v
masce dokáže Andrzejovi postavit. Koupila masku a cestou domů navštívi la second hand, kde
získala teplákovku.
Ještě pořádně nevěděla co udělá, zpočátku chtěla manžela jen postrašit, postupem času se
plány trochu změnily. Ostříhala si vlasy, protože vyčuhovaly z pod masky a kazily tak celkový
efekt. Došlo jí, že v pantoflích bude vypadat směšně, nechtěla však riskovat a chodit po bytě v
botách. Andrzejovi by se to určitě nelíbi lo.
Převlékla se do svého nového úboru a číhala na něj v kuchyni. Chtěla ho jen vystrašit, aby
odvedla jeho pozornost od té prokleté vázy. Nepřemýšlela nad tím, co bude dále. Chtěla se jen
odreagovat od té vázy a od neustálého stresu tím, že se, byť jednou, vyděsí on. Aby alespoň
jednou v jeho očích zahlédla strach. Najednou si vzpomněla, že v koupelně neuklidi la ty vlasy.
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Zrovna se tam chtěla vydat a tu chybu napravit, když zaslechla zvuk klíče otáčejícího se v
zámku. Vráti l se. A ona tu udělala nepořádek. Neuvaři la oběd. Rozbila vázu. Stojí v kuchyni v
teplákovce s idiotskou maskou Santa Klause na tváři.
Teprve teď jí došlo, jak nesmyslný její nápad byl, jak lehce se mu opět vystavila jako cíl . Jak
mnoho záminek poskytla k dalšímu trestu. Hlavou se jí míhaly stovky myšlenek, znovu se cíti la
jako lovná zvěř, opět se dala zahnat do rohu. Stále více podléhala panice. Zaslechla cinkání
flašek a kroky přibl ižující se ke kuchyni. Přes skleněnou výplň dveří zahlédla si luetu postavy.
Jako ve zpomaleném filmu sledovala pohybující se kliku.
Náhle jasně zazáři la myšlenka a rozprášila všechny ostatní. Primitivní, základní instinkt, instinkt
typický pro každé zvíře, které se v okamžiku ohrožení rozhodne bojovat o svůj život. Daria
uchopila paličku na maso ležící na kuchyňské lince a když otevírané dveře odhali ly Andrzejovu
postavu, rázně udeři la. A znovu. A ještě několikrát.
Lehkost, s jakou to dokázala, zaskočila j i samotnou. Cíti la se silná. Viděla, jak Andrzej padá, jak
se kryje před údery, jak se to jeho zkurvené pivo rozlévá po podlaze. Především však v jeho
očích zahlédla strach, panický strach, a také bolest a prosbu. Přestala teprve až mu hlava padla
do rozbitého skla. Teprve teď jí došlo, co udělala. A na místo triumfu opět nastoupil strach. Zabila
svého muže. Zaútočila na něj a chladnokrevně ho zabila.
Třesoucí se rukou mu zkontrolovala puls. Dýchal. Naštěstí. A v ten okamžik se znovu dostavily
myšlenky. „Žije. Takže se uzdraví. Vrátí se ke mně. Všechno se vrátí. . . . Nepropásnu tu
příležitost. Dám mu lekci. “
Začala kmitat, jako by jí hořelo za zadkem. Nasadila si rukavice, připravila křeslo a izolačku.
Nejvíce potíži jí dělalo dovléknout jeho nehybné tělo do pokoje. Nevěděla kolik váží, ale věděla,
že je těžký – mnohokrát jí zalehl. Teď tedy táhla jeho bezvládné tělo a zanechávala v chodbě a
pokoji za nimi krvavou stopu. Úplně se uklidni la. Všechno bylo tak jasné a zřejmé.
Ztěžka jej posadila do křesla. Několikrát, než se jí podaři lo připoutat ho páskou, z něj spadl.
Těšilo jí, že je Andrzej tvrďák. Nechtěla by, aby jí teď zemřel. Teď ještě ne. Všechno jí šlo od
ruky, působila sebejistě, jako by to dělala j iž poněkolikáté. Obkročmo si mu sedla do klína a
zašila mu ústa. Pak shromáždila různé předměty, které se rozhodla použít k odvetě.
Usadila se a trpělivě čekala, až se manželovi vrátí vědomí. Po chvíl i j i napadlo, že by ten
parchant měl vědět, proč se mu to všechno děje, obávala se však, že když promluví, slova jí
uvíznou v hrdle a on dostane svůj obvyklý záchvat. Nemohla to riskovat. Rozhodla se tedy
vyřešit to j inak. Přešla do ložnice, kde byl jeho (jak často zdůrazňoval) počítač a jeho tiskárna.
Tam si připravila kartičky.
Vráti la se ke zpět ke stolu a čekala. Trpělivě. Myslela na to, že to měla udělat j iž dávno. Ta
ustrašená, nesmělá holčička někam zmizela. Teď ovládala nejen svůj, ale i jeho život. Byl to
nádherný pocit. Do okamžiku, kdy vyslovil její jméno, kdy se po ní ptal. Tehdy se hradba
lhostejnosti a nenávisti si lně otřásla. Musela odejít, protože zapochybovala, zda to zvládne.
Teď stála před zrcadlem a hleděla na svou uplakanou tvář. Už na to neměla sílu. . . Pohlédla na
masku. To ona jí dala moc, když se za ní schovávala, vyburcovala se ke krutostem vůči muži,
který jí tol ik let týral. Teď se však na ní dokonce vyptával. Dělal si starosti . . .
Odhodila masku do vany. Už ji nebude potřebovat. Možná, že se trápil , ale ne z lásky – pouze z
povinnosti – tak, jako si děláte starosti o psa nebo televizní ovladač. Nakonec, i tak už bylo
pozdě. Musela ukončit co začala a chtěla to udělat bez masky – rozhodla se postavit se před něj
tváří v tvář. A zničit jeho drzé, hrubé a prosté ego. Ten jeho macho archetyp. A nejlépe společně
s ním samotným. Otřela si slzy. V jejích očích již nebyla lítost. Otočila se, zmáčkla kl iku a vyšla z
koupelny.

Andrzej zaslechl tiché kroky a zvuk přesouvaných předmětů. Teprve po chvíl i si , společně s
bolestí, která ho vyrvala ze strnulosti , vybavil události dnešního dne. Ke svému překvapení zj isti l ,
že útočník sedí na podlaze zády k němu a upravuje a následně do zásuvky zapíná vrtačku. Když
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se otočil , Andrzej překvapením, smíšeným s údivem, vykřikl . Výraz jeho tváře, v níž se jako v
kaleidoskopu měnil strach s nevěřícností, nadějí a panikou, Dariu donuti l k úsměvu.
„Nic neříkej, šetři síly, “ řekla tiše. Hlas se jí třásl, ale nadšením, ne ze strachu. „To, co teď dělám,
dělám proto, abys ode mě neodešel. Protože víš co? Kdysi jsem tě opravdu milovala. Teď nevím,
co cítím. Ale už ti nedovolím dále ničit můj život. Když už jsme si souzeni, ty budeš taky trpět.
Tvá vláda skončila, “ poklekla k němu a sundala si rukavice. „Nikdy jsem od tebe opravdu
nechtěla nic j iného, než jen úctu a pochopení, “ řekla smutně, když jej hladi la po tváři.
Andrzejovy oči se zali ly slzami. Z jedné strany ji chtěl obejmout, ze druhé ji utrhnout hlavu.
„Milášku,“ zašeptal, hlas se mu zadrhl a rozplakal se. Ani Daria se už neudržela.
„Úctu a pochopení, “ zaštkala. „Jen kousíček pochopení, je to snad příl iš?“ zeptala se sama sebe
a při loži la vrták k Andrzejovu koleni. Najednou se vzpamatovala a zasyčela: „Teď se ani k
ďáblovi nedobčlháš bez berlí, “ stiskla knoflík a zatlači la na vrtačku. Andrzej zařval a nití si potrhal
rty. . .

„Co to je u Nowakovských zase za řev?“ paní Gabriela pohlédla ke stropu.
„Nowakowski určitě zase drezíruje ženu,“ odvěti l Mateusz aniž by zvedl oči od televize.
„Nezavoláme polici i?“ zeptala se jeho žena.
„K čemu? Přinejhorším mu udělí napomenutí, “ zabručel Mateusz. „A my budeme mít toho
hulváta na krku. . . Do jistých věcí je lepší se nemíchat.“
„Opravdu nechápu, jak. . . “
„Já to taky nechápu, ale je to jej ich život a jej ich věc,“ uťal j i muž. „Nepleťme se do toho. Radši
běž udělat večeři. “

překlad: Honza Vojtíšek

Łukasz Radecki se narodil v roce 1 979 v polském

Malborku, kde žije dodnes. Vystudoval polonistiku

a histori i . Poprvé publikoval v
roce 1 998, kdy vydal

básnickou sbírku Ad Noctum. Z poezie zakrátko

přesedlal na
horrorovou prózu. V roce 2009 mu v

elektronické
a audio verzi vyšla sbírka povídek

Kraina bez powrotu: Opowieści niesam
owite, z níž

pochází i následující
povídka. Povídky mu vyšly

také v antologiích
Księga strachu, Białe Szepty,

Pokój do wynajęcia, Czarna kokarda nebo City 1 .

Radecki spolupracov
al s internetovým

i servisy

Kinooko,
Zombiezone,

Carpe Noctem,

internetovým
horrorovým

časopisem Czachopismo

a jeho následovník
em Grabarz Polski, j iž mnoho let

přispívá na stránky Horror Online. Kromě psaní se

věnuje i muzice, prošel mnohými rockovými,

metalovými a industriálním
i soubory, v

současnosti

hraje v black/doom
metalové kapele Acrybia. Je

autorem hudby k horrorům Ciało Chrystusa, tri l
ogie

Rigor Mortis a seriálu Oblicza Mroku režiséra

Patryka Jurka. Až fanaticky obdivuje Pink Floyd,

metal a Batmana. Počátkem prosince se mu

narodil syn.

Český knižní horror ještě nikdy nebyl tak krvavý.
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Český knižní horror ještě nikdy nebyl tak krvavý.

Povídkovou sbírku Romana Vojkůvky zakoupíte na
šuplík.cz.



DARK INTRUD
ER

Dark Intruder je totiž původně pilotním dílem
plánovaného seriálu The Night Cloak, který
měl být věnovaný jednotl ivým uzavřeným
případům, které pomáhá polici i vyšetřovat
odborník na vše tajemné a okultní, Brett
Kingsford (Lesl ie Nielsen). Ten měl být spolu
se svým trpasl ičím sluhou Nikolou, podobně
jako třeba spřízněný Sherlock Holmes,
povoláván do akce vždy, když policie narazí
na slepou uličku a konvenční metody
vyšetřování selhávají. Bohužel reakce

testovacího publika (bylo-l i v té době už
nějaké) nebyla natol ik frenetická, aby
majitelé Universalu dali celému projektu
zelenou. Ale když už měli pi lot hotový,
rozhodli se mrtvolu Bretta Kingsforda trochu

vyždímat a v omezeném počtu j i nasadil i do
kin. Odtud se pak fi lm propadl do věčného
zatracení, které mu ani trochu nesluší,
protože má i dnes co nabídnout.

Příběh, jak jsem už naznačil , se točí kolem
Foxe Muldera konce devatenáctého století,
kterého požádá policie o pomoc při
vyšetřování tajemné série vražd, do které je
shodou okolností zapleten Brettův přítel
Robert Vandenburg (Peter Mark Richman),
toho času čerstvě zasnoubený s krásnou
Evelynou Langovou (Judi Meredith). Každou
vraždu doprovází nález ohavné sošky, která
s novými zabitími nepatrně mění svůj vzhled.
Brett Kingsford váhá jen okamžik a postupně
se v překvapivě logickém příběhu vydává
vstříc hrozné pravdě.

Autoři Dark Intrudera a potažmo celého
seriálu Night Cloak si i přes evidentně
omezený rozpočet dal i opravdu záležet na
budování atmosféry v mlze utopeného San
Franciska, které si v ničem nezadá s
Londýnem ranného viktoriánského Sherlocka
Holmese (a nechybí ani neprohlédnutelné
převleky). Při sledování samozřejmně

V polovině šedesátých let odstartovala kariéra jednoho z nejfikanějších
paranormálních vyšetřovatelů všech dob, Bretta Kingsforda. Bohužel o pár měsíců
později j i brutálně zarazil i nedůvěřiví producenti.

Český název: - , Režie: Harvey Hart, Scénář: Barré Lyndon, 59 min. USA 1 965
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nalezneme více podobností se slavným
detektivem, nicméně příběhy Bretta
Kingsforda měly být laděny výrazně
nadpřirozeně a sám vyšetřovatel měl s policií
spolupracovat spíše tajně, aby si nenarušil
svůj společenský status.

Velkým plusem bylo obsazení kvalitních
herců, kteří v té době sice nebyli ještě
okoukaní, ale jej ich budoucnost ukázala, co v
nich opravdu je. Lesl iemu Nielsenovi se v
tomto čísle Howarda věnujeme až dost,
takže nebudu rozpitvávat jak moc cool v Dark
Intruderovi je. Zdatně mu sekunduje
představitel jeho přítele Roberta, Peter Mark
Richman. Ten dodnes aktivně hraje a od roku

1 953, kdy si zahrál štěk v seriálu Suspense
si střihnul více než stopadesát, převážně
televizních, rolí. Za těch bezmála šedesát let
se mihl prakticky ve všech v americe
vysílaných seriálech, včetně většiny žánrově
spřízněných. Pro nás, fanoušky horroru by
mohla být zajímavá i jeho účast v osmém
díle Friday the 1 3th. Ostatní herci pak
ústřední dvojici více méně jen sekundují.

Dark Intruder je klasickým příkladem
zapomenutého fi lmu, na který dnes přísahá
jen hrstka amerických důchodců, která jej
kdysi náhodou viděla v kině. Je to škoda,
protože je kvalitní ukázkou horrorové
detektivky viktoriánského střihu, která by
klidně mohla vznikout v britském studiu
Hammer a kvalitativní rozdíl by nebyl patrný.
A to říkám s vědomím toho, že hammerovky
miluju.

Roman Kroufek

Hrají: Lesl ie Nielsen, Peter Mark Richman, Judi Meredith, Gilbert Green, Charles Bolender

hodnocení

bbb
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A to je sakra škoda, protože tenhle chlapík
má na kontě více než 240 televizních a
fi lmových rolí, z nichž některé spadají i do
našeho oblíbeného žánru. Poté, co v mládí
opusti l Kanadu, kde se narodil , se chvíl i živi l
jako rozhlasový moderátor. Když ale získal
možnost studovat na prestižní New Yorkské
herecké škole na Broadway vrhnul se plně
právě na vysněné herectví.

Od začátku padesátých let dvacátého století
se pak začal velmi rychle prosazovat ve stále
populárnější televizi a během několika let
nasbíral řadu zkušeností, mimo jiné například
v žánrově spřízněných sériích Stage 1 3
(1 950), Lights Out (1 952) či známější Tales
of Tomorow (1 953). Odtud už byl jen krok k
první významnější fi lmové rol i . Tou byl
Charl ie Telfer ve snímku Ransom! (1 956),
jehož příběh bude český divák znát ze
stejnojmenného remaku v hlavní rol i s Melem
Gibsonem.

Ve stejném roce si pak Leslie zahrál hlavní

rol i ve scifi fi lmu Forbidden Planet (1 956),
která se na dlouhou dobu stala jeho
nejslavnějším fi lmovým vystoupením. V

Zakázané planetě hrál Nielsen velitele
vesmírné lodi J. J. Adamse, který se se svou
posádkou vydává prozkoumat povrch
planety, aby zjisti l , že něco vyvraždilo takřka
všechny obyvatele zdejší vědecké kolonie.
Fi lm měl velký úspěch a dnes je považován
za klasiku žánru, i díky zdaři lému robotovi,
který na vás vykukuje z okolních obrázků.

I přes věhlas, který Lesliemu vynesla
Zakázaná planeta se z fi lmovými nabídkami
neroztrhl pytel a herec se vráti l zpátky k
televizní tvorbě, kde, jak bylo jeho zvykem,
se mihnul snad v každém druhém
natáčeném seriálu. Včetně těch fantastických

a horrorových, jako například Alfred
Hitchcock Presents (1 961 ) či pozdější
Alfred Hitchcock Hour (1 964). V roce 1 965
přišel v tomto čísle Howarda připomínaný
Dark Intruder, který měl Nielsenovi zaj istit

Komik vs. Horror
V listopadu jsme oslavil i první smrtozeniny Leslieho Nielsena, člověka, který svým uměním v
osmdesátých letech herecky definoval parodii a navždy si vydobyl celosvětovou slávu. Bohužel
se kvůli tomu zcela zapomnělo na Nielsenovy zářezy v jiných žánrech, než je právě parodie.
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příjem a popularitu na pár let dobpředu, ale
bohužel nerozumní pohlaváři studia seriál
nepusti l i do výroby.

A tak se pokračovalo v hereckém
paběrkování vedlejších rolí, mimo jiné dva
díly Night Galery (1 972) nebo horrorový
povídkový seriál The Evil Touch (1 974).
Žánrovým návratem na plátna kin byl i u nás
známý Day of the Animals (1 977), ve
kterém si to s Lesliem rozdá rovnou celá
příroda. Ještě před Dnem zvířat si Nielsen
vysloužil chválu kritiků i diváků v menší rol i
kapitána v Poseidon Adventure (1 972).

Ale pak už přišel rok 1 980 a sním zmatený
doktor v trháku Airplane! (1 980). Nielsen, v
té době škatulkovaný do rolí drsnějších
chlápků bavil celý svět a aniž by to tuši l ,
předurči l tak celou svou zbývající kariéru. Ve
stejném roce si zahrál ředitele střední školy,
na které vrahovou rukou ubývají studenti, ale
i přes svou popularitu je nutné říct, že Prom
Night (1 980) je jen slabou ukázkou slasheru
a fi lmu vůbec.

To Creepshow (1 982) natočené podle
scénáře Stephena Kinga je j iná káva. Lesl ie
Nielsen tu hraje žárl ivého manžela, který se
své čubčí ženě a jejímu nabíječi pomstí
opravdu ukázkově. Bohužel to byla poslední
rize horrorová role. Na scénu se totiž vráti lo
ZAZ, tedy Zucker, Abrahams, Zucker a po
neúspěšném seriálu Police Squad (1 982)
přišl i s jeho celovečerní verzí. Geniální
Naked Gun (1 988) ovládla svět a Nielsen se
navždy stal bělovlasým poděsem, který
spolehl ivě rozesměje jediným pohledem do
kamery. Málokdo byl tak zaškatulkován jako
on a tak vlastně můžeme být rádi, že se točí
také parodie na horrory, a tak jsme se mohli s
Lesl iem setkat v rol i knížete temnot ve
slabém Dracula: Dead and Loving It (1 998)
a poté dvakrát v rol i amerického presidenta
v séri i Scary Movie. Nutno říci, že Nielsen
byl tím zdaleka nejlepším, co se v těchto
parodiích dá nalézt. Což lze ostatně říci o
většině jeho rolí, nebyly největší, ale patři ly k
tomu nejlepšímu.

Roman Kroufek
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Jude Coyne je stárnoucí ostřílený rocker. Má
už hodně odžito, fanoušci jej poznávají a
nemá nouzi o mladé gothičky, které mu
skáčou do postele takřka samy. Má peníze,
přítelkyni, fanouškovskou základnu, tvoří, jen
když se mu chce a sbírá podivné věci. Např.
kuchařku pro kanibaly, malůvky J. W.
Gacyho, lebku ze šestnáctého století,
oběšencovu oprátku nebo mexický sadistický
fi lm, jež mu zniči l manželství. Když se
naskytne možnost zakoupit, poměrně levně,
ducha, respektive oblek mrtvého muže, který
údajně obývá duch jeho majitele, ani na
okamžik nezaváhá. Že tím otevřel pandořinu
skříňku a bude se muset nejen v myšlenkách
vracet do minulosti , ho vůbec nenapadlo.
Jenže když se v jeho domě začne objevovat
duch starého muže s břitvou na řetízku a
hlavně, když se ukáže, že vůbec nemá
přátelské úmysly a kolem Juda začnou
umírat l idé, začnou nejen jemu, ale i jeho
současné přítelkyni a psům, krušné chvíle.

Jsou příběhy, které k tomu, aby byly skvělé,
nemusí být nutně originální. Stačí jen, aby
byly dobře vymyšlené, napsané a
odvyprávěné. Asi jako když si koupíte fungl
nové auto, jež před „pár okamžiky“ sjelo z
výrobní l inky. Na oné lince jich ve stejný den
vyrobil i několik nachlup stejných a podobnou
značku auta má ve vašem okolí j istě mnoho
lidí. Ale zrovna to vaše funguje bez chyby,
protože je neopotřebované a skvěle
seřízené. Všechno v něm šlape jako hodinky,
nic nedrhne a když šlápnete na plyn, jedinou
vaší starostí je, užívat si tu jízdu, protože je
radost v takovém novém autě jezdit.

Hi l lova Černá krabice je na tom podobně.

Originálního na ní není vůbec nic. Zápletka je
v podstatě banální, stejně jako klasická
pointa. Nic, co se v románu odehraje Vás
určitě nepřekvapí nebo nezaskočí. Máte-l i
slabost pro duchařské příběhy a pravidelně j i
uspokojujete, na podobný příběh jste j iž
zcela j istě narazil i .

Jenže když se začtete do prvních stránek, je
to právě jako když nasednete do nového
auta, otočíte klíčkem a rozjedete se. Nechce
se Vám zastavit, chcete si jen v klidu dál
užívat tu jízdu, obzvláště, když Vám někdo
šlape na plyn a auto pořád zrychluje.

Hil l zřejmě věděl, že samotným obsahem
svého románu díru do světa zrovna neudělá,
a tak se koncentroval na jeho formu, na to,

ČERN Á KRABIC
E

Již fakt, že vydavatel na přebal ryzí horrorové knihy raději napsal cosi o
temné fantastice o něčem vypovídá. Třeba o tom, jak si u nás horrorový žánr
stojí. A to i u tak výborného horroru, jakým Hil lova Černá krabice bezesporu
je.

36



aby Vám vůbec nevadilo, že jedete v autě,
které má kde kdo, ale aby jste si užíval i to, že
je to auto na pohled hezké a jede bez
chybičky. A musí se mu uznat, že se mu to
povedlo takřka na jedničku.

Ten příběh odsýpá jako písek v přesýpacích
hodinách. Jako když máchnete břitvou
vzduchem. Má spád, nebrzdí, nedrhne. S
jednou jedinou výjimkou, k níž se ještě
vrátím, postrádá nudné pasáže. Všechno co
Hil l napsal napsat musel, každé slovo žene
příběh kupředu. Hil l moc dobře ví, co tvoří
dobrý román, čtivý a chytlavý román, že
nejde jen o tu hlavní tažnou linku, ale že i
různé zdánlivé maličkosti , vedlejší poznámky
a detaily vytváří zázemí, prostor, v němž se
čtenáři a čtenářky budou rádi pohybovat a
jímž se nechají pohltit. Zapracoval na tom,
hlavními postavami počínaje, těmi vedlejšími
konče. Jude je svérázný zralý muž středního
věku, na vkus většinové společnosti asi
trochu dětinský (ještě z toho zkrátka
nevyrostl a nezbačkorovatěl) a nerozumný,
ale ví co chce a dokáže rozumně uvažovat.
Jeho věk je navíc jednou z
nejsympatičtějších věcí na celém románu.
Schválně zkuste zapátrat v paměti, kol ik si
vybavíte horrorových románů, v nichž
hlavnímu hrdinovi bylo/je přes padesát? Mě
takhle z fleku napadá jen jeden jediný.
Judova přítelkyně Georgia by sice mohla být
jeho dcerou, přesto navzdory svému věku a i
když by se to z počátku nezdálo, je na tom
skoro stejně. V životě už má něco za sebou a
i ona ví, nebo má alespoň jakousi představu,
co chce. Jen to dává najevo trošku jinak,
respektive, ještě na tom tolik nestaví jako

Jude. A původní majitel obleku Craddock? Z
něj jde opravdu strach.

Hil l si na své románové prvotině dal zkrátka
záležet, procíti l j i a napsal strhujícím stylem.
Je to moderní horror, odehrává se teď,
zrovna v tuto chvíl i , což umocňují různé
odkazy a zmínky, přesto jde z románu cítit
jakási, až se chce napsat, poctivá horrorová
klasika.

Vytknout se knize dá v podstatě jen její
závěr. Ne ten důležitý závěr, to gradující
rozřešení, ale to, co následuje po něm.
Spousta l idí, včetně autorů a autorek, si
možná myslí, že by to tam mělo být a že to
snad čtenáři a čtenářky vyžadují a považují
bez toho příběh za neúplný, někteří se prostě
potřebují uj istit, že to opravdu skončilo happy
endem, ale občas je to naprosto zbytečné a
nadbytečné, což je případ i Černé krabice. Ta
by klidně mohla skončit na straně 235. Vše
co je za ní, tedy kratičká část nazvaná Život,
je naprosto zbytečné, až moc poplatné oné
happyendovosti a hlavně poměrně nudné. Po
předcházející smršti už to ani nevnímáte. O
samotném příběhu ani postavách to nic
nevypovídá, nikam je to neposouvá. Je to jen
silně předvídatelný zbytečný přívěšek.

Černá krabice je svou krátkostí a úderností
překvapivě vhodnou alternativou
mnohastránkovým románům a nekonečným
ságám. Chcete-l i krátký, svižný, zajímavý,
poutavý a strašidelný příběh, aniž by jste se
museli prol istovávat stovkami stránek nebo
strachovat o to, jestl i Vám něco neunikne,
protože jste nečetl i předcházející čtyři díly
nebo přemýšlet, jestl i se to v těch
následujících vyvine j inak než si myslíte,
Hil lova románová prvotina je hodně dobrou
volbou.

Honza Vojtíšek

hodnocení
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Joe Hil l : Heart-Shaped Box, Překlad: Adéla Bartlová, Vydavatel: Pabel Dobrovský – BETA, 2007,
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Iza je mladá krásná žena, pracující v
obchůdku své tety a doma ve volném čase
vytvářející originální porcelánovou keramiku.
Teta Ize neustále vytýká, že je pořád sama a
že by si měla konečně někoho najít. Třeba
místního zákazníka Marcela, který jí neustále
nadbíhá. Iza však o tom nechce ani slyšet.
Jednoho dne však do krámu vstoupí muž
středního věku a Ize se podlomí nohy. Oním
mužem se ukáže být psychiatr Rudolf Jung,
jehož zaujme Izin servis s netopýřím
motivem. Iza se rozhodne Junga vyhledat,
svěřit se mu se svým problémem a požádat o
pomoc. Iza je totiž upírka, jíž tu a tam
přepadne a ovládne neodolatelná chuť po
lidské krvi a Iza musí vyhledat nějakou oběť.
Jung jí nevěří, ale přece jen j i do svého
sanatoria při jme. Postupně se začíná
přesvědčovat o tom, že s Izou opravdu něco
není v pořádku. Nelze j i zhypnotizovat, na
rentgenu není vidět její tělo. Pak je v
sanatoriu objevena mrtvola zahradníka. Iza
Jungovi nakonec prozradí, že se do něj
zamilovala.

Lubię nietoperze je v mnoha směrech docela
zvláštní fi lm. Například tím, že je dobově

neukotvený. Není zcela jasné, v jaké době se
odehrává. První pohled odkazuje k tomu, že
se odehrává někdy ve 20. - 30. letech 20.
století, leč toto přesvědčení bortí několik
maličkostí, jako např. dálkové ovládání na

televizi, barevná televize samotná či
sluchátka k jejímu poslechu. Neukotvený je
rovněž žánrově. Snad ve snaze trochu se
přiblížit západním vzorům, se Warchol
rozhodl natočit tak trochu žánrový miš maš. A
tak na nás z klasické gotické atmosféry tu a
tam vykoukne lehce surrealistické
psychopatično, letmo zavadíme o gial lo,
pobrouzdáme se psychologickým horrorem o
zlu a strachu uvnitř l idského jedince,
pokocháme se erotikou, jež zřejmě v žádném
filmu osmdesátých let nesmí chybět
(obzvláště, dočteme-l i se v komentářích k
fi lmu, že jde o „typicky polské erotické
scény“), abychom se nakonec ponoři l i do
tradiční romantiky. Toto všechno fi lm
obsahuje a k Warcholově cti je třeba říci, že i
když mnohdy odvíjené scény jakoby nemají
hlubší smysl a zdá se, že s ostatním celkem
nijak nesouvisí, odehrávají se jen tak jaksi
jako samoúčelně a bez hlubšího důvodu,
docela to všechno dohromady drží a
nepůsobí to rozkladně či rozháraně. I když,
pravda, ony erotické scény jsou zbytečně
teatrální a přehnaně expresivní, tedy v
podstatě ne zcela realistické.

Ten fi lm prostě plyne, plyne kupředu, i když
minimálně jeho menší půlka prostě k hlavní
zápletce a hlavnímu ději vůbec nic důležitého
neříká. Jenže to zase až tak nevadí. A to je
na něm to krásné, neboť mu to dodává
zajímavou atmosféru. Iza není klasickým
upírem. Není to žádná krvežíznivá bestie,
netvor, stvůra, jež by si užívala zabíjet l idi ze
svého okolí a živit se l idskou krví. Naopak,
zdá se, že jí to vadí a že by se toho ráda
zbavila. Nezabíjí totiž z radosti , ale z jakéhosi
neodolatelného vnitřního pnutí, jež je si lnější
než ona a nutí j i dělat věci, které by sama o
sobě nedělala. V Izině příběhu se tak odvíjí
vnitřní boj, nesouhlas se svým údělem, svou
podstatou, svým chováním. A i když mu
nedokáže zabránit, snaží se jej alespoň
zbavit, nebo jaksi ulehčit svému svědomí

Lubię nietop
erze

Český název: Mám ráda netopýry, Režie: Grzegorz Warchoł, Scénář: Krystyna Kofta, Grzegorz Warchoł, 76 min. Polsko 1 986

V osmdesátých letech se značně otepli lo i v polské kinematografi i a na pořad dne
se začali probojovávat žánrové snímky. K nim patří i si lně psychologická upírská
romance o síle lásky a ženě, jež má ráda netopýry. . . .
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(výborný originální nápad se scénou, kdy se
Iza sama vydá do místního parku v němž
nějaký sériový vrah zabíjí dívky a nechá se
jím chytit). Tato dějová linie fi lm žánrově řadí
do tzv. upírského psychologického horroru, v
němž se neřeší upír jako krvelačná bestie
vraždící l idské plémě, ale jako tragická, svým
údělem a podstatou sžíraná, postava, jež své
místo nalezla např. ve fi lmových příbězích
jako Vampire's Kiss nebo The Hamiltons. Dal
by se tak označit za jakýsi žánrový
mezistupeň, či lépe řečeno, jednu z odboček.
Není o upíru besti i , ale ani o takřka andělské
bytosti , třpytící se na slunci, jíž dělá
zajímavou jen to, že je, jaksi čistě náhodou a
zcela zbytečně, upírem. Je to, sice ne zcela
dokonalá a povedená, leč ucházející a v
tomhle ohledu vykračující dobrým směrem,
psychologická studie, byť zbytečně přehnaně
teatrální, j inakosti , odl išnosti l idské
jedinečnosti , boje s něčím, na co lidský
jedinec nemá žádný vliv. Je to o vnitřním boji
nejen samotného jedince, ale i jeho okolí.

A ruku v ruce s klasickými upírskými příběhy
zpravidla kráčí romantika, respektive silné
citové pohnutí, láska, ať už naplněná,
nenaplněná či smrtící a nejinak tomu je i ve
Warchołově příběhu. Iza je moderní,
samostatná a silná žena a není to jen pro její
nel idskou podstatu. Je takovou sama o sobě
a v podstatě to je základ její l idské stránky, i
když na to její upíří povaha má nepochybně
vliv. Nechce někoho jen proto, že už je na to
čas a že začíná být divné, že je pořád sama.
Chce někoho, ke komu bude opravdu něco

cítit, chce někoho, kdo jí jedním pohledem
srazí na kolena. A když se někdo takový
najde, neváhá za ním sama jít a sama o něj
bojovat. Má také rozhodné a v podstatě
feministické myšlení, jež se projeví např. ve
výborné scéně, kdy na to, proč je v sanatoriu,
bez mrknutí oka a jako by od boku odpovídá,
že je nymfomanka. Neboť, jak sama tvrdí
„když je sexuálně aktivní muž, je označen za
hřebce, když žena, zavírá se do blázince.“
Snad se v tomto projevi la spoluscénáristka,
kterou je uznávaná spisovatelka Krystyna
Kofta. Iza jakoby cítí, že j i může Jung
zachránit, protože dokázal pohnout jejím
srdcem a zdá se, že v okamžiku, kdy začne
opětovat její city, začíná se Iza stávat více
člověkem, než upírem. Ovšem jen do té
doby, než po letech zjistí, že to přeci jen
zůstalo v jejích genech. Film kromě několika
samoúčelných a izolovaně uzavřených scén
– např. návštěva u svérázného psychologa,
jež jakoby zrovna vypadl z úsloví, že mezi
bláznem a jeho lékařem je mnohdy jen jediný
rozdíl a to ten, že lékař může odejít (nebo má
klíče od hlavní brány) – obsahuje i scény
zajímavé. Například každá scéna, při níž se
Jungovi odhaluje pravda o Ize v čele se
scénou s rentgenem nebo pokusy ji
zhypnotizovat. Fi lm rozhodně stojí za to
vidět. J iž pro jeho zajímavou atmosféru, sice
zbytečnou, ale zajímavou hru scénáristy a
režiséra v jedné osobě se samotným dějem,
vizual itou, výrazem a jej ich prostřednictvím
se samotnými diváky a divačkami a v
neposlední řadě pro Katarzynu Walter, jež se
role Izy zhosti la na výbornou.

Při hledání informací o fi lmu jsem narazil na
českou verzi plakátu, což svědčí o tom, že se
ve své době zřejmě dostal do
československé distribuce a snad i prosvištěl
našimi social istickými fi lmy. Až mě zamrzelo,
že mi v té době nebylo víc a nikdo mě na ten
fi lm nevzal. Na velkém plátně by ten fi lm jistě
vyzníval ještě lépe než takhle na
obrazovce/monitoru.

Honza Vojtíšek

Hrají: Katarzyna Walter, Marek Barbasiewicz, Małgorzata Lorentowicz, Jonasz Kofta, Wiktor Grotowicz

hodnocení
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Manželé Kubešovi se do uvolněného bytu ve třetím poschodí nastěhovali před necelými čtyřmi
lety. Pro obyvatele panelového domu to bylo, jak taky jinak, vítané zpestření dlouhotrvající nudy
a stereotypu. Cosi zase rozvíři lo vlny dohadů, stoprocentních informací a tutových zpráv. Na
první pohled to byl šťastný pár.
Marian Kubeš byl, dle odborného posudku mé matky, ucházející krasavec ve středních letech.
Podle mne ale záleží na tom, co si kdo pod pojmem střední léta představuje. Názor mne, coby
tehdy čerstvě osmnácti letého mladíka, byl zcela určitě j iný, než názor pětačtyřiceti leté ženy.
Kubešovi bylo třicet devět let. Byl automechanik v soukromé dílně na kraji města. Jeho delší
černé vlasy a pečlivě zastřižený knír mu dodávaly mladický vzhled, takže si kl idně mohl bez
starosti i takových sedm let ubrat. Neměl to však zapotřebí. Co jsem vyrozuměl z řečí sousedek,
zajímal je jeho vzhled, ne věk. Občas jsem s ním ve výtahu prohodil pár vět, ale j inak mezi námi
žádný "důvěrnější" vztah nepanoval. Musím ale podotknout, že byl mnohem kultivovanější, než
všichni sousedi a bavil se se mnou rozumně, ne jako buran. To málo, co jsme mezi sebou
prohodil i , stači lo, abychom věděli , co si oba myslíme o ostatních. Více slov nebylo třeba. Co
byste taky chtěl i probírat s mužem starším o dvacet let.
Zato Kubešova pětatřiceti letá žena Linda hned utkvěla v oku. Nejen mém. Linda si totiž byla
vědoma toho, že je žena. Věděla snad o každé slabosti mužské povahy. Ještě teď se mi na mysl
derou vzpomínky na to, jak bez sebemenší známky ostychu a studu věšela na balkóně vyprané
prádlo jen tak, v rajcovním spodním prádle. Nebylo muže, jež by se alespoň jednou nepodíval.
Bylo na co koukat. Linda vypadala na svůj věk skvěle. Nedá se říct, že by tím, že byla hezká,
vypadala mladší, to ne, ale pokud jste muž, určitě by jste se za ní na ulici ohlédl ne jednou, ale
minimálně dvakrát.
Linda fl irtovala kdekoliv s kýmkoliv, což byl asi její koníček. U fl irtu to ale zase všechno pěkně
skončilo. Nikdy se nestalo nic, co by překročilo meze fl irtu a stalo se něčím jiným. Nikdo se proto
po půl roce už nedivi l tomu, že to Marianovi nevadí. Ten se o tom naopak vesele bavil s
ostatními, jako o veselém žertování své ženy. I když svým bezelstným pomrkáváním, hlazením
si boků, přejíždění si dlaněmi po stále ještě pevných prsou, rozpalujícím vrněním a všemi
dalšími způsoby, které ženy tak skvěle ovládají, uváděla Linda do rozpaků a trapných situací
snad každého muže od šestnácti do šedesáti let z okolí, bylo všem jasné, že nic z toho nezajde
dál; že to jako žert začalo a jako žert to taky skončí.
Po pár měsících nikdo nepochyboval o tom, že se ti dva bezmezně milují, že mezi ně nemá
nikdo šanci vstoupit a rozbít jej ich stále romantický, harmonický a žhavý vztah. Marian s Lindou
byli jako zamilovaný pár z fi lmů ze čtyřicátých let. I když už měli Kristova léta dávno za sebou,
stále se chovali , jako by se do sebe zamilovali teprve před dvěma měsíci. Linda dostávala
objemné kytice při každé příležitosti , navzájem se zvali do kina, na večeře, do divadel, na
koncertyQ odolal i stereotypu manželského života - práce (vždy muž, většinou oba), vaření
(drtivou většinou žena, málokdy muž), úkl id (žena), televize (oba, muž však více), spánek (oba).
Vzepřel i se tomu a všem okolo ukázali , že život nekončí po třicítce, že pokračuje i nadále.
A tak všichni muži (a někdy i ženy) jen obdivně sledovali Lindino plnější zpocené tělo, při věšení
prádla, navlečené jen do kalhotek a podprsenky více odkrývající, než zakrývající, a žertovali s ní
při cestě výtahem.
Ani já jsem celé ty čtyři roky nebyl j iný. Ač zdánlivě nebylo kdy a jak, Linda mě naučila pár věcí.
Jedna z nich byla ta, že ženské tělo je mnohem krásnější ve spodním prádle, než nahé. Kolikrát
jsem si při sledování jejího těla, jak se vypíná, aby pořádně připnula prádlo kolíčkem, přál vidět j i

Z druhé strany
Honza Vojtíšek
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nahou; spatřit její prsa v celé jej ich kráse; vnořit se zrakem do houští jejího černě zarostlého
klína, jehož okraje se draly po stehnech ven z kalhotek. Sjet očima obliny jejího mohutného,
svůdně se natřásajícího zadečku. Co bych za to ještě před měsícem, ba před čtrnácti dny dal.
Teď, když jsem tohle všechno viděl, jsem pochopil , že je mnohem vzrušivější, když není vidět
všechno, když si něco (většinou to podstatné) musíš domýšlet a hádat, jestl i to skutečně vypadá
tak, jak si představuješ.
Aby jste mi rozuměli , Linda Kubešová nebyla žádná sexbomba, to vůbec ne. Do vzhledu
modelek a krásek z televize měla daleko. Její krátké černé vlasy, vůbec ne štíhlá, ale zase ne
tlustá, postava byly pravým opakem "mediálně dokonalé" ženy. Její obl ičej nesl stopy jejího věku
a její tělo bylo trošku silnější. Vypadala úplně normálně, ale uměla v tom chodit a to j i , alespoň
pro pubertální mužské osazenstvo našeho a okolních domů, dělalo dokonalou.
Kromě své bezmezné zamilovanosti a lásky Kubešovi své sousedy šokovali tím, že neměli děti .
Až po mnoha dohadech a chybných závěrech se svěři l i s tím, že je, Marianovou "vinou", mít
nemohou. Měli ale kočku Lízu a ta byla jej ich dítětem. Mluvil i na ni jako na dítě, společně ji
chodil i večer hledat, když se sama nevráti la domů, ráno ji společně odnášeli ven, než se rozešli
každý do svého zaměstnání. Občas, když se Líza vráti la k večeru z toulek a mňoukala venku
před zavřeným vchodem, jsem jí otevřel a zavedl domů.
Když opominu jej ich přistěhování před čtyřmi lety, tak všechno vlastně začalo před šesti měsíci.
Prvního ledna, když se v šest hodin ráno vraceli svým autem ze silvestrovské tancovačky, měli
nehodu. Ve stokilometrové rychlosti do nich najel opilý řidič. Marian Kubeš nehodu nepřežil .
Mazda, která do jej ich pečlivě udržované škodovky vrazila z jeho strany, mu polámala celý
hrudní koš. Povídalo se (pravdivě, jak jsem nedávno sám zjisti l), že mu žebra z hrudi trčela, jako
jehly z jehelníčku. Linda Kubešová vyvázla pouze se zlomeninou pravé nohy, četnými
odřeninami a slabým otřesem mozku. Všichni s ní cíti l i . Co pro ni znamenala a jak s ní otřásla
smrt manžela si snad nikdo nedokázal představit. O její zlosti a žalu svědčí snad i to, že, dle
mnohých svědků, kteří se k havári i ihned seběhli , se zraněná Linda vysoukala z vraku škodovky
a doplazila se k vraku Mazdy, z níž vlastníma rukama vyprosti la opilého a vyděšeného řidiče.
Než přihlížejícím došlo co dělá a podaři lo se jim je od sebe oddělit, šesti cílenými ranami pěstí
mu zlomila nos a pohmoždila čel ist.
Na pohřeb Mariana Kubeše šli všichni obyvatelé našeho domu a přišlo se podívat a rozloučit i
pár l idí z ul ice. Bylo skl ičující sledovat Lindino pláčem se otřásající tělo vmáčknuté do
pojízdného křesla. Dívat se do její žalem zkřivené tváře pokryté odřeninami a nažloutlými
modřinami a poslouchat její kvíl ivé vzlyky. Nikdo jí nemohl vyčítat, že tímto projevem smutku a
vřelé, krutým osudem přerušené lásky k mrtvému, nakazila skoro polovinu přítomných. I mně v
koutcích očí páli ly slzy snažící se prodrat na tvář.
Nikdo se taky nedivi l její předpokládané reakci - totální uzavřenosti. Z bytu vůbec nevycházela,
dokonce ani poté, co jí sundali sádru. V práci dala výpověď a žila z úspor. Často, když jste stál i
blízko jejích domovních dveří, jste mohli zaslechnout její pláč. Nakupovat jí chodila Jitka
Koutecká z vedlejšího bytu. Jitka byla právě čerstvě rozvedená a tak to brala jako službu
zdánlivě stejně postižené ženě. Byla asi jediná, kdo s Lindou jakž takž komunikoval, pokud tedy
nepočítám sebe.
Dva týdny po pohřbu jsem se odhodlal a zazvonil u Lindiných dveří. Po minutě ticha, kdy už
jsem chtěl odejít, se dveře otevřely asi na deseticentimetrovou mezeru, ve které se objevil její
obl ičej. Vypadal hrozně. Z povadlých rysů její tváře na mně nepřítomně hleděly pláčem zarudlé
oči. Nemyté vlasy jí trčely do stran, jako by je někdo projel fól ií a statickou elektřinou udržoval v
pozoru. U nohou jsem zachyti l rychlý pohyb. Když jsem po něm střel i l pohledem, spatři l jsem
Lízu, která se mi ihned začala lísat k nohám. Ovíjela mi ocas kolem kotníků a hlasitě vrněla.
"Co chceš, Bohdane?" Řekla to tak tiše a smutně, že ta tři slova jen tak tak dorazila k mým uším.
A to bylo právě to, co jsem do toho momentu vůbec nevěděl. Prostě jsem měl nutkavý pocit jít a
zazvonit u ní. Co říct, co vlastně dělat, jsem až do okamžiku, kdy promluvila, vůbec netuši l . S
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očima upřenýma na Lízu, proplétající se mezi nohama - podívat se opět do té tváře jsem
nedokázal a snad ani nechtěl - jsem ze sebe rychle vysoukal to, co mi právě přišlo na jazyk:
"Víte, všiml jsem si, že už celých čtrnáct dní nepouštíte ven vaši kočku. Občas jsem ji sledoval,
jak ráda odpočívá na větvích lípy před domem a prohání okolo domu myši. A tak jsem si myslel,
jestl i bych ji , do té doby, než. . nežQ, zkrátka, jestl i bych, pokud by vám to nevadilo, j i nemohl
občas vzít ven a nechat j i proběhnout."
"To bys byl moc hodný. Děkuji , " řekla stejně tiše jako před chvílí.
Bez toho, abych se na ni podíval, jsem se sehnul, vzal vrnící Lízu do náruče a opět se narovnal.
Až tehdy jsem se odhodlal podívat se ji do tváře. Byla stejně netečná, jako vytesaná z jednoho
kusu kamene. Jediný pohyb, který jsem zpozoroval, byla slza stékající jí po pravé líci.
"Za dvě hodiny j i přivedu," řekl jsem a vydal se s Lízou v náručí k výtahu. Než jsem k němu
došel, Linda tiše zavřela dveře.
Takto to chodilo skoro čtyři měsíce. Linda se celý ten čas nehnula z bytu ani na krok. Každý
druhý den, když jsem měl čas i denně, jsem u ní zvonil a bral Lízu ven. Vždy to probíhalo stejně.
Zazvonil jsem, dveře se otevřely jen tak, aby mohla Líza proklouznout ven, pak se zase zavřely.
Občas jsem v mezeře zahlédl Lindin obličej, většinou ale ne. Venku jsem s Lízou chvíl i řádi l
(jako věčnou památku mi zanechala tenké, skoro neviditelné j izvy na pažích a jednu dokonce na
tváři), pak jsem ji nechal proběhnout a lézt po stromech a za dvě, dvě a půl hodiny, jsem ji
odvedl zpět domů, kde se opakoval stejný rituál - zazvonění, otevření dveří jen natol ik, aby Líza
mohla proklouznout dovnitř a tiché, skoro neslyšitelné "Děkuji ! "; pak se dveře zavřely.
Nevím proč, ale vždycky jsem za těmi dveřmi chvíl i postával. Jako bych čekal, že se opět
otevřou, v nich se objeví hezká usměvavá tvář Lindy a vlídným hlasem mě pozve dál. Třeba na
kávu a chlebíčky. Nikdy se to však nestalo a já se po chvíl i , kdy mi došlo, že by mně nejen ona
mohla pozorovat přes kukátko, otočil a pomalými kroky se odšoural domů.
Koncem dubna nastal zvrat. Linda Kubešová z ničeho nic vyšla ven z bytu. Kdo by čekal sešlé
smuteční oblečení a kamenně netečný obličej, ten by se šeredně mýli l . Linda byla oblečena tak,
jak se oblékala za svých šťastných dní a to hodně sexy. Její neskrývaná radost ve tváři nás
všechny zarazila. Věděli jsme, že se to stane, že Linda opět projeví zájem o okolí, bude
vycházet z bytu a snad se i někdy usměje; že překoná tu bolest a bude myslet a vzpomínat už
jen na to hezké, co se svým mužem prožila. Ale takhle náhlý obrat nikdo z nás nečekal. Všichni
měli na mysli pomalý přechod - smuteční šaty, sem tam úsměv jež rozzáří nehybnou tvář,
postupně častější zapojení se do hovoru. Ale tohle?
Zdálo se, že pro Lindu Kubešovou začal mít život zase smysl. Ži la stejně energicky a dalo by se
říct "naplno", jako před smrtí svého manžela. Znovu byla z jejího bytu slyšet hlasitá hudba,
občas doprovázená jejím trochu falešným zpěvem. Jako každý rok, když se otepli lo, věšela
prádlo jen v kalhotkách a podprsence. Z bytu vycházela i čtyřikrát za den, někdy odešla ráno a
vráti la se až večer. Podle zvuků ozývajících se z jejího bytu šlo poznat, že je většinou vzhůru
dlouho do noci. Vypadalo to jako předtím, ale něco, nevěděl jsem však co a jestl i si toho všiml
ještě někdo jiný, to něco naznačovalo, že ne všechno je v pořádku a tak jak má být. J istě, její
manžel byl mrtvý a pohřbený v zemi pár kilometrů odtud, ale to nebylo ono. Bylo to něco jiného. I
když navenek Linda působila obdivuhodně vyrovnaně a vesele, jako by něco taj i la a skrývala.
Myslel jsem si, že když teď začala opět "žít", bude tedy Lízu venčit sama, jako kdysi. Trochu mě
to mrzelo. Celých čtrnáct dní po dni, kdy Linda začala opět vycházet z bytu, jsem však Lízu
venku nezahlédl a co jsem se ptal rodičů, i oni ne. Řekl jsem si, že počkám ještě týden a
zazvoním u ní.
Těch sedm dní se neuvěřitelně vleklo. Linda během nich asi desetkrát opusti la byt, z toho jednou
na dva dny, Lízu však nikdo neviděl. Ani jsem si nevšiml, že by ji někdo během těch dvou dnů,
kdy Linda nebyla doma, chodil krmit. V sobotu jsem se tedy odhodlal a stanul u jejích dveří. Už
jsem chtěl zazvonit, když jsem z bytu zaslechl tichý hovor. Rozhlédl jsem se po chodbě a potichu
při loži l ucho na dveře. V bytě někdo hovoři l . Byl to hlas Lindy, slovům však nebylo rozumět.
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Připadalo mi, jako by z někým rozmlouvala, hlas toho někoho však slyšet nebyl, ozýval se jen
její a to ještě dost nezřetelně. Po chvíl i jsem se narovnal a zazvonil .
Pár vteřin bylo ticho. Ne však klasické ticho, než někdo dojde ke dveřím, aby je otevřel. Tohle
bylo náhlé ticho podobné tomu, jaké nastane v momentě, kdy vás někdo pomlouvá a najednou
zjistí, že vy jste poblíž a mohl by jste ho slyšet. Toto ticho bylo stejně náhlé, stejně řvoucí. Pak se
však ozvaly kroky a dveře se otevřely. Už jsem si zvykl, přesto mě ale překvapilo, že i teď, kdy
Linda zase sršela životem, se otevřely jen na těch pár centimetrů. Za dveřmi se objevil Lindin
obličej. Než však stačila něco říct, otočila se za sebe do bytu a - což jsem spíš vytuši l než viděl
(dělo se to za dveřmi) - nohou jako by někomu, nebo něčemu, zabraňovala, aby se dostal ke
dveřím.
"Ahoj Bohdane!" zvolala vesele, když se na mně podívala. Vypadala stejně vesele, jako zněl její
hlas, nedokázala však ve tváři skrýt to, že jsem ji evidentně z něčeho vyrušil . "Co by sis přál?"
Tentokrát jsem měl připraveno, co chci říct: "No,už jsem dlouho neviděl venku Lízu," řekl jsem
skoro žalostně, jako bych si stěžoval a přitom se jí díval do tváře. Něco mi v ní nehrálo. Její oči
jako by říkaly: Tak dělej, vysyp co chceš a padej! Znovu ten pohyb nohy a rychlý pohled na
podlahu za dveřmi. "Myslel jsem si, že teď, když zase chodíte ven, j i budete venčit sama a tak
jsem už nechodil . Už jsem ji ale tři týdny neviděl a tak jsem si říkal, že se stavím, že asi nemáme
čas a možná i chuť s ní být venku. Jestl i by jste chtěla, chodil bych s ní ven dál?"
Její tvář se přel i la do výrazu, který matně připomínal výraz její tváře pár dní po smrti Mariana
Kubeše. Pohledem sjela po mém těle a zastavila ho na mých chlupatých lýtkách.
"Je mi líto," promluvila po chvíl i o něco tišej i než prve, "ale Líza před čtrnácti dny zemřela. Měla
v těle nějaký nádor. Nechtěla jíst a skoro se přestala hýbat. Vím, že jsi j i měl rád a tak bych ti
chtěla poděkovat, že jsi se o ni hezky staral, kdyžQ", na chvíl i se odmlčela a pohlédla mi do
tváře, "když jsem se dávala dohromady!"
"ToQ", začal jsem, ale nějak jsem ztrati l hlas. Lízu jsem měl rád. Měla hebký kožíšek a bylo
příjemné, když se mi proplétala mezi nohama a otírala se o ně. Ráda mi sedávala na klín,
nechávala se hladit po hlavě, drbat na krku a břichu a spokojeně při tom vrněla. Myslí mi
probleskly vzpomínky na to, jak jsem se smál, když neúspěšně proháněla kolem domu myši,
které jí skoro vždy (sedm z deseti) utekly do některé díry nebo mezery ve zdivu. Vypadala jako
skutečný tygr, když se, přikrčená při zemi jak nejvíc mohla, bezhlučně plíži la k nic netušícímu
ptáku poskakujícímu po trávě. Sice se většinou prozradila, nebo ptáka vyplaši lo něco jiného, ale
sledovat j i stálo za to. Až jednou, asi před třemi měsíci, byla její snaha oceněna a chyti la vrabce
dřív, než stačil mávnout křídly a pak se jí posmívat z bezpečí větví stromu. "To je mi moc líto.
Byla strašně hodná a milá. Docela jsem si na ni zvykl. "
"Ano," vzdechla, "i já j i měla ráda. Hodně mi pomohla udržet se v chodu po té bouračce. Když už
ne o sebe, musela jsem se alespoň trochu starat o ni. Bude mi chybět." Potřetí zopakovala ten
pohled za dveře a když se opět podívala na mne, dodala: "No nic, pořád někdo odchází a my si
na to stále nechceme zvyknout. Díky ti , Bohdane, za zájem. Člověk by si myslel, že máš jiné
starosti , chápeš - alkohol, cigarety, rychlá auta, holky, sexQ, snad drogy. Je to od tebe milé, moc
ti děkuji . " Mírně přivřela dveře, čímž mi asi chtěla naznačit, že náš rozhovor je u konce.
"Nic se nestalo," pronesl jsem spíš pro sebe a pomalu se otočil zády ke dveřím. Pak jsem se
však prudce otočil , a hlasitěj i , než jsem zamýšlel, jsem řekl: "Jo, ještě něco!" Dveře už byly skoro
zavřené. Otočit se o dvě tři vteřiny později , už by je asi znovu neotevřela. "Nevím, jestl i vám to
už někdo řekl. Pokud ne, tak to řeknu alespoň za sebe - těší mě, že jste se tak rychle a tak
dobře dala zase dohromady. Vím, že ztráta milované osoby musí být něco hrozného.
Samotnému se mi ještě nic takového nestalo, zatím jsem neprožil ani takový vztah, jaký
nepochybně mezi vámi a vaším zesnulým manžele panoval, natož abych o někoho blízkého
přišel tak krutou ranou osudu. Smrt vašeho manžela se mne, a věřím, že i více l idí z okolí,
dotkla. Snad proto vás obdivuj i , že jste se s tím tak brzo vyrovnala."
"Jsi strašně milý," řekla, aniž by se jí nějak viditelně dotklo, že jsem snad až trochu nepatřičně
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vynesl na povrch pravděpodobně těžce pohřbené vzpomínky na její životní tragedii . "Jednou se
to prostě muselo stát a taky se to stalo. Bylo by bláhové oddalovat poznání, že i když zdánlivě
váš život nemá smysl, stále stojí za to žít. Bylo to těžké, ale vyrovnala jsem se s tím. Sice ne
stoprocentně, ale alespoň natol ik, abych mohla zase žít trochu normálně. Ještě jednou ti děkuji .
Doufám, že tak pozorný a milý zůstaneš i nadále. Věř tomu, že to jednou nějaká dívka ocení."
Po těchto slovech, se dveře zavřely definitivně.
Tak jako předtím, i tehdy jsem zůstal stát za dveřmi. Na mysl mi útočila myšlenka, že něco není
v pořádku. Něco v její tváři, v tónu jejího hlasu, ve způsobu jak se mnou mluvila, poukazovalo na
to, že něco je j inak, než by mělo být. Snad dokázala Linda číst mé myšlenky, neboť mé pochyby
potvrdi la veselým zpěvem, který se ozval zpoza dveří.
Tehdy jsem však na to, co není v pořádku, nepřišel. Došlo mi to až mnohem později a dnes už to
vím jistě. Linda Kubešová byla šťastná!
Teď, kdy na to zpětně vzpomínám, docházím k tomu, že po tomto rozhovoru už jsem měl vědět,
že se s Lindou děje něco nenormálního, že něco chystá. Ty dny poté jsem o tom hodně
přemýšlel. Hlavně proto, že si mne od toho rozhovoru Linda začala nějak nezvykle prohlížet a při
našich "náhodných" (dnes už však vím, že nebyly zcela tak náhodné, jak to zprvu vypadalo)
setkáních se vyptávat na věci typu jak se mi líbí ve městě, co hodlám dělat v budoucnu, jestl i
mám nějakou známost a podobně. Bylo mi příjemné, že se mnou prohodila těch pár slov. Mé
odpovědi, že známost nemám a jel ikož nemůžu najít práci, uvažuji , že svůj volný čas vyplním
cestováním, j i svým způsobem rozradostni ly. Kdybych jen tuši l , co je pravým důvodem jejího
vyptávání. Už je to pět dní, co se to stalo a já tomu stále nemůžu a snad ani nehodlám
stoprocentně uvěřit. Zdá se to divné, když jsem to prožil na vlastní kůži a viděl na vlastní oči, ale
je to tak.
Celé to tedy vyvrcholi lo před pěti dny, druhý červnový pátek. Letošní léto se nám snaží dokázat,
že i když zrovna začalo, nehodlá se s námi mazlit. Slunce praží jako o život, člověku se přes den
nechce ani vyjít ven. Snad nikdo se nedivi l tomu, že všichni kdo mohli , sbal i l i pár švestek,
naskákali do aut a vypadli ven z města - na chalupy, do přírody, ale hlavně na Žermanickou a
Těrl ickou přehradu. Přesně to samé udělal i i naši a po krátkém neúspěšném pokusu přemluvit
mě, abych jel s nimi, odjel i na naši chalupu. Město se skoro vylidni lo, Havířovské ulice zely
prázdnotou. Ti co zůstal i zalezl i do hospod, houfně se přesídl i l i k řece a přehradě, nebo doma
vyčkávali večera, kdy vyrazí na diskotéky, do kina, nebo jen tak na procházku do chladného
soumraku.
Vracel jsem se zrovna z videopůjčovny a krámu obtěžkán sedmi videokazetami, pytlem brambor,
šesti l i try l imonády, pěti pytlíky brambůrků a ještě spoustou dalších dobrých pochutin, a doufal,
že naši už odjel i . Měl jsem v plánu udělat si správný video víkend - nasmažit kýbl hranolků,
otevřít brambůrky, usmažit pár vajíček, rozvalit se na gauč a jen koukat na video a cpát se k
prasknutí. Ona páteční noc však nakonec byla mnohem krkolomnější a napínavější, než
tloustnutí u videa. Tu noc mne pohladila smrt. Její dotek byl mrazivý, jak taky jinak. Byla mi tak
nablízku, že blíž mi bude snad už jen v den, když skutečně zemřu. Ještě dnes mne z toho mrazí.
Celý zpocený (letošní léto je opravdu kruté, zdálo by se, že člověk během obyčejné cesty do
obchodu a zpátky vypotí nejméně půldruhého litru potu) jsem s úlevou došmajdal do chladné
náruče domu. Bylo už asi dvanáct minut po páté hodině odpolední, slunce to ale pravděpodobně
odmítalo vzít na vědomí, jel ikož páli lo jako v poledne. V chodbě však bylo příjemně chladno.
Kapičky potu, které mě ještě před chvílí pál i ly, se ihned ochladily a začaly až mrazit. Přivolal
jsem výtah, shodil ze zad těžký batoh, který se s tichým mlasknutím odlepil od mokrého masa, a
opřel se zády o zeď. V chodbě byla tma a to hned ze dvou důvodů. Prvním byl nějaký amatérský
odborník, který opět rozmláti l žárovky ve všech světlech v přízemí. Druhým bylo to, že jsem si
zapomněl vzít sluneční brýle a následky přechodu z jasného slunečního jasu do temné místnosti
určitě znáte sami. Přes záplavu zelenomodrých skvrn, které mi zaplavovaly zrak, jsem sotva
viděl červené světýlko značící, že výtah je v pohybu. Pomalu jsem zavřel oči a nasával chladný
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vzduch. Moc to nepomohlo, skvrny nezmizely, ale bylo to příjemnější. Zrovna mě napadlo, že
bych se mohl na chvíl i naložit do vany s chladnější vodou a začíst se do knihy (ta mě sice určitě
uspí, ale vana byl dobrý nápad), když kabina výtahu s jejím klasickým poskakováním a drncáním
zastavila. Sehnul jsem se pro batoh a levou rukou otevřel výtahové dveře. V ten okamžik jsem
zprava zaslechl nějaký zvuk. Znělo to jako rychlé kroky. Rychle jsem se tím směrem ohlédl. Co
bylo jeho příčinou jsem však tam dole v přízemí už nezjisti l . Zahlédnul jsem něco, co se
pohybovalo více než rychle. A pak se všechno změnilo v záplavu mléčně bílé mlhy.
Probral jsem se do ohromné bolesti , která mi pulsovala ve spánku. Jako by ta bolest byla
uvězněna v mé hlavě a snažila se protlačit spánkem ven. Zdálo se, že se mi každým jejím
úderem napíná kůže. Pomalu jsem pohnul čel istí, ale neměl jsem to dělat. Návalem bolesti jsem
musel zatnout zuby a málem jsem si překousl jazyk. Cíti l jsem slabý tah, jak něco na pravé tváři
povoluje. Byla to zaschlá krev, která se drol i la ze zaschlých pramínků.
Zvedl jsem hlavu a rozhlédl se, kde to vlastně jsem. Místnost, j iž zahalovalo načervenalé světlo,
které jen tak tak pronikalo šerem, byla skoro prázdná. Podlaha byla pokryta matnými parketami.
V pravém rohu naproti mně stálo vedle malého stolku staré křeslo. Na stolku leželo pár knih a
nějaké nákresy. Vedle zavřených dveří v rohu nalevo visela na zdi pol ice, na níž stálo plno
zapálených svíček, jej ichž plápolavé plamínky místnost osvětlovaly natol ik, aby v ní bylo šero,
ale aby bylo zároveň vidět po celé místnosti . Celá police byla zakapána roztaveným voskem,
který v tenkém pramínku kapal na parkety. Pár svíček bylo i na podlaze a tři stály na stole. Okno
bylo zakryto závěsem z hrubé černé látky, která nepropouštěla ani jeden paprsek světla.
Nevěděl jsem tedy, jestl i už je noc, nebo ještě den. Přímo naproti mně na zdi viselo ohromně
velké zrcadlo, takové, ve kterém se můžete prohlížet od hlavy až k patě. Bylo však podle mě k
ničemu - vůbec jsem se v něm neviděl. Bylo totiž pokryté černými šmouhami, které
znemožňovaly vidět v něm alespoň trochu větší kus místnosti . Připadalo mi, že se ty šmouhy
nějak hýbou, slévají se do sebe a zase se od sebe oddělují, byl to však tak pomalý pohyb, že
jsem to považoval za zrakový klam způsobený pohybujícími se plameny svíček.
To bylo všechno, co se nacházelo v místnosti . Tedy až na zarámovanou fotografi i pověšenou
vedle zrcadla. Napnul jsem zrak a podíval se na ni. Ihned mi došlo, kde jsem. Z fotografie se na
mně usmívala tvář Mariana Kubeše.
A samozřejmě jsem byl v místnosti ještě já. Stál jsem zády ke zdi přesně naproti zrcadlu. Ruce a
nohy jsem měl připoutané ke dvěma velkým skobám ve zdi, takže jsem se nemohl pohnout. Na
podlaze kolem mých nohou byly křídou nakresleny jakési obrazce. Na nich byly do půlkruhu
rozestaveny hořící svíce. Připadalo mi, jako bych se účastni l nějakého tajemného rituálu. To
hlavně proto, že jsem byl nahý.
V místnosti bylo docela chladno a zeď, o kterou jsem se otíral zády, mě studila.
Otevřely se dveře a dovnitř vešla Linda Kubešová. Stejně jako já, i ona byla nahá. Konečně se
tedy vyplni lo to, o čem jsem celé čtyři roky snil a představoval si. Bylo se na co dívat. Linda
Kubešová měla krásnou postavu nepoznamenanou svým věkem a vyčerpávajícími porody. Prsa
měla nalitá, snad trochu povislá, ale krásná. Klín hustý jako les malých smrčků vysázených
těsně vedle sebe. Konečně jsem ji tedy viděl v celé její kráse; na věky padla nejistota dohadů a
představ. Všechno trochu kazila jen situace, v níž jsem se nacházel.
"Tělo, co?" usmála se, neboť si všimla, že j i sleduj i , jak přechází po místnosti ke křeslu.
Samozřejmě jsem neměl na to, abych cokoliv řekl. Jednak jsem nevěděl, co na to říct, a pak, po
počátečním šoku z její nahoty, jsem přemýšlel jen o jednom: co tady sakra dělám?
Linda došla ke křeslu a sedla si. Usmála se a provokativně si přehodila nohu přes nohu. Do
pootevřených úst si vsunula prst, přejížděla si sním po rtech a lehce ho olizovala jazykem.
Prostě to s muži uměla. Začalo mě brnět ve slabinách a krev se mi drala tam dolů. Tam dole se
totiž něco dělo.
"Podívejme," zasmála se. "Tak tohle ti funguje na jedničku."
"Co tady dělám? Proč jsem tady?" vzmohl jsem se na pár slov. Řekl jsem to hlavně proto, abych
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odvedl pozornost od oné, pro mne velice trapné a ponižující, situace. Kdyby to byla nějaká
pětadvacítka, stud by šel stranou. Přede mnou ale seděla žena skoro jednou tak stará jako já.
"Co chcete dělat? A proč jsem nahý? Jestl i chcete to, co myslím, tak jste to mohla říct normálně
a ne mě praštit přes hlavu. Sama dobře víte, že bych se dlouho nerozmýšlel! "
Moje řeč ji rozesmála. "Ne, to nemám v plánu. Alespoň ne teď a ne s tebou," řekla tajemně, když
se dosmála. "Ale abych ti to vyloži la popořadě. Omlouvám se, že jsem tě prašti la, ale musela
jsem to udělat, abych tě sem dostala. Samozřejmě, mohla jsem tě normálně pozvat, ale musela
jsem si být j ista. Taky by jsi mohl mé pozvání odmítnout a já bych pak nemusela mít šanci. Abys
rozuměl, aby se povedlo to, co mám v plánu, musela jsem tě sem dostat dnes večer. Šance na
uskutečnění té věci je jen jednou za dva měsíce a já už nemůžu a nechci čekat. Minulou šanci
jsem propásla kvůli zkušebnímu pokusu, abych si byla j ista, že to zvládnu. Teď už ale není nač
čekat."
Na chvíl i se odmlčela. Snad čekala, že něco namítnu. Po těch slovech bylo taky co namítat. Byly
však tak zdánlivě nesmyslné a já z nich byl natol ik zmatený, že bych své nepochopení
nedokázal zformulovat do souvislé otázky.
"A nevykej mi!" pokračovala po chvíl i ticha. "Nikdy jsem to neměla ráda. Navíc jsme tady oba
nazí, takže nás to dělá sobě rovné. Říkej mi Lindo. Ale abych neodbočovala. Dlouho jsem
přemýšlela, jak tě sem dostat. Nakonec mi pomohl osud. Viděla jsem tě odcházet pryč a pak
vaše, jak balí věci do auta. Vyšla jsem před dům a dala se do řeči s tvou mámou. Záludnou
ženskou taktikou jsem se dozvěděla vše, co jsem potřebovala vědět: oni jedou na celý víkend na
chatu a ty jsi celý víkend sám doma. Víc jsem si přát nemohla. Do nedělního večera, než se vaši
vrátí, toho stihneme dost. Takže nikdo nic nepozná.
No a pak už nebyl problém počkat si na tebe dole v chodbě a praštit tě válečkem na těsto. Znáš
to, to je taková typicky ženská zbraň. Věděla jsem, že nebudu čekat dlouho, tvá matka mi řekla
kam jdeš."
"Co chceteQ ehmQ, chceš dělat? Proč jsi mě sem dotáhla a proč jsem, do prdele, přivázaný?"
Poslední větu jsem skoro zakřičel a na důraz jsem zaškubal svázanýma rukama.
"Jsi tu proto, aby se dnes v noci vráti lo mé štěstí, abych opět ži la ve šťastném manželství!"
"Ty si mě chceš vzít?" vyhrkl jsem překvapeně a vyvolal u ní další salvu smíchu. Vypadalo to, že
na počet vtipných vět ten večer vedu dva nula.
"NeQ, nechci!" odpověděla mezi záchvaty smíchu. "To nemám v plánu."
"Tak co chceš sakra udělat?!" zařval jsem na ni a trhal pouty.
Zkl idni la se, potlači la smích, který jí ještě občas zaškubal koutky úst a zabodla svůj zrak do
mých očí. Tím zklidni la i mě. Její pohled utnul můj výbuch vzteku. To jsem však ještě netuši l , co
vzápětí vysloví.
"Vyměním tě za svého muže!" řekla tak klidně a vážně, že to už víc snad ani nešlo.
To mně odrovnalo. Podlomily se mi kolena a já visel jen na svázaných rukou. Skutečně to řekla?
Linda přece není žádný blázen! Nebo se snad se smrtí Mariana nevyrovnala tak dobře, jak jsem
si myslel? Pomátla se snad? I když situace v jaké jsem se nacházel tomu nasvědčovala, nebyl
jsem si tím tak jistý.
"Tvůj manžel je půl roku po smrti! " bylo to jediné, co jsem byl schopen vyslovit. Vzhledem k
okolnostem to taky bylo to jediné, co se vyslovit dalo. To bylo rozhodující. Tento okamžik
rozhodne. Jestl i začne s tím, že není, že je živý, tak je j isté, že se zbláznila
"Já vím, že je mrtvý," odsekla dotčeně. "Byla jsem u toho, když zemřel i když ho pohřbíval i . Ale
může se vrátit a proto jsi zde."
Děsilo mne, jak vážně ta bláznivá slova pronášela. Kdyby to bylo něco méně fantaskního, třeba
že si to rozdala s prezidentem, nebo já nevím, třeba s Tibetským Dalaj lámou, byl bych jí to
schopen uvěřit. Nebylo to sice přesně to, co jsem měl na mysli , ale výsledek byl stejný. Musela
se zbláznit.
"Ty ses musela zbláznit, " vyslovi l jsem tu myšlenku nahlas. "Posloucháš se vůbec, co říkáš?"
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Bylo až s podivem, jak mi nedělalo problém, najednou jí tykat. Myslím ale, že za dané situace
bych jí dál vykat asi nevydržel.
"Věděla jsem, že si to budeš myslet, " řekla stejně kl idně, jako se tváři la. "Povím ti tedy, jak to je.
Ať ti to bude připadat kdovíjak bláznivě, věř, že jsem zcela při smyslech a nic z toho jsem si
nevymyslela. Ostatně, můžeš tomu věřit nebo ne, nakonec stejně poznáš pravdu." Usmála se na
mně a začala vyprávět ten nejšílenější příběh, co jsem kdy slyšel. "Sám víš, že jsem svého
muže milovala a stále ho miluj i . Jeho tragická smrt mne zniči la. Nebyla jsem schopna ničeho.
Nechtěla jsem jíst, pít, spát; na nic z toho jsem neměla náladu. Prostě jsem seděla tady v tom
křesle a koukala na sebe do zrcadla. Procházela jsem jedním záchvatem žalu a smutku za
druhým. Rvala jsem si vlasy, nehty si drápala obličej, chouli la se do klubíčka a zírala na své
chátrající tělo. Takto jsem vydržela v kuse i celé dny. Jen občas jsem snědla něco z toho, co mi
donesla Jitka, a i to jsem jedla jen tak, jak jsem to vytáhla z tašky - syrové, nic jsem nevaři la.
Jediným mým pohybem bylo chodit ke dveřím, když Jitka přinesla nákup, nebo jsi ty šel venčit
Lízu. Jinak jsem neměla sílu ani na to, abych šla na záchod. Prostě jsem tomu nechala volný
průběh a pak se v tom válela.
Čím hlouběji jsem se propadala do netečnosti , smutku a zloby, tím víc se mi nechtělo žít. Došlo
mi, že bez Mariana nemá můj život cenu. Dodnes nevím, proč mi to trvalo tak dlouho. Bylo
jasné, že to udělám, ale trvalo mi to skoro čtyři měsíce. Nechápu, jak jsem to tak dlouho mohla
bez Mariana vydržet.
Seděla jsem v křesle už třetí den v kuse, nahá ve svých vlastních výkalech, když mně to prašti lo
jako pěst. Hleděla jsem do zrcadla a ta troska, jež byla mým tělem, to na mně řvala: Udělej to!
Dlouho jsem o tom nepřemýšlela. Bylo to nad slunce jasnější. Když mne Marian opusti l a můj
život bez něj neměl cenu, musela jsem za ním.
Z koupelny jsem si donesla břitvu, postavila se před zrcadlo a podřezala si žíly. Nechtěla jsem
už žít, nemělo to cenu. Stála jsem před tím zrcadlem, z bolestí řvoucích ran mi tekla krev, a
dívala se na sebe. Chtěla jsem vidět svou smrt, sledovat v zrcadle, jak má duše opouští tělo a
vydává se za Marianem. Bylo to hrozné. Čím víc krve jsem ztrácela, tím to bylo pomalejší. Víc
už jsem se na sebe nemohla dívat.
Vzedmula se ve mně nenávist k vlastnímu tělu, které tak dlouho drželo mou duši a nechtělo j i
pustit, v ten moment jsem ho nenáviděla. Vztáhla jsem ruce a začala svou vlastní krví
zamazávat ten obraz v zrcadle. Nechtěla jsem již nikdy více spatřit to tělo, které mne nechtělo
pustit ze zajetí. Zhnusilo se mi."
Hleděl jsem na ni neschopen slova. Nechtělo se mi věřit, že se Linda pokusila spáchat
sebevraždu. Nepamatuj i se, že bych si někdy poté, co začala vycházet z bytu, všiml obvazů,
nebo náplastí na jej ich zápěstích. Teď, když si rukama projížděla vlasy a dlaněmi si zakrývala
ústa, jako by ta slova chtěla zadržet, to bylo vidět. Tenké světlé j izvy na zápěstích dokazovaly, že
mluví pravdu.
Linda se odmlčela. Oči upírala do temného koutu před sebou. Bylo vidět, že se jí to, co prožila
nevypráví dobře. Její nahé tělo bylo nehybné. Nezvedat se jí hruď při jednotl ivých nádeších, byla
by jako socha. Došlo mi, že tu není. Tedy tělem ano, ale duchem byla zpět v čase, v době, kdy
se odehrávalo to, co mi právě vypráví. Mne si vůbec nevšímala. Já jsem zde nebyl, byla tu jen
ona a její krvácející zápěstí.
Podíval jsem se před sebe do zrcadla. Viděl jsem se jen matně. Přes obraz mého těla se táhly
podlouhlé tmavé skvrny. Pořád se zdálo, že se pohybují. Jako kdyby tma pohlcovala světlo. Jako
když pomalu vléváte tuš do mléka. Ve spánku mi ještě stále, sice už méně, ale pořád ještě dost
na to, aby to bylo nepříjemné, tepala bolest. Ona a narudlé, pohupující se světlo svíček, byly tím,
na co jsem ještě stále sváděl pocit, že se ty skvrny pohybují.
V noze jež nesla tíhu mého stojícího těla mě začalo brnět. Přešlápl jsem a přenesl těžiště na
pravou nohu. Trochu se mi ulevi lo.
"A pak se to stalo," přeruši la Linda to ubíjející ticho nejistoty a mého marného doufání, že to je
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konec příběhu. Omyl! Byl to teprve začátek. To, co následovalo, bylo mnohem šílenější. "Něco v
zrcadle se pohnulo. Jako když hladinu naruší vlny po vhozeném kameni. Krev, kterou jsem
roztírala po skle, se začala rozlévat a mísit se s tím. Něco se z toho pohybu vynořovalo. Jako
tělo, které se k tobě blíží z mlhy. Bála jsem se a chtěla se od toho odtáhnout. Nešlo to. Něco mi
drželo ruce u skla. Byly neovladatelné a nehybné, jako by k tomu sklu patři ly navždy.
Myslela jsem si, že blouzním. Ztrati la jsem už dost krve na to, aby to byly halucinace- ale pak se
ozval ten hlas. Ne ze zrcadla, ale přímo v mojí hlavě. Nebyl to však hlas, který se nám všem v
hlavě občas ozývá - hlas našeho svědomí, strachu, nebo ostatních našich pocitů -, byl to hlas
zvenčí, který však pronikl do mé hlavy a tam se rozléhal. Byl to hlas Mariana, mého muže."
Linda stále hleděla do kouta. Připadalo mi, jako by už nemluvila ke mně. Spíš to vypadalo, jako
by si jen nahlas opakovala to, co se stalo. Jako by sama sebe ubezpečovala, že se to skutečně
odehrálo, čemuž já jsem odmítal uvěřit.
"Ten hlas stále dokola opakoval tři věty: Nedělej to! Nesmíš zemřít! Já se k tobě mohu vrátit!
Tehdy jsem uvěři la, že to ke mně skutečně mluví Marian. On totiž nikdy neříkal můžu nebo
smím, vždycky říkal jen mohu.
Projela mnou nesnesitelná bolest a odtrhla mne od zrcadla. V ranách mi pulsoval oheň. Jako by
mi je někdo posypal solí. Byla jsem tak slabá, že jsem se zhrouti la k zemi. Stočila jsem se do
klubíčka a rukama si chtěla zakrýt obličej. Pořád se mi v hlavě ozývala ta slova, já ale, i když
jsem moc chtěla, neměla sílu na to, abych je poslechla. Touha zastavit krvácení a doufat, že
jsem neztrati la tol ik krve, abych to přežila, byla si lná. Bezmocnost a ztráta vlády nad svým tělem
však byla si lnější. Pomalu jsem přisunula ruce před obličej a chtěla si prohlédnout ty rány. Byla
jsem přesvědčená, že je pozdě, že už není šance se zachránit. Čekala jsem otevřené rány,
odhalené maso, po kterém se z mého těla valí ven krev. Rány však zmizely. Tam, kde se mělo
ven hrnout lesklé maso, byly jen dvě bílé j izvy. Po krvi ani stopy.
Až pak jsem si všimla, že se zrcadlo změnilo. Ze skvrn krve a něčeho, co vypadalo jako
pohybující se šmouhy špíny," -ta poslední slova jako by řídi la můj zrak, který opět utkvěl na
zrcadle. Ano ty šmouhy se skutečně pohybovaly - pomalu jsem začínal věřit, že to není žádný
přelud- "se vynoři la Marianova postava."
Lindin hlas se zadrhl. Když jsem se na ni podíval - stále hleděla do kouta - , spatři l jsem slzu,
která doháněla předchozí a po jej ich spojení se v jednu jedinou slzu vody a soli obě stekly po její
tváři.
"Zjevi l se jako duch," pokračovala Linda, když hlasitě potáhla nosem a setřela si slzy z tváří. Pak
se usmála. "Jak taky jinak, když to duch je. Zatím. Šmouhy a krev, která odmítla zákon
přitažl ivosti a nemínila ztéct po skle k podlaze, prostupovaly jeho mlžným tělem jako
různobarevné dýmy, které se mísí v jeden.
Vypadal hrozně. Úplně stejně jako tehdy, když jeho mrtvé, rozlámané tělo vyprosti l i z vraku auta.
Stála jsem na okraji propasti šílenství. Jeden chybný krok a zešílela bych. Byla bych ho bývala i
udělala, ale zadržel mě. Vlídným hlasem - tak, jak to uměl jen on -, který nevycházel z jeho úst,
ale stále se ozýval přímo v mé hlavě, mi řekl, ať už se nikdy nepokouším udělat to, o co jsem se
právě pokusila. Chybělo málo a šance, že se opět setkáme a budeme se moci zase líbat a
milovat, by byla v nenávratnu. Říkal, že musím žít, jen tak se bude moci vrátit a opět být se
mnou. On se může vrátit. Naše láska ho může vytrhnout z okovů smrti a vyvolat jej zpět na tento
svět."
Zhluboka jsem se nadechl a chtěl j i zarazit. Nechtěl jsem dál poslouchat tu šílenou povídačku o
zjevení jejího mrtvého muže. Bylo to šílené, nesmyslné a navíc, nahánělo mi to strach. Hlas mne
však zradil . Místo slov odporu se mi z hrdla vydral jen sípavý vzdech.
Linda vyprávěla dál: "Marian, jeho duch v zrcadle, mi vyloži l , co mám udělat, aby se mohl vrátit.
Zdá se, že k tomu, aby se duše mrtvého mohla vrátit zpět mezi živé, bude potřeba něco
neskutečného a přitom je to tak jednoduché. Vše, co je k tomu potřeba, je láska. Obyčejná čistá
láska. To je ten klíč. Láska je něco, co, pokud ji sám necítíš a nevytváříš, neseženeš nikde jinde.
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Nekoupíš j i za peníze, nejde předstírat, nejde obelhat. Musí vycházet z tvého srdce. Jen tak
může mít tu sílu vrátit na svět něco, co již jednou zemřelo.
Další neméně důležitou věcí je nové tělo, do kterého se vyvolaná duše uchýlí. Sám uznáš, že
vykopávat j iž pohřbenou mrtvolu, by nebylo šťastným řešením. Stejně by nebylo možné ho ani
použít. Nic není zadarmo! Když něco bereš, musíš taky něco dát. Pokud vyrveš z okovů smrti
jednu duši, musíš j i j inou duší nahradit. Proto použijeme tebe."
"Ty jsi opravdu zešílela!" zařval jsem na ni, když mi došlo, kam se ubírají její slova. "Copak
nechápeš, že jsi měla pravdu, když sis myslela, že to všechno byla jen halucinace, způsobená
ztrátou krve a stavem v jakém si byla? Týdny žalu, hladu, netečnosti tě dohnaly k pokusu o
sebevraždu a tvé tělo a mysl byly tak zesláblé, že si s tebou dělaly co chtěly. Není divu, že jsi
měla halucinace. I já bych byl v takovém stavu schopen uvěřit těm představám. Byla to však jen
fikce, del iriózní představy, které se odehrávaly jen ve tvé hlavě. Je zázrak, že jsi to přežila."
Dostal jsem se do varu a řval tak, až jsem vzteky prskal. Nemohl jsem unést to, že se mne Linda
snaží přesvědčit o něčem, co nedává smysl a postrádá sebemenší náznak logiky.
"To jsem si taky myslela," odsekla vztekle a zabodla do mne ostří svého pohledu," ale nebyly.
Nejsou to halucinace, protože s ním takto rozmlouvám dodnes. Vede mne a říká mi, co mám
dělat. Mluvi la jsem s ním i tehdy, když jsi se přišel podruhé zeptat na Lízu a já ti řekla, že
zemřela. Tehdy jsi nás vyrušil . Tehdy jsme se taky dohodli , že to budeš ty, koho použijeme!"
"To je nesmysl! Přece nechceš, abych věři l tomu, že rozmlouváš s mrtvým? Něco takového je
nemožné!" nenechal jsem se přesvědčit.
"Ty tedy nevěříš, že existuje něco, co se nedá logicky vysvětl it - život po smrti, duchové a ostatní
věci, o kterých každý básní, ale navenek se tváří, jako že on je ten, kdo skálopevně odmítá jej ich
existenci?" Z jejího hlasu a výrazu bylo poznat, že j i má odpověď skutečně zajímá.
"Jistěže ne! Kdo by tomu taky věři l? Ano, bylo by příjemné myslet si, že něco takového existuje,
ale nikdo to nikdy nedokázal. Je to natol ik neskutečné, že se tomu věřit prostě nedá!" nedal jsem
se a nechápavě přemýšlel o tom, kam jsme se to dostal i . Postrádalo to jakoukoliv logiku. Stál
jsem tam nahý, spoutaný v okovech u zdi, ona přede mnou seděla nahá a rozmlouvali jsme o
existenci života po smrti, zbloudilých duších dávno mrtvých lidí a o tom, že je možné vrátit se
zpět z říše mrtvých. Slyšet nás Cimický, měl by radost. Tohle by byl asi jeho případ par
excellence!
Linda se jen usmála, trochu se nahnula, zašátrala rukou za křeslem a něco vytáhla. Narovnala
se a ukázala mi to. "Proč se potom díváš na tohle?" zeptala se s ironií v hlase.
To, co držela v ruce byla videokazeta s fi lmem HELLRAISER II I : Peklo na zemi, kterou jsem si
ten den půjči l v půjčovně. A tím mě dostala. Co jsem jí měl na to říct? Jak jsem jí měl vysvětl it,
že jsem si jen tak půjči l fi lm, jehož jednou z hlavních postav je Pinhead, vyslanec z pekla, který
hodlá rozpoutat peklo na zemi? "Protože se mi líbí horory," řekl jsem nakonec pravdu. "To ale nic
nedokazuje!"
"A horory se ti líbí proč?" nedala se odbýt. "Není to snad proto, že se pokouší odkrýt a podpořit
ten strach, že by se jednou mohlo všechno to, co se v nich odehrává, skutečně stát? Nebo, že
se to dokonce už děje a my jsme z toho natol ik posraní a zmatení, že, než abychom si připusti l i ,
že se mezi námi odehrává něco, co nedokážeme vědecky vysvětl it a objasnit a vyjádřit stupidní
rovnicí, raději tvrdíme, že to neexistuje?
Ale nechme toho. Už jsem ti řekla, že mi je jedno, jestl i tomu věříš. Stejně nakonec zjistíš, že je
to tak jak říkám," řekla a hodila videokazetu zpátky za křeslo. "Ostatně," dodala po chvíl i , "proč
bys to nemohl zj istit hned?"
Vstala z křesla, chvíl i se prohrabovala věcmi na stole a když našla to, co hledala - nevěděl jsem,
co to bylo, bylo to ale něco malého, protože to skryla v dlani - pomalu přešla před zrcadlo.
Stála zády ke mně a hleděla do zrcadla. Pomalu zvedla levou ruku a dlaní přejela po skle. Moc
jsem toho přes její tělo neviděl, ale neušlo mi, že ty pohybující se skvrny na její dotyk
zareagovaly.
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"Už brzy," řekla tak zasněně a láskyplně, že mi došlo, že to neplati lo mně. Pak se otočila tváří ke
mně a zvedla ruku, ve které držela to, co našla na stole. Byla to břitva. "Nedělám to proto, abych
tě přesvědčila. Dělám to proto, protože je to nezbytně nutné." Tentokrát to patři lo mně. Než jsem
stačil zareagovat, otevřela břitvu a přejela si jejím ostřím po zápěstí levé ruky. Čepel zajela do
masa, rána se otevřela a já spatři l krev. Vyhrnula se z rány a skapávala na podlahu.
"Ne, nedělej to!" vykřikl jsem. Po tom všem, co jsem od ní vyslechl, bych měl vědět, že nedělá
to, co mě v první chvíl i napadlo. V ten moment mi to ale nějak nedocházelo. Měl jsem hlavu
plnou té krve a strachu, co bude se mnou, když se jí tentokrát sebevražda povede. Myslel jsem
na knihu Geraldova hra od Stephena Kinga a povídku Vana od Richarda Laymona. V obou byly
jej ich hlavní hrdinky spoutané a odkázané na smrt. V Geraldově hře byla hrdinka připoutaná
pouty k postel i . Její manžel, zdánlivě jediný, kdo ji mohl zachránit, ležel mrtvý vedle postele. V
povídce R. Laymona byla hlavní hrdinka uvězněna ve vaně zaklíněnou mrtvolou svého milence.
Oběma hrozila pomalá, děsivá smrt. Ani já to neviděl růžověji . Jen pomyšlení, že tu budu pomalu
umírat žízní a hladem a vysílen, neschopen pohybu spoutaný v okovech budu mít na očích
mrtvolu šílené Lindy Kubešové, mě děsilo víc, než její bláznivé řeči.
Sebevražda však nebyla tím, co se chystala Linda udělat. Kupodivu mě to ale nepotěšilo, ba ani
neuklidni lo.
Linda upusti la břitvu na podlahu. Zvedla krvácející ruku do výše obličeje, otočila se zpět k
zrcadlu a přitiskla krvácející ránu na sklo. Pomalými pohyby po něm začala rozmazávat tekoucí
krev. Přitom tiše, opět ne ke mně, šeptala: "Pojď. Vrať se ke mně."
Stalo se přesně to, co mi vyprávěla. Černé šmouhy zareagovaly na krev rychlej i , než předtím na
její dotyk. Okamžitě se smísily s krví v jednolitou hmotu, která zahali la celé zrcadlo jako mlha. A
v té mlze se něco pohnulo. To něco byla postava Mariana Kubeše, která se zjevila tak rychle,
jako auto řítící se na vás ohromnou rychlostí z nepřehledné zatáčky. Jediné, na co jsem se
zmohl (tedy kromě toho, že jsem ztrati l vládu nad svým tělem a teplý obsah mého močového
měchýře mi stekl po stehnech na podlahu) bylo dílem překvapené, dílem ustrašené zakvílení.
Slyšel jsem hodně o tom, jak tělo Mariana Kubeše vypadalo, když ho vyprosti l i z vraku zničené
škodovky. Teď jsem však poznal, že ani popis několika osob nedokázal přesně vystihnout tu
hromadu kostí, holého masa a zaschlé krve, jakou byl samotný Kubeš. Jehelníček bylo slabé
slovo pro to, co kdysi bývalo jeho hrudí. Spíš to vypadalo, jako by mu do prsou někdo napíchal
snad půltucet nožů. Na trčících kostech zasychaly kousky vytrženého masa. Ruce a nohy měl
zkroucené tak, že v nich nemohlo být ani patnáct centimetrů neporušených kostí. Deset
zlomenin (skoro polovina otevřených) na končetinu nebyl zas tak špatný odhad. Nechápal jsem,
jak s takovými zraněními může vůbec stát, natož se hýbat. Samozřejmě, byla to jen duše, jeho
tělo už půl roku hnilo v zemi, ale i tak to bylo neuvěřitelné. Snad z dvaceti procent jeho těla byla
sedřena kůže. Nejhorší však byl pohled na jeho hlavu. Chybělo jí totiž pravé ucho s kusem
lebky. Z díry, která po uchu zůstala, se na mně lesklo to, co zbylo z jeho mozku.
"Ahoj Bohdane," promluvil Kubeš.
Zmateně jsem se rozhlédl po pokoji , než mi došlo, odkud se ten hlas ozval. Byl to hlasitý a
burácivý zvuk a já ho nezaslechl ušima. Ten hlas zněl v mé hlavě.
"Lituj i , že se musíme setkat za takovýchto okolností, ale naše láska s Lindou je natol ik si lná, že
naše svědomí unesou tíhu tvé oběti. "
Linda se otočila ke mně. Řezná rána na jejím zápěstí byla pryč, zůstala po ní jen další bílá j izva.
Její pohled prozrazoval, že j i těší, že jsem pochopil . Pomalu, bez jediného slova, přešla ke
křeslu a opět se posadila. Až pak promluvila: "Můžeš si myslet, že se tě snažím obalamutit
nějakou holografickou projekcí, ale ten hlas, který se ozývá v tvé hlavě - a já vím, že ho slyšíš -,
se nahrát nedá."
"Dobře!" poddal jsem se okolnostem. "Co bude dál? Vyrukuješ na mně s nějakým voodoo
rituálem, satanským kouzlem v latině, nebo mě obětujete ďáblu a podříznete jako prase?"
"NE!" zaburácel mi v hlavě Kubešův hlas. "Copak jsi to ještě nepochopil? Tvého těla se ani

50



nedotkneme! To tělo musí zůstat neporušeno, protože ho budu obývat já. Tvé tělo zůstane
tělem, jen má duše nahradí tvou. Prostě se jen vyměníme. Ty budeš tady, v zemi mrtvých, a já
budu ve tvém těle opět žít. "
"Fajn!" Bylo to hloupé, zvláště v situaci, v jaké jsem se nacházel, ale musel jsem se smát. "Jsem
ochoten připustit, že vidím ducha půl roku mrtvého člověka. Dokonce věřím tomu, že s ním
mluvím. Vím, že to zní hloupě a tvrdohlavě, ale nevěřím tomu, co chcete udělat. Říkáte, že mě
nechcete zabít, jak tedy můžu být tam, kde se uchylují duše mrtvých?"
Linda si hlasitě povzdechla a nevěřícně zavrtěla hlavou. Vstala a rychlým krokem přešla přes
pokoj ke dveřím. Otevřela je a zavolala: "Lízo! No tak, zlatíčko, pojď se nám ukázat!"
Myslel jsem si, že teď, kdy už jsem viděl ducha, mně už nic nemůže překvapit. Že už je vše za
mnou. Byl to však omyl. Někde jsem slyšel, že to nejhorší je vždycky před vámi. Je to pravda.
Za dveřmi se ozval hluk a tak jsem zpozorněl. Po chvíl i do pokoje vešel pes. Byl to nějaký ořech
neurčité rasy. Na jeho chůzi však bylo něco zvláštního. Kdysi jsme psa měli , proto vím, jak pes
chodí a jak se chová. Tenhle pes se ale choval j inak. Neuvěři l bych, kdyby mi to někdo vyprávěl,
ale já to viděl na vlastní oči. Ten pes se ke mně blíži l chůzí kočky. Stejně ladná chůze, stejně
vztyčený, u konce mírně zahnutý ocas.
"To je naše kočka Líza," řekla Linda provokativně.
Na to ti tak skočím, pomyslel jsem si. To už ale ten netypicky chodící pes došel k mým nohám a
začal se mi o ně otírat. Bylo mi jasné, že takhle se pes o nohy nikdy neotírá. Byly to pohyby
rozvášněné kočky, která při tom slastně přivírá oči a vrní. Podíval jsem se dolů ke svým nohám.
Pes měl přivřené oči a vrněl. Uvažoval jsem, jestl i se tohle všechno dá pes naučit. Bylo by to
skvělé cirkusové číslo - pes, který se chová jako kočka! Jistě, naopak by to asi nešlo, protože
kočky jsou natol ik samy sebou, že se naučí jen pár nejdůležitějších úkonů (a to asi jenom proto,
aby od vás měly pokoj) - nesrat na koberec a žrát z misky; j inak na vás z vysoka kašlou a dělají
si co chtějí. Ano, tohle je jen pes, kterého naučil i chovat se jako kočka. Snad ho od mala kočky
vychovávaly, proto převzal všechny jej ich zvyky. Vrněl!
Když ale to, co vypadalo jako pes, ale chovalo se, vrnělo a otíralo se o mé nohy jako kočka,
hlasitě zamňoukalo, všechny mé domněnky a teorie se rozpadly jako domeček z karet. Byla to
kočka! Projel mnou záchvěv hnusu a vší si lou jsem to stvoření od sebe odkopl. Přeletělo to
pokojem rychlostí kulky, rozpláclo se to z hlasitým zavřísknutím o stěnu vedle zrcadla a spadlo
na podlahu. Rychle to však zase stálo na čtyřech, cenilo to zuby a prskalo. Zavřít oči a nechat se
vést jen sluchem, myslel bych si, že to je jen kočka. Ona to taky kočka byla, to už jsem teď věděl
j istě, jen měla tělo psa.
"CoQ, co to je za zrůdu?" vyhrkl jsem a očima tu věc sledoval, připraven ji kdykoliv znova
odkopnout, kdyby se chtěla zase přiblížit.
Linda se nahlas rozesmála. Zdálo se mi, že jsem v hlavě zaslechl něco jako uchechtnutí
Kubešova hlasu.
"Jak jsem řekla," odpověděla Linda. "To je naše kočka Líza."
"Ale vždyť je to pes!" vykřikl jsem.
"Ne! Je to kočka. Je to duše kočky, jen má tělo psa. Museli jsme se nějak přesvědčit, že ten
rituál funguje," vysvětlovala Linda, "a tak jsem Lízu zabila. Podřízla jsem jí krk, sehnala tohohle
psa a provedla ten rituál. Povedl se skvěle, jak sám vidíš. Líza je opět mezi námi. Vráti la se."
"Vždyť je to jen zrůda!" konstatoval jsem.
"Ano. Ale jen tak jsme mohli poznat, že to funguje," promluvil mi v hlavě Kubeš. "Lepšího důkazu
jsme dosáhnout nemohli . Jen tak jsme si mohli být j isti , že je to Líza, že je to kočka!"
"To je šílené," nevycházel jsem z údivu. "Přece to nemůže být pravda?!"
"Ale ano. Je to pravda. Jedná se o hodně starý, už pár tisíc let zapomenutý rituál. "
"Cože?" vyhrkl jsem.
"Má pravdu," podpoři la ho Linda. "Řekl mi o něm, že něco takového kdysi existovalo a že je to
šance, aby se ke mně zase vráti l .
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Trvalo mi dlouho, než jsem záznamy o něm objevila a vyčetla ze starých knih o okultismu,
starých národech a dějinách. Byly to vždy jen útržky, když jsem je ale poskládala dohromady,
zj isti la jsem, jak tento prastarý rituál funguje.
Je starý asi tři a půl tisíce let. Praktikovali jej barbarské kmeny válečníků z jihu. Vdovy svou
láskou vyvolávaly zpět z říše mrtvých duše svých, v boji padlých mužů. Ty duše se uchylovaly do
těl zajatců jej ich nepřátel. Mělo to ještě jeden důvod. Navrácené duše se v tělech zajatců vracely
zpět do ležení nepřátel. Nebyl pak problém je lstí dobýt a vyvraždit přímo v jej ich táborech.
Vybojovali tak spoustu bitev a získali hodně velký kus území. Pak ale obřad upadl v zapomnění
a praktikoval se čím dál méně, až se na něj úplně zapomnělo."
"To by myslím stačilo. Už jsi toho slyšel dost." Přerušil j i Kubešův hlas. "Je čas přistoupit k tomu
hlavnímu. Nesmíme ztrácet čas."
Linda zavřela dveře u kterých stále stála, sehnula se k tomu, co kdysi bylo psem, zvedla to a
přenesla na druhou stranu pokoje do křesla. Pes s duší kočky se Lindě otřel o kolena a stočil se
do klubíčka tak, jak to dovedou jen kočky. Linda pak přešla pomalým krokem přede mně a
pohladila mně po tváři. "Je mi to líto," řekla tiše a já j i to uvěři l , "ale láska je si lnější. Pro svého
muže bych zavraždila samu sebe. Doufám, že nám to odpustíš."
Po těch slovech ode mě dva kroky odstoupila a sedla si na podlahu. Nohy zkříži la pod sebe,
ruce si překříži la přes prsa a dlaněmi si objala ramena. Zavřela oči a začala hlasitě oddechovat.
"Počkejte ještě!" vykřikl jsem rychle a vyrušil j i tak z meditace. "Dobře, přesvědčil i jste mně,"
pokračoval jsem, když otevřela oči a podívala se na mně. Obraz Mariana Kubeše se netrpělivě
zachvěl. "Věřím vám a vím, že tomu nezabráním. Mám jen jednu otázku: Proč já?"
"Protože tě znám a vím o tobě pár základních věcí. Vím jak se chováš, jak se pohybuješ, jaké
máš ty nejzákladnější zvyky. Taky potom, až budu v tvém těle, budeme mít do neděle čas,
abychom u vás v bytě zjisti l i to, co ještě nevíme. Pak nebude problém zajistit, aby nikdo nic
nepoznal. Nebude problém všechny přesvědčit, že to jsi ty. Možná je ani přesvědčovat
nebudeme muset. Možná si ničeho nevšimnou."
"To vám nemůže vyjít! " namítl jsem. "Bude to jako s tímhle kočkopsem. Jednou, a bude to brzo,
někdo pozná, že to nejsem já!"
"Nedáme jim k tomu šanci, " řekla Linda. "Hned začneme pracovat na tom, že chceš odejít pryč.
Za dva tři dny, možná později , spolu s Marianem odejdeme pryč - na opačný konec republiky,
nebo i do jiné zeměQ vždycky jsem se chtěla podívat do Ameriky - tam nikdo nic nepozná.
Jediné, co jim bude moct být divné, bude to, že bych mohla být tvou matkou. Ale to nám bude
jedno. Už je to zařízené. Prodala jsem všechno, co jsem mohla, vybrala úspory, takže máme
docela dost peněz. Zbývá už jen zařídit tvůj odchod. Taky musím přiznat, že dílem se na výběru
podílelo i to, že se mi líbí tvé tělo."
"Nebude problém ten týden, možná déle, hrát, že jsem nemocný. A i kdyby, každopádně nikoho
ani ve snu nenapadne, že to nejsi ty. Stejně jako ty, i oni nebudou chtít uvěřit, že by se něco
takového, co se chystáme udělat, mohlo vůbec odehrát! Navíc, ani ty, kdybychom ti to neřekli , by
jsi nepoznal, že v tom psu, je naše Líza. Bylo by ti divné, proč se ten pes tak blbě chová, ale
nikdy by jsi nepřišel na to, že je to kočka, a už vůbec ne na to, že je to Líza! Stejné to bude i s
nimi. Možná, asi určitě, se j im bude zdát, že s tebou není něco v pořádku, nikdy ale nepři jdou na
to, proč tomu tak je."
Zlomily mne argumenty. Na to se nedalo nic namítnout. Měli to vymyšlené dokonale. Myslel i
skutečně na všechno. Nebylo nic, co by se mohlo pokazit a to bylo právě to, co mě donuti lo
poddat se. Těch více než tři a půl roku, co jsem zažil jej ich soužití, mě přesvědčilo, že jej ich
láska nezná hranic. Co je můj chabý nudný život proti těm jej ich, prožitých v lásce a souznění?
Stojí za to zemřít (bude to vlastně smrt? Vždyť fyzicky nezemřu. Prostě se jen přemístím tam,
kde bych jednou stejně skončil . A navíc, vyhnu se případné bolestivé smrti. Budu živý v krajině
duchů, v zemi pohybujících se mrtvých duší. ) pro takovou lásku. S těmito myšlenkami jsem se
rozhodl uvěřit jej ich slovům a poddat se okolnostem; nechat tomu volný průběh.
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"Je ještě jedna věc, proč jsme si vybral i tebe," dodala Linda. "Vždycky jsem chtěla mít
Marianovo dítě. Nikdy jsem mu nevyčítala, že je neplodný, byl to prostě takový můj malý sen. S
tvým tělem mi ho Marian bude moci splnit. "
Po těchto slovech se v místnosti rozhosti lo ticho. Obrys Kubešovy postavy se v zrcadle vlni l jako
odraz na vodní hladině. Kde hleděl, nebylo poznat, neboť jeho mrtvé oči byly zahaleny šedým
povlakem. Linda stále seděla přede mnou na zemi. Pohled měla upřený před sebe na podlahu.
Já postupně těkal pohledem z Kubešovy vlnící se postavy v zrcadle na jeho ženu, z ní na psí
tělo s duší kočky ležící na křesle. Z něj zase zpět na zrcadlo a tak pořád dokola. Všichni jsme
mlčeli .
"Je čas!" přerušil úpěnlivé ticho hlas v mé hlavě.
A to byl konec. I když jsem se před krátkou chvílí smíři l s tím, že se to stane (skutečně jsem byl
odhodlán vyměnit svou duši za duši půl roku mrtvého Mariana Kubeše?), až teď mi došlo, že to
skutečně hodlají udělat. Opravdu jsou odhodláni obětovat mě! Jediný pohled na sedící Lindu,
opět překřižující své ruce na hrudi, prozrazoval, že je skálopevně rozhodnuta - ať už to zní
kdovíjak absurdně - vyvolat zpět duši svého tragicky zesnulého manžela a vpravit j i do mého
těla. Najednou mé tělo ztěžklo. Nohy odmítly nést tu tíhu pochopení a zlomily se v kolenou.
Smýkl jsem sebou k zemi. Nemít ruce připoutané k okovům, zhrouti l bych se na podlahu. Začal
jsem se bát. Ne toho, co se za pár okamžiků asi stane, ale toho, co bude potom. Jakoby strach z
pochopení nahradil krev, kolující v mých žilám.
"Nedělejte to!" hlesl jsem odevzdaně s očima upřenýma na podlahu. "ProsímQ".
Bylo už pozdě. Rituál dávno začal.
Hlasité zvuky dechu mne donuti ly podívat se na sedící Lindu. Seděla stejně, jako když prve
chtěla začít - skřížené nohy, ruce skřížené na hrudi, dlaně svírající nahá ramena. Její tělo se
vzdouvalo a vydouvalo postupnými hlubokými nádechy a výdechy. Vypadalo to, jako že nedýchá
jen ústy, ale celým tělem. Pod lehce přivřenými víčky jí prosvítalo bělmo očí. Oči samotné se
však pohybovaly trhavými pohyby, jako by se jí zdála ta nejhorší noční můra. Po chvíl i se její
pootevřená ústa pohnula a začala šeptat slova, kterým jsem ani za mák nerozuměl. Připadalo mi
to jako směs latiny, italštiny a španělštiny, nebyl to však ani jeden z těch tří jazyků, to vím určitě.
Pak se to stalo. Jediný pohled do zrcadla mě omráčil víc, než pořádná rána válečkem na těsto.
Sklo zrcadla se vydouvalo do místnosti . Něco na něj z druhé strany tlači lo. Vypadalo to, jako by
bylo těhotné a chystalo se do našeho světa porodit svůj zatuchlý, nečistý obsah; něco, co z
tohoto světa už jednou odešlo a nemělo by se to vrátit zpět. Kubešův duch byl nestvůrně
protáhlý a rozteklý jako vosk hořících svíček, který se roztékal po podlaze vedle zrcadla. I když
to prakticky i teoreticky mělo udělat už dávno, zrcadlo hrozilo, že praskne a rozletí se v tisíci
kouscích po místnosti .
Bylo toho však víc, co postrádalo logiku. Sedící tělo Lindy Kubešové - snad autosugescí či si lou
její koncentrace a meditace - se vzneslo zhruba patnáct centimetrů nad podlahu a volně
levitovalo. Samotná Linda si však patrně nic z toho neuvědomovala, jen dál tiše drmoli la ta svá
zaklínadla.
Kubešovic kočce Líze se zjevně ten šílený rituál nezamlouval. V momentě, jako když střelíte do
hejna vran, seskočila s křesla a skoro pod něj zalezla. Chráníce si křeslem záda, prohnula hřbet,
cenila zuby a hlasitě prskala. Snad každý chlup její nové srsti stál v pozoru, a to myslím doslova.
Chlupy psa, kterého Linda použila, byly vlnité a minimálně osm centimetrů dlouhé, teď však
trčely zpříma jako hřebíky. To dodávalo tělu ještě zrůdnější výraz.
Všechno tohle - rodící zrcadlo, levitující Lindino tělo i zrůdný kočkopes - se dalo jakž takž unést,
aniž by to nějak trvale poznamenalo můj rozum a psychiku. I když útok skutečnosti těchto jevů
byl si lný a svíral můj mozek jako ohromné hydraul ické kleště. Pak jsem se však pohnul já - má
duše, ne tělo - a můj rozum to vzdal. Šílenství zaútočilo všemi svými zbraněmi na brány mého
zdravého rozumu. Ta brána odolávala seč mohla, pomalu však začala povolovat a praskat.
Vychýli l jsem se ze svého vlastního těla! Cíti l jsem jeho hranice - maso, kůži, kosti - a porušil je.
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Jako když nějaký předmět vyjmete z pouzdra a pak do dáte zpět. Nikdy však už spolu nebudou
souznít jako prve. Nikdy ho nevrátíte do stejné polohy v jaké tvoři l i celek předtím. Takhle jsem se
cíti l .
Cíti l jsem jak zrcadlo, jako nějaký šílený vysavač duší z levného hororu, vysává mou duši z těla.
Mělo to, zdá se, však i opačný chod, neboť sklo zrcadla patrně ztrati lo svou stabil itu a pevnost a
duch Mariana Kubeše z něj vystoupil a rozplýval se před ním jako ranní mlha nad lesem. Zrak,
jež opusti l omezující schránku mých očí, se rozl i l a já najednou viděl vše. Jako by tu místnost
někdo promítal na plátno a já se na to díval. Nemusel jsem svůj zrak ovládat - ani to nešlo, mé
bulvy, hybné páky zraku, zůstaly v lebce asi tři centimetry za mnou - a já viděl vše najednou -
zrcadlo chvějící se porodními stahy, ducha Mariana Kubeše vznášejícího se před ním, nahou
Lindu plující vzduchem, prskající Lízu a všechny čtyři kouty místnosti . Nejsem si stoprocentně
jist, ale na krátký okamžik jsem si uvědomil , že vidím i stěnu za sebou a své zhroucené tělo, jako
bez života visící na okovech.
Bylo to šílené. Nikdy předtím jsem nic takového nezažil a doufám, že už nikdy nebudu mít to
štěstí. Podruhé už bych to psychicky nezvládl. Bylo to něco nezopakovatelného; něco, co si ani
netroufnu popsat slovy, neboť slova schopná popsat tento zážitek nezná žádný světový jazyk.
Vystoupit ze svého těla, to je věc, které se nic na světě nevyrovná. Nejperverznější sexuální
zážitky jsou proti tomu jen zanedbatelná rozkoš. To je svoboda, kterou každý zažije snad jen
jedinkrát v životě - v okamžiku smrti , pokud ovšem smrt nerozdrtí smysly uvědomění.
Stejně jako zrak se rozplynul i můj sluch. V místnosti se ozývaly jen Lindina nesrozumitelná
slova a prskání vyděšeného zvířete, přesto jsem však slabě slyšel známky pohybu a života
ostatních obyvatel domu - tekoucí vodu, znělku reklamy z televize, skoro neznatelné vzdechy
souložícího páru a nesrozumitelné útržky rozhovorů.
A pak to všechno vzalo rychlý spád.
Pocíti l jsem rychlé trhnutí. Jako by mi někdo vrazil ruku do střev a táhl mě k sobě. Definitivně
jsem ztrati l kontakt se svým tělem. Stále jsem ale byl v půlkruhu, který ohraničovaly svíce a
kresby na podlaze. Pochopil jsem, že je to ochranný kruh - hranice, ve které to všechno funguje.
Stál jsem kus od zdi a za mnou bylo mé tělo.
Marianův duch se změnil . Mírně se rozplynul a pomalu se blíži l ke mně. Stále však byl částí
pořád ještě v zrcadle, které chvějivými pohyby rodilo jeho zbytky. Byl to snový výjev. Jeho duch
se vznášel ve velkém oblaku mlhy. Byl její součástí. Mikroskopické částečky mlhy tvoři ly jeho a
on zase tvoři l mlhu. Byly to dvě věci a přesto tvoři l i jednu. Blíži l se ke mně čím dál rychlej i .
Jakoby jsme oba byli magnety - čím blíž ke mně byl, tím rychlej i se ke mně blíži l . Mlha, halící
jeho přechod z říše mrtvých do mého těla, zahali la Lindu, stále ještě pronášející nesrozumitelná
slova a vznášející se v prostoru.
Ztrati l jsem pojem o čemkoli - času, vzdálenosti , pocitech -, proto jsem byl překvapený, když mě
z té apatie a odevzdanosti tomu novému stavu bytí vyrušil rychlý pohyb zprava. Jen šedivá a
vřískající šmouha, blížící se ke mně. Byla to Líza, která patrně zešílela z toho, co viděla a
odhodlala se s tím bojovat.
"Lízo ne - " rozlehl se prostorem Lindin vyděšený výkřik a já zahlédl rozmazaný pohyb jejího
vznášejícího se těla, jak se natahuje, aby zabránila útoku Lízy na mé tělo.
Všechno se najednou rozteklo do nesmyslné mazanice barev a zvuků. Poslední, co jsem zahlédl
jasně, byla část obrovského psího těla se třemi odpornými hlavami, které se vynoři lo ze zrcadla.
Tělo, více podobno vlčímu než psímu, se vysunulo asi dva metry do místnosti . Hlavy cenily
obrovské zuby a naprázdno cvakaly čelistmi, z nichž na podlahu skapávaly mazlavé chuchvalce
sl in. V několika vteřinách se však zrůdné tělo změnilo v šedivý oblak mlhy a rozplynulo se, jako
pára nad vařícím hrncem. Místnost zal i lo bílé světlo a zvuk tříštícího se skla a střepů
dopadajících na podlahu. Něco nelidsky zavřeštělo a já cíti l jak na mě dopadly kapky něčeho
teplého a zastříkaly mně od hlavy až k patě.
Bylo po všem.
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Můj zrak začal fungovat o notný kus dřív, než rozum. Proto mi asi všechno nedošlo hned.
Na podlaze přede mnou leželo nehybné tělo Lindy Kubešové. Zrcadlo bylo roztříštěné na kousky
a střepy se válely všude kolem. Pár střepů se zarylo i do Lindina těla a jeden mi po svém letu
zanechal asi sedmnácticentimetrový šrám na stehně. U mých nohou leželo něco, co jsem
nejdřív považoval za dva kusy hadru. Delší pohled však odhali l , že se jedná o roztržené tělo
Lízy. Z roztržených konců vytékala na podlahu směs krve a vnitřností. Lízina krev byla taky tím,
co zastříkalo vše v okruhu dvou metrů - podlahu, střepy, Lindino a mé tělo.
Teprve tehdy mi došlo co se stalo. Nebo vlastně nestalo. Nevěděl jsem proč, ale rituál se
nepodaři l . Něco neklaplo a transfer duší se nekonal. Já byl zpět ve svém vlastním těle. Abych se
přesvědčil , že je tomu skutečně tak, pohnul jsem ztuhlýma nohama. Ano! Mé tělo opět patří mě.
Začal jsem se celý hýbat a kroutit, abych si své tělo vyzkoušel. Sedělo mi stejně dobře, jako
předtím.
Pak se ozval hlasitý vzdech a Lindino tělo se pohnulo. Pomalu se zvedala ze země. Byla jako
omámená. Patrně omdlela a teď se z toho pomalu vzpamatovává. Nerozhodnými pohyby se
posadila a pohlédla na své tělo. Celá byla zastříkaná Lízinou krví. Ze stehna ji trčel ostrý, asi
deset centimetrů dlouhý střep.
"Do prdele, to ne! To se nemělo stát. Říkal jsem jí, aby si na to dala pozor."
Samozřejmě jsem byl tím prožitkem otřesen, i přesto mi ale její slova neušla. Nebyl jsem si j istý,
jestl i jsem skutečně slyšel to, co jsem si myslel, že slyším. Buď jsem se přeslechl, nebo byla
Linda natol ik zmatená, že se přeřekla.
"NeníQ, není vám nic? Jste v pořádku?" zeptal jsem se plaše a ani si neuvědomil , že j i zase
vykám. Bál jsem se, co to s ní udělá, až si uvědomí, co se stalo. Obával jsem se, že bude
schopna, třeba ze vzteku, že se to nepovedlo, nebo abych mlčel o jejím bláznivém pokusu, mě i
zabít. Asi bych jí nevymluvil , že budu mlčet, že by mi nikdo stejně nevěři l .
"Nejsem!" zařvala. "Už nikdy nebude nic v pořádku. Se vším je konec! Všechno se pokazilo. Už
ji nikdy nedostanu zpět."
"Vzpamatuj se Lindo. O čem to sakra mluvíš?" divi l jsem se. "Jakou ji?"
"Copak ti to nedochází?!" opáčila a pohlédla mi do obličeje.
"Ale ano. Nevím proč, ale nepovedlo se to. Žádná výměna duší se nekonala." Na situaci, v jaké
jsem byl, i přesto, že už byl vlastně konec, jsem byl snad až moc sarkastický.
"To si piš, že se konala! Kdo si asi tak myslíš, že s tebou mluví?"
Trochu mě tou nesmyslnou otázkou překvapila. "To snad ne!"
"Kdo? Řekni jméno!"
Ne. To snad ne! Silně jsem polkl. "Lindo?" Měl jsem co dělat, abych to slovo protlači l přes
knedlík, který mi náhle utěsnil hrdlo.
"Ale hovno! Linda je pryč. Já jsem Marian!"
A to už jsem si myslel, že je všechno za mnou. "AleQ, ale kde je Linda?"
"Kde by tak asi byla? Tam, kde jsem byl já. Tam, kde jsi měl být ty! Mezi mrtvými." Chtěl to
vykřičet, ale zdolaly ho slzy.
"Jak to? PročQ,"nemohl jsem najít vhodné slova. Připadal jsem si jako turista v cizí zemi, který
se chce na něco zeptat, ale neumí ani slovo v jej ich jazyce.
Marian zkříži l nohy pod sebe a dal si hlavu do dlaní. Měl problémy potlačit nával slz, které se mu
řinuly z očí. "Upozorňoval jsem ji, že nesmí narušit ochranný kruh. Mohlo by se stát to, co se
stalo."
"A co se vlastně stalo?" zeptal jsem se, i když to vlastně bylo jasné.
"LízaQ," hlesl tiše Marian Lindiným hlasem, setřel si s tváří slzy a hlasitě potáhl nosem. "Ta
proklatá kočka patrně psychicky neunesla to, co se před ní odehrávalo. Její zvířecí instinkt jí
velel to jediné, čeho byl schopen - sebeobranný útok. Smolný osud vybral jako cíl útoku tvé
prázdné tělo. Kdyby zaútočila na Lindu, mohlo snad být všechno jinak. Mohlo se to ještě povést.
Vybrala si však tebe a Linda chtěla zabránit tomu, aby porušila ochranný kruh. V té rychlosti
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však porušila kruh sama a tím to všechno změnila. Líza to odnesla smrtí a má duše se místo s
tvou, vyměnila s Lindinou. Linda je tam, na druhé straně a já v jejím těle."
Cíti l jsem jeho žal. Obestřel mě plášť smutku, jež jakoby zahali l mou nahotu. "Nevím, jak to bude
znít po tom, co jste mi chtěl i udělat, ale je mi to líto."
Snad chtěl něco říct, z úst mu však unikl jen hlasitý vzdech.
"NedaloQ," řekl jsem plaše, "nedalo by se jí vyvolat zpět, do j iného těla? Tak jako jste to chtěl i
udělat se mnou?"
"Ne, to už nejde. Zpět jde vyvolat jen duše mrtvého. A Linda nikdy nezemřela."
Na chvíl i zavládlo ticho, přerušované jen Marianovými vzlyky. Po chvíl i Marian vstal a odvázal
mě. Sklopil jsem zrak, neboť jsem se zdráhal pohlédnout mu do tváře. Promasíroval jsem si
ztuhlé zápěstí, zůstal jsem však stát na místě.
Marian se ode mne odvráti l a tiše promluvil : "Můžeš jít. Omlouvám se za to, co jsme ti chtěl i
udělat, ale pro náš vztah nebylo j iné cesty. Prostě jsme to museli zkusit. BěžQ Tvé věci jsou v
chodbě na věšáku, batoh je u křesla."
Víc už neřekl a tak jsem překročil mrtvé kusy Lízina těla a pomalu došel ke křeslu. Vzal jsem si
batoh a kolem Mariana prošel do předsíně. Rychle jsem se oblékl. Ze zvědavosti jsem pohlédl
na hodinky. Běžela sedmnáctá minuta sobotního rána. Otevřel jsem domovní dveře. Na chodbě
byla tma a ticho. Chystal jsem se opustit byt a zapomenout na to, co se za jeho dveřmi odehrálo.
Právě v ten okamžik se z pokoje za mnou ozval výstřel z pistole. Rychle jsem vyběhl na chodbu,
zavřel za sebou dveře a vyběhl o patro výš. Až pak se otevřely dveře většiny bytů a překvapení
sousedé vybíhali na chodbu. Byla to mizerná módní přehlídka vytahaných trenýrek, umaštěných
pyžam a nočních košilí. V mumraji zvědavých sousedů jsem vyběhl poslední patro, odemkl byt a
schoval se v jeho tichu a tmě.
Je to asi deset hodin, co jsem se vráti l z pohřbu. Dnešní den bude asi nejžhavější událostí
tohoto léta pro obyvatele místní čtvrti . Možná i celého města. Všichni žhavě debatují o této
smutné tragédii jednoho šťastného manželského páru. Všichni jsou přesvědčeni o tom, že se
Linda se smrtí svého muže nevyrovnala tak dobře, jak to vypadalo. Věří tomu, že svůj smutek
neunesla a spáchala sebevraždu.
Jen já vím, jak to doopravdy bylo a abych pravdu řekl, vůbec mě netěší skutečnost, že jsem
patrně jediný člověk na světě, který ví, že byl dvakrát na pohřbu jedné a té samé osoby. Možná,
že bylo dnes pohřbeno tělo Lindy Kubešové, ale ten, kdo byl (už podruhé) skutečně pohřben, byl
Marian Kubeš.
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Umíte psát jako Stephen King? Jste grafičtí
mágové? Chcete se zviditelnit? Máte rádi HORROR?

Dejte o sobě vědět: teresabanks@seznam.cz; obitus@seznam.cz
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