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HOWAR D – 10/2014

Drahé ženy,
tento úvodník píši takřka v předvečer vašeho mezinárodního dne, prostoupen vzpomínkami na všechno 

krásné, co jsem s vámi dosud zažil. Jelikož jsme horrorovým magazínem a nikoli zápisníkem mých erotických 
eskapád, musím se omezit na pouhé konstatování – jste fajn. 

Jste fajn, ale někdy nás, tupější část lidstva, pěkně serete. I přesto jsme se my, mužové Howardu, rozhodli 
toto jubilejní číslo věnovat převážně vám. Ochotně nám pomohla i ženská část redakce, čímž potvrdila naše 
dávné podezření ohledně její orientace. Nám to, holky, nevadí, klidně buďte bisexuálky. Vážně.

Na co se tedy můžete těšit v desátém čísle Howarda? Samozřejmě si představíme nejúspěšnější a nej-
oblíbenější nositelky ňader, jaké se kdy do našeho žánru zapsaly. A to jak ty za kamerou, tak ty před kame-
rou. V tomto případě hlasování hrdinky versus potvory s přehledem vyhrály ty zlé a my vám je představíme 
v obsáhlém článku. Profi l nemůže být věnován nikomu jinému, než zásadní femme fatale našeho magazínu, 
Zoře Ulle Keslerové, o povídky se pak spravedlivě podělila obě pohlaví, to snad aby nás někdo nepodezíral 
z militantního feminismu. 

Kromě feminních témat samozřejmě desátý Howard obsahuje hromadu recenzí, teoretických textů a roz-
hovorů v kvalitě takové, na jakou jste vy, naše milované čtenářky, zvyklé. Nebojte se do něj ponořit, my se 
nebojíme ponořit do vás. A tentokrát výjimečně nemluvím za redakční sekci vivisektorů a rozparovačů…

Roman Kroufek
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Chtělo by se říci, že je to bída, ale poslední do-
bou, a doufejme, že je toho náš článek zářným dů-
kazem, se to, zdá se, zlepšuje. Pravděpodobně to 
vlastně není vůbec důležité, ale pokud nemá pro 
horrorový fi lm žádný význam to, že na režisérské ses-
li sedí žena, je to stejně fajn a pozitivní jako v případě, 
že to nějaký význam má. No ne? Ženy točí horrory již 
pěknou řádku desetiletí. Že vás zrovna teď žádná ne-
napadá? Od toho jsme tady přeci my. Seznamte se.

Kathryn Bigelow (1951, San Carlos, USA) je sve-
toznáma hollywoodska režisérka, a prvá žena, kto-
rá kedy dostala Oscara za  réžiu (Smrť čaká všade, 
2008). Dcéra knihovníčky a riaditeľa továrne na  far-
by chcela byť najprv maliarkou, no nakoniec sa roz-
hodla študovať fi lmovú tvorbu. Evidentne sa jej to 
vyplatilo. Hoci ju široká verejnosť pozná skôr podľa 
novších fi lmov, v  ktorých rozoberá hlboké morálne 
otázky, má na konte jeden skutočne zaujímavý kú-
sok s názvom Near Dark (1987). Scenár k tomuto fi l-
mu navyše pochádza z  jej vlastného pera. Hoci sa 
jednoznačne radí medzi upírsku klasiku, je priam ne-
uveriteľné, že slovo „upír“ v  ňom ani raz neodznie. 
Úspešne sa vyhýba väčšine klišé, keď rozpráva prí-
beh Caleba, ktorý padne do rúk krvilačnej skupinke, 
čo len tak z nudy cestuje v karavane americkým stre-
dozápadom. Na tú dobu moderným, sviežim štýlom, 
špeciálnymi efektmi a maskami sa vyrovná snímkam 
z  dielne Olivera Stonea alebo Quentina Tarantina. 
Skutočnou pastvou pre oči je masaker v bare.

Mattie Do je režisérka pôvodom z Laosu, kde te-
raz aj žije. Napriek tomu, že donedávna pracovala len 
ako maskérka na fi lmovej škole a fi lmovú tvorbu sku-
točne neštudovala, stala sa autorkou prvého laoské-
ho hororu vôbec. Po kúskoch ho s manželom (sce-
náristom) a s neveľkým štábom natáčali dva roky vo 
vlastnom dome. Jej prvotina Chantaly (2013) mala 
premiéru na Luang Prabang Film Festival. Samu au-
torku pobavilo, ako sa ľudia ľakali a deti si zakrýva-
li oči. Klasický námet domu, v ktorom straší, oživila 
ľudovými poverami a aj príbehom z vlastného života. 
Ústrednými postavami sú Chantaly a jej otec. Ten je 
veľmi starostlivý a chráni svoju dcéru s chorým srd-
com – až príliš. Dievča časom nadobudne dojem, že 
jej mŕtva matka jej chce zo záhrobia niečo odkázať. 
Videnia má len vtedy, keď si nevezme lieky. Má ris-
kovať život, aby konečne vypočula matkine slová? 
Chantaly ešte na západ ani nedorazil, a Mattie Do už 
plánuje prácu na  novom horrore. Začne nakrúcať 
v apríli alebo v máji tohto roku, len čo získa povole-
nie. Na  laoské ministerstvo fi lmu (naozaj také majú) 
predložila na schválenie tri návrhy. Medzi nimi je aj 
scenár zombie horroru. Ten ale asi bude pre laoských 
úradníkov silná káva.

Svůj režisérský rukopis do análů japonského cy-
berpunkového bodyhorroru se rozhodla vtisknout 
i představitelka jedné z hlavních rolí z  toho zřejmě 
nejkultovnějšího žánrového dílka. Mluvíme samozřej-
mě o Kei Fujiwara, kterou určitě znáte z Tsukamoto-
va Tetsua (1988). Narodila se v roce 1957, sedmapa-
desáté narozeniny oslaví jen šest dní po vyjití tohoto 
čísla. Její profesní život rozhodně není nijak nudný. 

Když to mají 
pod palcem holky
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Zvládá to jako redaktorka, stála za kamerou i před 
kamerou, poslední dobou svůj čas dělí hlavně mezi 
psaní a režii. Trochu zvláštní je, že herecky debutova-
la v kanadském mořském sci-fi  The Neptune Factor 
(Znak Neptuna, 1973), který v půlce sedmdesátých 
let proletěl i našimi socialistickými kiny. Režisér Tsu-
kamoto ji poprvé obsadil do svého krátkometrážního 
horroru Futsu saizu no kaijin (1986). Spolupráce či 
Keiny schopnosti se mu zřejmě zalíbily, neboť se na-
čas stala jeho dvorní herečkou. Obsadil ji totiž zno-
vu hned do  svého následujícího středometrážního 
příběhu chlapce, jemuž ze zad roste sloup vysoké-
ho napětí, který se musí vydat do budoucnosti bojo-
vat s upíry a zachránit svět, Denchu Kozo no boken 
(1987). O další rok později si spolupráci zopakovali 
v již zmíněném Tetsuovi. Možná právě díky této spo-
lupráci není divu, že se Kei nakonec rozhodla sama 
režírovat. Hned ve svém prvním režisérském počinu 
Organ (1996) se rozhodla pojmout tzv. body horror 
po svém, tedy tak, že z jedné projekce tohoto řádně 
krvavého a  typicky japonsky ujetého příběhů o de-
tektivech, pátrajících po skupince obchodníků s or-
gány, část diváků opustila sál již po deseti minutách. 
Aby fi lm a  jeho úchylně hnilobnou atmosféru pod-
chytila opravdu ze všech stran, obsadila se do role 
sadistky. Povahu celého tohoto odstavce a jeho kon-
text v souvislosti s celým článkem nejlépe vystihuje 
komentář páně Kroufka k Organu: „Nevím, jak moc 

se na fi lmu podepsalo, že autorka téhle ultrabrutální 
podívané je žena, ale pokud to vliv mělo, tak jen více 
žen do horroru!“ O devět let Kei na režisérskou sesli 
usedla znovu a natočila Ido (2005), fi lm ještě nechut-
nější, krvavější, hnusnější, zvrácenější a  bizarnější, 
zřejmě ale zároveň méně pochopitelnější, snad pro ty 
náboženské (buddhistické) odkazy. Určitě jí bylo jas-
né, že by ji od věčného posedávání na režisérském 
trůnu brzy bolel zadek, a tak si, samozřejmě, ve fi lmu 
i zahrála. Herectví se ostatně věnuje pořád, naposle-
dy zatím v japonském horroru Hana-Dama (2014).

Když v  roce 1991 konečně vyšla Brettu Easto-
nu Ellisovi jeho kniha Americké psycho, o osudech 
od  skutečného života odcizeného a  do  stále větší 
paranoie se propadajícího, fi nančně zajištěného, uni-
verzitně vzdělaného, dokonalého a  bezstarostného 
yuppie Patricka Batemana, který ze všeho nejradši 
mučí a zabíjí spoluobčany převážně ženského pohla-
ví, okamžitě vyvolala vlnu kritiky mimo jiné ze strany 
ženských organizací. Předsedkyně losangelské po-
bočky Národní organizace žen Tammy Bruce knihu 
označila za přímý návod, jak vraždit ženy a anglic-
ké nakladatelství Picador odmítlo knihu vydat v pa-
perbackové verzi, aby si ji nemohli koupit chudí, ne-
vzdělaní a nezaměstnaní. Jakým překvapením se pak 
mohlo jevit, když na režisérskou sesli fi lmové adapta-
ce usedla žena. Méně překvapivé je však již její jmé-
no. Nebyl jí totiž nikdo jiný, než Mary Harron, Vivian 
Westwood kinematografi e. Tato kanadská scénáris-
tka a režisérka se narodila v lednu 1953 do herecké 
rodiny. Ostatně, s  jejími rodinnými vztahy je to po-
měrně komplikované. Měla vlastního i  nevlastního 
otce a několik nevlastních matek. Vlastní otec, vlast-
ní matka a první nevlastní matka byli herci, nevlastní 
otec byl spisovatel, druhá nevlastní matka zpěvačka. 
K herectví přičichla i  její sestra Kelley. Ve třinácti le-
tech se Mary přestěhovala do Anglie, kde studovala 
na Oxfordu. Po studiích se přesunula do New Yorku, 
kde se koncem 70. let zapojila do rodícího se punko-
vého hnutí. Stála u zrodu časopisu Punk magazine, 
byla první, kdo udělal rozhovor s britskými punke-
ry Sex Pistols pro americkou tiskovinu. V 80. letech 
pracovala pro časopis The Observer, později jako 
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hudební kritička pro časopisy The Guardian a  The 
New Statesman. Režisérsky debutovala fi lmem 
o ženské šovinistce Valerii Solanas I Shot Andy War-
hol. Původně to měl být dokument, ale bylo jí produ-
centy nabídnuto, aby z toho udělala celovečerní fi lm. 
Na režisérskou stoličku se později vrátila v již zmíně-
né adaptaci sociálně-psychologického horroru Ame-
rican psycho (2000), kterému, i když nedosahuje sy-
rovosti knižní předlohy, přesto dokázala vtisknout tu 
správnou příchuť sociální kritičnosti. Té se nevyhnu-
la ani v horrorovém seriálu Fear Itself (2008), její díl 
Community totiž vypráví o mladých manželech, kteří 
pro svůj budoucí život hledají bezpečí a stabilitu v se-
vřené komunitě, snažící se udržet strach, zlobu, ne-
bezpečí a bolest současného světa mimo své hrani-
ce. Jenže často jsou podobné projekty jen vytloukání 
klínu klínem, neboť proti zlobě, nebezpečí, strachu 
a bolesti jsou používány naprosto stejné prostředky. 
Kromě hojné režisérské účasti na mnoha TV seriá-
lech (za všechny zmiňme jen lesbický L World), se 
k horrorovému žánru vrátila dívčím gotizujícím dra-
matem The Moth Diaries (2011), na který najdete re-
cenzi na jiném místě Howarda. Mary žije v New Yorku 
se svým manželem, režisérem Johnem C. Walshem 
a dvěma dcerami.

V  našem výčtu režisérek nyní zabrousíme 
do Hong Kongu, kam se s  rodinou dostala z  Číny 
přes Macao Ann Hui. V Hong Kongu vystudovala 
komparativní literaturu (ať už je to co je to). K  režii 
se dostala jako pomocná režisérka King Hua, reži-
séra wuxia fi lmů. Netrvalo dlouho a začala režírovat 
sama. Začala se seriály, a dokumenty v televizní pro-
dukci. Tu opustila v sedmdesátých letech, kdy se za-
čala věnovat natáčení fi lmů, v nichž se snažila vy-
hýbat mainstreamu. Nás ale zajímá to, co se stalo 
v roce 2001, kdy zpod její režisérské taktovky vyšel 
fi lm Youling renjian. Mysteriózní horrorová duchaři-
na, která však nesází na klasické asijské trademarky 

v podobě bledých asiátků, ale spíše na samotnou at-
mosféru. Bohužel je to jediný horrorový zářez na její 
pomyslné pažbě, což je škoda, protože její ostatní 
tvorba je, dá se říci, všestranná a hlavně zajímavá, 
tudíž by mohla přijít ještě s něčím lepším než Youling 
renjian, který i přes výbornou atmosféru a pár skvě-
lých nápadů není zase něčím, z čeho by si zkušený 
horrorový divák sedl na zadek.

Pokaždé když je řeč o českém, respektive čes-
koslovenském, horroru, můžu vám zaručit, že zazní 
jeden fi lm. Vlčí bouda. Příběh o vybrané skupině mla-
dých lidí účastnících se lyžařského výcviku, který se 
následně změní v něco zcela úplně jiného, než če-
kali, je klasikou tenoučké tuzemské horrorové scé-
ny a co je smutnější, jediným horrorovým zářezem 
ostravské rodačky a ceněné režisérky Věry Chytilo-
vé. Ta je taková zvláštní postavička a to hlavně svým 
přístupem, který by se dal nazvat lehce jako femini-

stický. Ve své tvorbě se zabývá především tématem 
muže a ženy, v různých polohách (každého muže jis-
tě zabolí varlátka při vzpomínce na Pasti, Pasti, Pas-
tičky). Přitom původně mohla být architektkou, což 
studovala v Brně, ale jen dva roky. Poté se živila růz-
ně, jako grafi čka, modelka, ale hlavně fi lmová klap-
ka. Z této nízké pozice se vypracovala až na pozici 
pomocné režisérky, vystudovala FAMU a mohla se 
posadit na režisérskou sesli. Její fi lmy byly vždy pro-
vokativní, a proto se nevyhnula (stejně jako například 
další český režisér horrorových klasik Juraj Herz) 
postihu tehdejšího režimu. To ji ovšem nezastavilo, 
byla pořád svá a nekompromisně si stála za svým. 
Jejím hlavním poznávacím znamením je také to, že 
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s málokým vychází a k hercům se chová jako přís-
ný diktátor. Někdo by se ji možná nebál nazvat ne-
příjemnou. Holt komplikovaná osobnost, stejně jako 
mnoho jiných výjimečných umělců. Je převeliká ško-
da, že se za svou kariéru nedostala k nějakému psy-
chologickému horroru, protože by bylo jistě zaděláno 
na další skvost českého horroru.

Alan Rowe Kelly (1959, Dover, USA) začínala 
ako kaderníčka a maskérka pre módne a  reklamné 
fi rmy. Strávila celé roky za  fotoaparátom a aranžo-
vala zábery pre módne časopisy, televízne reklamy 
a katalógy. Keď už toho mala plné zuby, ako štyrid-
siatnička si zaplatila agenta a ten jej dohodil prácu, 
ktorá ju živí dodnes: píše scenáre pre horrory, reží-
ruje ich aj v nich hrá. Jej autorským debutom je I‘ll 
Bury You Tomorrow (2002), ktorý vcelku úspešne 
odštartoval jej režisérsku aj hereckú kariéru. Celkom 
morbídny príbeh začína s príchodom cudzinky Dolo-
res do malého mesta, kde ju nik nepozná. Zamestná 
sa v miestnom pohrebníctve a ako sa ukáže, nová 
práca je pre ňu hračka. Doslova. V skrini totiž rad-
šej nájde kostlivca, ako milenca. Film začína voľne, 
no dostáva spád vďaka zvratom, ktoré príbeh oživujú 
a zaujímavým postavám. Napriek vykrádaniu hrobov 
a nekrofílii však rozhodne neskĺzne do tej istej roviny 
ako Nekromantik. Jej ďalší počin, The Blood Shed 
(2007), má podobne zvrátených protagonistov. Je 
to vlastne taký milý príbeh o bežnej, príbuzenským 

krížením znetvorenej rodinke kanibalov a o tom, ako 
sa každý deň vyrovnávajú s drobnými problémami, 
ktoré so sebou prináša stále sa rozrastajúce a pribli-
žujúce sa mesto. Vo fi lme nájdeme všeličo. Odka-
zy na  populárne horrorové snímky, prvky paródie 
a prekročenie všetkých možných tabu. Treba sa pre-
to naň pozerať s nadhľadom alebo po pár pohári-
koch. Novinkou z konca minulého roka je Gallery of 
Fear (2013). Podľa textu distribútora neprajná kritič-
ka umenia prijme pozvanie na  súkromnú exhibíciu 
v odľahlej vile, kde jej majú predstaviť nové umelecké 
médium. Zrazu sa ocitne v štyroch príbehoch vraždy, 
príšer a masakru. Posledný príbeh má byť ten jej. Re-
žisérka momentálne už dokončuje ďalší fi lm, Tales of 
Poe, v ktorom si aj zahrá, tak ako vo všetkých.

Mary Lambert (1951, He-
lena, USA) sa horroru venuje 
počas celej svojej kariéry. Čo 
určite prekvapí, je fakt, že na-
krútila niekoľko celkom poze-
rateľných videoklipov pre Ma-
donnu – Like a Virgin, Material 
Girl, La Isla Bonita, Like a Pra-
yer – a  údajne sú s  kráľov-
nou popu dobré kamarátky. 
No konte má okrem hudob-
ných videí oveľa viac. Pozor-
nosť získala sfi lmovaním šie-
steho dielu prvej série Tales 
from the Crypt (1989 - 1996), 
ktorá čerpala námety z horro-
rových komiksov z  50. rokov. 
Posledný diel série s  názvom 
Collection Complete sa ne-
sie v duchu čierneho humoru: 
Čerstvý dôchodca si potrebu-
je nájsť koníček, tak sa rozhodne vypchávať zvie-
ratá, čo jeho manželka vláči domov ako domácich 
miláčikov, a  robiť si zbierku. Zvieratká majú svoje 
miesto aj v jej ďalších dvoch fi lmoch: Pet Sematary 
(1989) a Pet Sematary II (1992). V prvom prípade ide 
o adaptáciu známeho románu Stephena Kinga a asi 
jej najlepší kus. Za novým domovom mladej rodiny 
je zvláštne pohrebisko, kam ak pochovajú domáce-
ho miláčika, vráti sa medzi živých. Je len... akýsi iný. 
Treba uznať, že Mary Lambert ostala väčšinou verná 
knižnej predlohe, hoci pre fi lm boli nutné isté úpravy 
a skratky. Vďaka dobre zvládnutým maskám sa po-
darilo dosiahnuť, že na 25 rokov starej snímke tíne-
džeri pištia a pozerajú pomedzi prsty. Naproti tomu 
pokračovanie trpí asi všetkými chorobami „dvojok“. 
V tomto fi lme mali byť živí mŕtvi inteligentnejší a vy-
chcanejší. Opakujúce sa motívy, samoúčelné šokuj-
úce scény a nelogické správanie postáv. Chýbajúcu 
tragickosť prvého fi lmu sa efektmi vynahradiť ne-
podarilo. Tým sa potvrdilo heslo „Nechajte Kingovi, 
čo Kingovo jest.“ Zaujímavým a mimoriadne zábav-
ným počinom je Strange Frequency (2001). Na ňom 
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sa silno odrazilo režisérkino prepojenie s hudobnou 
scénou. Film je zložený zo štyroch samostatných prí-
behov, pričom všetky lavírujú medzi horrorom, čier-
nou komédiou a riadnym drogovým tripom. Je ťažké 
nespoilovať, ale vidieť rockerov, čo uviazli na doslo-
va nekonečnej diskotéke a súboj vôlí rockovej hviez-
dy demolujúcej hotelovú izbu a svedomitej chyžnej, 
to skutočne stojí za to. Bodku za tým všetkým dáva 
skutočne temný príbeh zo zákulisia hudobného pri-
emyslu. Jasným príklonom k mainstreamu bola Ur-
ban Legends: Bloody Mary (2005), súčasť horro-
rovej série, v ktorej ožívali mestské povedačky. Ako 
si každý domyslí, tínedžeri vyvolajú pomstychtivého 
ducha, začnú veľmi kreatívnymi spôsobmi umierať 
a zvyšní sa snažia vražedný plán Krvavej Mary pre-
kaziť. Ešte lajtkovejší je The Attic (2007), pri ktorom 
sa dá bez obáv zdriemnuť. Potenciál strašidelného 
domu v  tomto prípade úplne vyšumel do prázdna, 
keďže herečka Elisabeth Moss svoju úlohu dievčaťa 
prenasledovaného duchom akosi odfl ákla a pravdu 
povediac, odkladanie vysvetlení vzťahov medzi po-
stavami na úplný koniec fi lmu veľmi neprospelo. The 
Dark Path Chronicles (2008-2009) bojoval s veľmi 
podobnými problémami. Navyše, seriál s  upírskou 
tematikou sa dostal na obrazovky práve v čase zla-
tej éry Twilightu, kedy už bežala niekoľká séria True 
Blood. Nakoniec bolo natočených len 7 častí. Hoci 
sa kvalita hororovej tvorby Mary Lambert podobá 
horskej dráhe, je stále možné, že sa začne vracať 
do plusových čísel. Koniec koncov, nie je na fi lmo-
vej tvorbe závislá vďaka príjmom z hudobných videí 
a dokumentov. Momentálne pripravuje ďalší horroro-
vý fi lm Hell House.

Dcéra Davida Lyncha po svojom otcovi zdedila 
záujem o režírovanie. Hoci sa jej rodičia rozviedli, keď 
mala Jennifer Chambers Lynch (1968, Philadelphia, 
USA) šesť rokov, v  devätnástich sa odsťahovala 
za otcom do Los Angeles, aby pre neho mohla pra-
covať. Okrem podielu na populárnom seriáli Twin Pe-
aks bol jej tvorcovským debutom horror Boxing He-
lena (1993), ktorý napísala a nakrútila ako 24-ročná. 
Ako dcéra legendy to mala ťažšie, keďže od nej kri-
tika veľa očakávala. Pekná mrška odkopla chirurga, 
čo pre ňu celkom stratil rozum. Je ňou tak posadnu-
tý, že využije jej nehodu a spraví ju na sebe závislou 
– veď chirurgovia sú platení za to, že režú, nie? Ako 
prvotina má fi lm svoje muchy. Je zaujímavý a s vyš-
ším rozpočtom a s Kim Basinger, pre ktorú bola pô-
vodne hlavná rola šitá, by bol aj lepší. Ťažko povedať, 
čo ju inšpirovalo, keď sa po  toľkých rokoch (a cel-
kom úspešných fi lmoch) opäť vrátila k  horrovému 
žánru v snímke Hisss (2010). Možno to bola otrava 
z nedovareného karí. V konečnom dôsledku sa z Hi-
sss vykľula nechcená komédia s obsadením béčko-
vých Bollywoodskych hercov. Smrteľne chorý zloči-
nec sa týra kobru elektrošokmi, aby vyvolal Nagin, 
bytosť, čo sa mení z hada na ženu, a získal od nej 
prostriedok na  nesmrteľnosť. Jej predstaviteľka 

Mallika Sherawat je na plátne viac nahá, ako obleče-
ná a, chvalabohu, sa do hlúpych dialógov nezapája. 
Moja trpezlivosť však došla v momente, keď táto Ind-
ka dávala francuzáka gumenému hadovi. Jenniferino 
renomé zachránil Chained (2012). Po nízko nasade-
nej latke Hiss vytvorila konečne kvalitný a veľmi púta-
vý horror. Zaujme nielen dejom, ale aj prácou s farba-
mi a celkovou atmosférou. Hoci by niekomu postačil 
samotný námet taxikára, ktorý je vlastne sériovým 
vrahom, okorenila ho novým prvkom, ktorý tvorí pra-
vé jadro príbehu. Je ním malý chlapec, ktorého si ta-
xikár po  jednej „šichte“ nechal ako otroka. Spôsob, 
akým sa dej odvíja a stupňuje, je zároveň prirodzený 
a znepokojivý. Vďaka tomu udrží diváka nalepeného 
na obrazovke až do nečakaného konca.

Další v  našem výčtu horrorových režisérek je 
dáma z Francie, která má, bohužel, ve své fi lmografi i 
horrorový snímek pouze jeden. Ospravedlňuje ji jen 
to, že Dorothy Mills (2008) není vůbec špatným fi l-
mem. Řeč je o francouzské režisérce Agnès Merlet 
(*1959), která se proslavila v  roce 1997, kdy podle 
svého scénáře natočila životopisné historické drama 
Artemisia o životě nezávislé malířky Artemisie Genti-
leschi, kterážto chtěla na přelomu patnáctého a šest-
náctého století malovat nahé muže. A to se v té době 
církvi příliš nelíbilo, což není nic nenormálního, těm 
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se nelíbilo vždycky všechno. Po více než deseti le-
tech se k natáčení fi lmu vrátila a opět si také sama 
napsala scénář. Tím fi lmem je právě Dorothy Mills, 
psychologický horror ze staré školy, pojednávající 
o mladé psychiatričce, která se stará o titulní čtrnác-
tiletou dívku, trpící mnohočetnou osobností. Všech-
no začne tím, že Dorothy začne mluvit hlasem mrt-
vého syna mladé psychiatričky. Atmosférické Irsko, 
děsivá holčička, co víc si může fanda horroru přát? 
Přát si toho může samozřejmě hodně, od pekelných 
démonů, přes chrastící řetězy, vesmírné 
monstrum až po  šíleného vraha s  mas-
kou, ale v  jednom fi lmu přece nemůže být 
všechno, vy trumpety. Za zmínku stojí i fan-
tasy romanťárna Poslední z Furlongů. Ka-
ždý z  rodiny Furlongů je obdařen nějakou 
zvláštní schopností a James, poslední z ro-
diny, by rád odhalil tu svoji. Jenže okolo něj 
se šíří jen smrt. Až díky šikaně v nápravné 
škole James konečně pochopí, v čem spo-
čívá jeho schopnost, jeho prokletí. Uteče 
do hor, kde se u něj po  letech objeví mla-
dá dívka Mae. Pak přijde na řadu nějaká ta 
romantika a posléze i nějaká ta pomstička. 
Ano, je to přesně tak zajímavé, jak zajíma-
vě to zní.

V  následujících řádcích se nebudeme 
točit ani tak kolem jednoho ženského jmé-
na, jako spíše kolem jistých fi lmů a  jmen, 
které však naše téma spojuje velmi silně. 
V  roce 1982 na  plátna kin vtrhl fi lm The 
Slumber Party Massacre o dívčím pyža-
movém večírku, který naruší jeden pán, 

který je naprosto normální, jen prostě tak trošku rád 
vraždí. Snímek je kromě několika zajímavých scén 
(lednička) a  vraha (který vypadá skoro přesně jako 
manžel Heleny Vondráčkové) zajímavý hlavně jako 
ženský (parodický) příspěvek do slasher žánru. Kro-
mě toho, že jsou hlavními hrdinkami ženy a ženy se 
zde objevují v  ještě stále ne zcela typických dělnic-
kých profesích (muži tu jsou prostě jen dekorační 
kusy masa určené na porážku), hlavní slovo při jeho 
vzniku měly také ženy. Scénář k fi lmu napsala Rita 
Mae Brown (*1944), americká spisovatelka, feminis-
tka, politická a  lidskoprávní aktivistka, která se pro-
slavila již svým prvním románem zabývajícím se le-
sbickou tématikou Rubyfruit Jungle (1973). Kromě 
působení v hnutí za občanská práva, protiválečném 
hnutí a hnutí za práva homosexuálů, zastávala admi-
nistrativní pozici v Národní organizaci žen (National 
Organisation for Women), z níž však nakonec rozči-
leně vystoupila po  homofobních poznámkách jed-
né z  čelních představitelek a  snaze distancovat se 
od  lesbických organizací. V  roce 1970 se stala za-
kládajícím členem lesbicko-feministického kolekti-
vu The Furies Collective, vydávajícího stejnojmenný 
zpravodaj, vycházející z  předpokladu, že kořenem 
všeho útlaku je heterosexualita. Žila ve vztahu mimo 
jiné s  tenistkou Martinou Navrátilovou, herečkou 
a spisovatelkou Fannie Flagg nebo političkou Elaine 
Noble. Ráda hraje pólo, je zakladatelkou čistě žen-
ského Blue Ridge Polo Club. Je autorkou dvou bás-
nických sbírek, více než desítky novel, dvou knižních 
sérií a devíti scénářů. V roce 1982 byla nominována 
na Emmy. V roce 1990 se stala inspirací pro jméno 
postavy Whoopi Goldbergové ve fi lmu Ghost – Ody 
Mae Brown. Na režisérskou stoličku se pak posadi-
la její krajanka, scénáristka, producentka a režisérka 
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Amy Holden Jones. Ta se pohybuje v oblasti pře-
vážně nízkorozpočtových snímků s žánrovým zábě-
rem od  letních dětských komedií, přes romance až 
po horror. Po vystudování dějin umění na Wellesley 
College přešla na fi lmové studijní kurzy v MIT, Cam-
bridge. Po  získání prvního místa na Národním stu-
dentském festivalu krátkého fi lmu Amerického fi lmo-
vého institutu jí jeden z  porotců, Martin Scorsese, 
nabídl místo asistentky režie při natáčení Taxikáře. 
Tam také potkala svého budoucího šéfa Rogera Cor-
mana. Při natáčení The Slumber Party Massacre se 
pro změnu potkala se svým budoucím manželem, 
kameramanem Michaelem Chapmanem. Kromě re-
žie se věnuje i scénáristice, napsala scénáře mimo 
jiné k Mystic Pizza (1988), Beethoven (1992), remaku 
The Getaway (Útěk do Mexika, 1994) nebo letošní-
mu seriálu The Black Box (2014). Zbývá jen dodat, 
že poměrně šílenou rokenrolovou druhou část trojdíl-
né Slumber Party Massacre série, v níž pekelný roc-
ker zabíjí vrtákem vyčuhující z krku kytary, natočila 
také žena, Deborah Brock. Brock vystudovala fi lmo-
vou školu UCLA a byla jednou z pěti fi nalistů scé-
náristické soutěže Samuel Goldwyn Screenwrittin 
Awards. Již od mládí natáčela na klasickou Super 8, 
její studentské fi lmy byly promítány v Los Angeles, 
nezávislých fi lmových festivalech a v HBO. Po studiu 
pracovala pro Rogera Cormana, od  něhož pozdě-
ji jako scénáristka a producentka přešla ke společ-
nosti Disney. Kromě The Slumber Party Massacre 
II (1987) režírovala ještě dobrodružné sci-fi  fantasy 
Andy Colby‘s Incredible Adventure (1988) a kome-
dii Rock‘n‘Roll High School Forever (1991).

Kanadskou rodačku Kari Skogland asi nezná-
te. Její nejznámější počin je Štvanec IRA s Benem 
Kingsleym, ale jinak se jí kariéra opírá především 

o  televizní seriá-
ly (ze známějších 
například Borgi-
as, nebo Broad-
walk Empire). A to 
nás konec kon-
ců zajímá, proto-
že zanechala sto-
pu i v seriálu podle 
stejnojmenné fi l-
mové série Crow 
(Vrána), kde režíro-
vala dvě epizody, 
konkrétně první 
dvě. Další seriál tý-
kající se horroru je 
adaptace Kingova 
románu Under the 
Dome, ve  kterém 
si Kari střihla tak-
též dvě epizody. 
Co se týče fi lmu, 
tam se k  horroru 

dostala, konkrétně šestým dílem podprůměrné série 
Kukuřičné děti – Návrat Izáka, který byl pro mne 
osobně utrpením.

Marně pátrám v paměti, ale myslím, že ve fi lmové 
branži neexistuje žena, režisérka, jež by měla ve svém 
portfoliu pouze horror. Která by tedy byla čistě horro-
rovou režisérkou. Jenže ona žena existuje, a aby to 
bylo zajímavější, existuje hned dvakrát. Dvojčata 
Jen & Sylvia Soska se narodila v Kanadě, konkrét-
ně ve Vancouveru 29. dubna 1983. Zajímavostí je, že 
se narodily na narozeniny jejich vlastní matky. Jako 
by tahle podivná matematika byla nějakým zvláštním 
znamením, obě sestry už v mládí propadly horroru. 
Již v dětství četly romány Stephena Kinga a ve video-
půjčovnách si pořizovaly stohy horrorových klasik. 
A vyrostly z nich, světe, div se, kaskadérky. Obě tré-
novaly bojová umění a vypadalo to, že do fi lmového 
průmyslu proniknou právě jako kaskadérky a dubler-
ky, ovšem vše se změnilo, když se rozhodly natočit 
fake trailer ve stylu Grindhouse Rodrigueze a Taranti-
na (který v té době právě běžel v kinech). Z fake trai-
leru se posléze stal fi lm, jejich prvotina Dead Hooker 
in a trunk (Mrtvá štětka v kufru), který společně re-
žírovaly, produkovaly, zahrály si v něm a ještě zvlád-
ly všechny kaskadérské kousky. Film sklidil obrovský 
úspěch na  festivalech, pochvalně se o nich vyjádřil 
dokonce i Eli Roth: „Měli byste omrknout sestry So-
skovy, které natočily fi lm Dead Hooker in a  Trunk. 
Natočily ho s malým rozpočtem a  i  tak je to kurev-
sky úžasné. Je to fakt násilné a kaskadéři jsou skvělí. 
Jsou to dvě sestry, dvojčata z Kanady, které si udě-
laly fi lm, který samy napsaly, produkovaly, zrežírova-
ly a taky si v něm zahrály. A je to fantastické.“ V roce 
2008 založily vlastní studio Twisted Twins Production, 
pod kterým natočily fi lm American Mary, jemuž se 
v horrových kuloárech dostalo stejně vřelého přijetí. 
V současnosti se můžeme těšit na pokračování nepří-
liš dobrého See no evil, takže můžeme jen čekat, zda 
tyto dvě dámy pozvednou kvalitu nahoru.
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Ač má Rachel Talalay na své režisérské židli snad 
stejně zářezů jako James Bond na  svých spoďá-
rech, nějaké kloudné informace (např. rok narození) 
jsou ještě hůře k nalezení, než vaše přítelkyně v dob-
ře rozjeté swingers party. Tedy kromě toho, že této 
scénáristce, producentce a  režisérce většina horro-
rových fandů a fanynek (i pohlavní solidarita jde v ur-
čitých ohledech stranou) nemůže přijít na jméno. A to 
hned díky jejímu režisérskému debutu, v němž do-
slova zabila ikonu osmdesátkového horroru, ďábel-
ského, ironického, leč upřímného Freddyho. Zřejmě 
nejzatracovanější díl, na němž je kritizováno takřka 
úplně všechno, od hloupého scénáře, nijakou režii, 
přes absenci atmosféry až po nesympatické posta-
vy, Freddy‘s Dead: The Final Nightmare (Freddyho 
smrt. Poslední noční můra, 1992), si jako producent-
ka sama natočila dle sebou samotnou přepsaného 
scénáře mimo jiné proto, že už měla Freddyho plné 
zuby. Když se později, jako součást exkluzivního ba-
lení, objevil na veřejnosti původní scénář, Talalay jej 
ihned označila za hroznou hovadinu. Ač se zdá, že 
natáčení a  postprodukce tehdy defi nitivně posled-
ního příběhu popáleného kotelníka, v němž se ob-
jeví jeho dcera i otec s  tváří Alice Coopera a Fred-
dy, coby dítě školou povinné upravující tvar svých 

křečků kladivem, byl díky několika střihovým verzím 
a nekonečným upravováním, přestřiháváním, prodlu-
žováním a zkracováním, opravdu horror, je třeba tu 
váhu nakydané špíny, která se na fi lm sesypala, troš-
ku vyrovnat. Já osobně tento díl, společně s prvním 
a třetím, považuji za nejlepší z celé série. Je zábavný, 
i ta atmosféra se tam objeví, koukáte-li na něj popr-
vé v přiměřeném věku a jen považte – Freddy v něm 
létá na koštěti. To v žádném předcházejícím i násle-
dujícím díle rozhodně neuvidíte. K režisérské stoličce 
a horroru se Rachel vrátila o dva roky později fi lmem 
Ghost in the Machine (Vražedný computer, 1993) 
o muži, který se promění v sérii elektrických impul-
sů, putujících v podobě počítačových kódů z jedno-
ho systému do druhého a zabíjejících lidi. Film prostý 
a  jednoduchý stejně jako jeho název a  letmý popis, 
ale určitě stojí za  vidění již pro tu vychvalovanou 
(snad jediná pozitivně komentovaná věc na celém fi l-
mu) scénu s mikrovlnkou. Navíc, tehdy se počítače 
dostávaly do širšího oběhu a byly prostě in. O další 
dva roky později Rachel ještě na čas zazářila komik-
sovým takřka Riot Grrrl fi lmem Tank Girl (Pancéřová 
holka, 1995), aby se pak, nebudeme-li brát v potaz 
těch pár TV fi lmů, utopila v záplavě seriálové režie. 
Seriálů má na  režisérském kontě opravdu hodně. 
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Vypíchněme z nich jen dva žánrově spřízněné. King 
to s kinematografi í opravdu nemá lehké. Ukazuje, že 
literární a fi lmový svět jsou dvě naprosto odlišné for-
my sdělení příběhu, které spolu nemusí vůbec spo-
lupracovat. Alespoň u většiny jeho příběhů tomu tak 
je. Proto snad ani nikoho nepřekvapí, že seriál Dead 
Zone (Mrtvá zóna, 2002) o učiteli, který umí číst my-
šlenky lidí, vidět jejich minulost a nahlížet do  jejich 
budoucnosti, je jen velmi slabým odvarem jednoho 
z jeho průměrných románů (tak, teď abych se bál vy-
cházet ven). Navíc, čerpá z něj vlastně jen první díl, 
pak už si to jde svou vlastní cestou. Lépe už na tom 
je bratrská dvojice geisterjägerů, hledajících své-
ho zmizelého otce. Ta si díky seriálu Supernatural 
(Lovci duchů, 2005), vycházejícím ze všech možných 
i nemožných nejen US městských legend, dokáza-
la v rámci horrorového televizního seriálu vybudovat 
docela solidní pozici. O které svědčí hned několik se-
zón. Neděláme si však iluze, že by za to mohla reži-
sérská spoluúčast právě Rachel Talalay.

Oblibu a taje asijského horroru sice světu přines-
lo Japonsko, ale Jižní Korea ho rychle v kvalitě a at-
mosféře doběhla a  snad ještě předběhla. A  to do-
konce i  v  ženském podání. Jihokorejská režisérka 
Jae-Yeon Yun se narodila v roce 1972. Vystudova-
la evropské výtvarné umění a poté přestoupila na vi-
zuální umění Korejské národní umělecké univerzity, 
kde se specializovala na fi lm. Yun by se dala pova-
žovat za  takový lakmusový papírek postavení ženy 
v korejské kinematografi i. Když studovala fi lmařinu, 
patřila k ženské početní menšině. Dnes údajně mini-
málně polovinu žáků univerzity tvoří ženy. Sama tvr-
dí, že zvýšení počtu fi lmařek je třeba chápat v širším 
kontextu větší diverzifi kace hlasů a projevů v korej-
ské kinematografi i. Po promoci pracovala jako umě-
lecká režisérka u  komediálního thrilleru Paradaiseu 
billa (2001) a režírovala dva krátkometrážní fi lmy, En-
counter (1998) a Psycho Drama (2000), vyprávějí-
cí příběh z psychiatrického oddělení o interakci mezi 
sestřičkou a  jedním konkrétním pacientem. Psycho 
Drama jí přineslo ocenění na Ženském fi lmovém fes-
tivalu v Soulu a byla jí díky němu nabídnuta režie tře-
tí části horrorové série Yeogo goedam 3: Yeowoo 
gyedan. V Koreji skoro samostatný horrorový sub-
žánr tvoří tzv. školní horrory, odehrávající se na ško-
lách. Nejinak tomu je i u série Yeogo goedam. Pří-
běh Yeowoo gyedan se točí kolem přátelství dvou 
studentek baletní školy, které je vystaveno zkoušce 
v okamžiku, kdy ruský balet vyhlásí nábor nejlepších 
tanečnic do Moskevské taneční školy. Jedna z ka-
marádek je takřka jistou adeptkou, ta druhá však vy-
zkouší lokální legendu, vyprávějící o místním magic-
kém devatenáctém schodu, který když je překročen, 
splní každé přání. A ona si přeje, aby vybrána byla 
ona. Což se jí splní, ovšem za strašlivou cenu dotírání 
ducha mrtvé spolužačky. Yeowoo gyedan se tak drží 
klasického mustru korejských duchařin – co se zpo-
čátku tváří jako studentské drama, se v závěru změní 

v atmosférický horror. Podobně je tomu i u druhého 
režisérčina horroru Yoga Hakwon (2009), k němuž si 
napsala sama scénář. I tentokrát jde v podstatě o čis-
tě ženský příběh. Hlavní hrdinka, společně se čtve-
řicí dalších nespokojených dívek, hodlá absolvovat 
specifi cký týdenní kurz jógy, který z nich má udělat 
úspěšné, sebevědomé, ctižádostivé a schopné ženy, 
jež se neztratí v současném krutém světě. Jenže kurz 
má jasná pravidla, která neradno porušovat. Zvítězit 
a získat tak věčné mládí, může pouze jedna z nich. 
Tématicky poměrně originálně a neotřele pojatá du-
chařina oplývá silnou myšlenkou, velmi slušným he-
rectvím a hustou atmosférou. Zbývá jen doufat, že 
Jae-yeon Yun ještě neřekla své poslední slovo.

Lucia Andaľová
Martin Skuřok

Honza Vojtíšek
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Dívčí internátní škola, tvrdý režim, to zajímavé 
období, kdy se dívky stávají ženami, nejlepší kama-
rádství na život a na smrt, vyrovnávání se s otcovou 
sebevraždou, krásný učitel literatury a  podivně ta-
jemná nová spolužačka.

Režie: Mary Harron
Scénář: Mary Harron

Délka: 83 min.
Původ: Kanada

Rok: 2011
Hrají: Sarah Bolger, Lily Cole, 

Sarah Gadon, Judy Parfi tt

Šestnáctiletá Rebecca se po prázdninách vrací 
do  internátní školy. V ní sice vládne poměrně tuhý 
režim, trestající sebemenší porušení mravní kázně 
a nekompromisních předpisů, ale jsou tady taky ká-
mošky, včetně té nejlepší. I díky nim se Rebecca sna-
ží vyrovnat s otcovou sebevraždou. Je tady i nový, 
hezký a sympatický učitel literatury. A taky nová spo-
lužačka Ernessa, jejímuž kouzlu ihned propadne Re-
bečina nejlepší kamarádka Lucy a Rebecca začne 
žárlit. A  zjišťovat, že na  Ernesse je něco divného. 
Třeba vůbec nejí, v noci se toulá po okolí a z  jejího 

pokoje se line podivný zápach. Kromě toho Rebecca 
začne přicházet o kamarádky, buď jsou ze školy vy-
loučeny, nebo záhadně zemřou. A Lucy se ztrácí čím 
dál více. A ten učitel je tak sympatický…

Nevím, zda je románová předloha Rachel Klein 
dostupná v češtině, ale již podle názvu, ženské autor-
ky předlohy a anotace, se Můří deníky zdají být dnes 
již tradiční paranormální přeslazenou a uvzdychanou 
romanťárnou. Nakonec se však (a nevím, zda již díky 
autorce předlohy nebo až scénáristce a  režisérce 
Mary Harron) ukáží být naštěstí jen tuctovou, neorigi-
nální modernější variací na jeden klasický romantický 
gotický román, z něhož silně vychází, často jej citují 
a zmiňují. V podání rebelky Mary Harron ještě navíc 
přetavené v silně ženský příběh o dívkách, které se 
v nelehkém světě přísné střední školy stávají ženami.

Jasně, nijak to nezakrývá, že to vychází ze sou-
časného boomu paranormálních romancí a prakticky 
to jejich kostru nijak nenarušuje ani nerenovuje. Vlast-
ně to není nic originálního ani strhujícího, viděno, čteno 
všechno stokrát, v lepších či horších kvalitách. Ale…

Ale i z těch negativ, která lze příběhu jistě vytknout, 
nakonec člověk vycítí i  něco pozitivního, radostné-
ho. K dobru lze rozhodně připočítat dvě věci. Děj je 
v podstatě tuctovým žánrovým příběhem, neoriginální 

The Moth Diaries

R
E
C
E
N
Z
E



[ 14 ]

konzervativní klasika, bez jakékoliv snahy o nové, mo-
derní, novátorské a chytlavé postupy (a  já bych rád 
za  to oběma ženám poděkoval), díky nimž je možné 
narazit na alespoň mírnou stopu nějaké atmosféry. Ač 
je to po  jejích starších fi lmech rozhodně sestup dolů, 
přesto je z  příběhu alespoň trochu cítit ten tradiční 
Harronovský lehce sociálně-kritický duch ženskosti. 
Zaujala mě např. lehce načrtnutá ženská analýza upír-
ských klasik. Oproti jiným paranormálním romancím, 
s nimiž jsem měl tu čest (a asi bych měl přiznat, že jich 
nějak moc nebylo, nejsem prostě cílovou skupinou), je 
to jaksi zralejší, dospělejší, ne tak naivní. V rámci mož-
nosti je to prostě tak nějak normální. Ono to totiž vlast-
ně není vůbec o romantice (další díky), i když je z fi lmu 
cítit (ten silný lesbický opar).

Přiznám se, že jsem do fi lmu šel jen kvůli textu 
o Mary Harron, který si můžete přečíst na jiném mís-
tě Howarda, a že jsem se toho hodně bál. Nakonec 
jsem byl i mírně překvapen. Dá se na tom najít to své 
a na  rozdíl od  jiných podobně laděných příběhů se 
z toho diváku s přemírou mužských hormonů nechce 
zvracet.

Asi to nikomu nebudu doporučovat, ale klidně to 
absolvuji znovu.

Závěrem poznámka k hodnocení. Film sice do-
stává pouhou jednu lebku, ale je to ta nejpozitivnější 
jedna lebka, která kdy byla za dosavadní historii Ho-
warda udělena.

Honza Vojtíšek
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Ako skvele postrehli v  úvode knihy zo-
stavovatelia, slovenská literatúra sa väčši-
nou k  tomuto žánru obracala chrbtom. A  to 
napriek tomu, že ľudová tvorba nikdy nemala 
k hrôzostrašným námetom ďaleko (stačí vzi-
ať do rúk zbierku ľudových rozprávok). Autori 
venujúci sa výhradne horroru sú u nás vzác-
nosťou, bežnejšie ho tvoria popri fantasy, sci-
-fi  a „normálnej“ próze. Z toho dôvodu viace-
ré zaradené texty nie sú žánrovo čisté, vďaka 
čomu je zbierka pestrá a svieža. Istým mínu-
som je aj z toho čiastočne vyplývajúca kvali-
tatívna nevyrovnanosť príspevkov.

Antológia slovenského hororu
Zostavili: Martin Králik, Peter Uličný

Vydal: Artis Omnis v edícii Margo, 2011
Počet strán: 306 strán

Do zbierky prispeli devätnásti kvalitní au-
tori, ktorí sa väčšinou etablovali v  iných žán-
roch a Michal Hvorecký (toho môžem s čistým 
svedomím nazvať jedine komerčne úspeš-
ným, čo bolo asi hlavným popudom na zara-
denie do zbierky). Ich poviedky sú zoradené 
podľa roku publikovania. Vďaka tomu sa pri 
čítaní dostávame od klasiky cez žijúce legen-
dy po mladé nádeje horrorovej tvorby. Nebu-
dem sa v  recenzii venovať všetkým príspe-
vkom, ale vyberiem tie, ktoré si komentár 
najviac zaslúžia.

Antológiu otvára jeden z mojich obľúbe-
ných spisovateľov, obdivovateľ E. A. Poea, 
náš nevedomý priekopník horroru a  fantasy: 
František Švantner. Okrem medzivojnových 
noviel s vlkolakmi má na konte i pár temných 
poviedok, z  ktorých Stretnutie spĺňa všet-
ky požiadavky pre označenie horrorová. Ako 
väčšina Švantnerových diel, príbeh má viace-
ro rovín. Pre ostrieľaného čitateľa nie je veľmi 
prekvapivý. Zato majstrovský spôsob, akým 
autor popisuje prostredie a pocity postáv, pri-
am vťahuje do  deja. Záhadný príbeh muža, 
ktorý sa v  jeden zimný večer prišiel ohriať 
na pílu, som hltala až do konca nesúceho sa 
v znamení nezodpovedanej otázky.

Z  iného súdka sú Nočné správy „kulto-
vého“ Dušana Mitanu. Ide o  pomerne zná-
mu poviedku, ktorej ale nie každý porozumie. 
Ako vždy, stiera sa v nej rozdiel medzi reali-
tou a nonsensom. Mitanov hrdina začína ve-
čer v kine na fi lme Anjel skazy a následne celú 

Farby strachu
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noc zápasí striedavo s otravnou blchou a nelogický-
mi, no predsa uveriteľnými situáciami. 

Nasledujúci autor, Juraj Toman, bol jednou z naj-
výraznejších osobností vedeckej fantastiky 90-tych 
rokov. Zodpovedá tomu i námet poviedky Som Ži-
vot, tetka Smrť. Od samého začiatku je priemerne 
nadanému čitateľovi jasné, prečo sa hrdinova pria-
teľka už rok nehýbe, čím získava príbeh až humorný 
nádych. Tomu menej nadanému to dôjde v polovi-
ci, keď lekár vysvetľuje kyborgovi, že bezzáklzový 
Mauser 55 nie je ten správny inštrument na zakla-
danie rodiny.

Po  silnom triu na  úvod prichádza podľa mňa 
najslabší text antológie, Silný pocit čistoty Micha-
la Hvoreckého, ktorý mi spôsoboval pri čítaní utr-
penie. Diela tohto autora mi do  radu pripadajú ako 
manifesty narcistického hipstera. Dĺžkou sa text blíži 
jednoznačne k novele (47 stránok!). Dej je natiahnu-
tý na  18  kapitol preplnených detailami života stre-
doškoláka, ktorý je hlboko presvedčený, že zjedol 
všetku múdrosť sveta. Nezabúda zakaždým uviesť, 
aká kapela mu práve hrá v slúchadlách, aký je jeho 
dedo/otec/sused obmedzenec a o koľko je múdrejší 
od ostatných. Dúfala som, že zmysel intelektuálnych 
výlevov sa neskôr vyjasní a príde ako-tak uspokoji-
vá pointa, no bolo to márne. Jediným svetlým mies-
tom príbehu bola 15. kapitola, v ktorej v sebe hrdina 
objavil sadistu. Čo sa týka gradácie napätia je text 
na úrovni slohovej práce. 

Vďaka takto nízko nasadenej latke ešte viac vyni-
kol príspevok Migréna z pera stálice na scéne horro-
ru a fantastiky. Dušan D. Fabian ako Košičan celkom 
rád situuje svoje príbehy na východ Slovenska. Pra-
cuje so známym prostredím, takže nie je pre neho 
ťažké verne opísať dedinu na Spiši plnú zlostných, 
pokrivených dedov a báb v teplákoch, ktorí ohromne 
kontrastujú s učesanými návštevníkmi z mesta. Pria-
močiary dej s nádychom folklóru a nadprirodzena, to 
je typický autorov rukopis, ktorý neprekvapí, ale ani 
nesklame. Ide pritom asi o jeho druhú najpublikova-
nejšiu poviedku, hneď po Troch čiernych utorkoch.

Ešte viac z  folklóru čerpá naozaj skvelý Zmok 
Jozefa Girovského. Autor si za  rozprávača vybral 
čerstvo vyliahnutého démona v podobe zmoknuté-
ho kurčaťa, ktorý dáva voľný priechod chamtivosti 
svojho pána. Vždy je len otázkou času, kedy zmok 
vyžadovaním príkazov pána zotročí. Girovský príbeh 
rozvíja a graduje niekoľkými zvratmi až do zlovestné-
ho konca, ktorý jednoznačne presahuje rámec daný 
ľudovou tvorbou. Sugestívne „Vezmi zrnko, polož 
zrnko.“ sa ako refrén tiahne celým textom. Girovské-
ho zmok však dokáže oveľa viac, dokonca prekvapí 
sám seba.

Suspiria de profundis nás vracia do mestského 
prostredia. Poviedka má tak trochu Freudovský ná-
met. Peter Uličný príbeh vystaval na akomsi univer-
zálnom, nepomenovanom konfl ikte otcov a  synov. 
Nihilistický prístup mladého muža k  životu a  jeho 

kamarát navádzajúci ho k ešte radikálnejšiemu fi lo-
zofi ckému kroku vyvolávajú úzkosť, a zárovaň zve-
davosť, ako sa s tým hrdina vyrovná.

Ďalšiu sondu do  duše vypúšťa Pavol Rankov 
v Black & White. Po prečítaní ostanú vo vzduchu vi-
sieť dve otázky: Ako sa stratená žena dostala na fo-
tografi u a kde je hranica medzi láskou a posadnu-
tosťou?

A  kde je hranica medzi strachom zo samoty 
a úplným šialenstvom? Na  to naráža i Jozef Karika 
v plnokrvnej vlakovej sekanici Samota. Cestovanie 
nočným osobákom je samo osebe pre mnohých ľudí 
nepríjemné, čo ale keď si oproti vám sadne podozri-
vý chlapík? Príjemné krvavé čítanie po toľkých čisto 
psychologických zápletkách.

Rovnako dobre sa číta aj Farba Alexandry Pa-
velkovej, hoci je to žánrovo riadne pomixovaný text. 
Človek nevie, či číta historický exkurz do renesanč-
ného umenia alebo poviedku. Je síce hneď jasné, že 
text písala jemná ženská ruka (množstvo historických 
detailov, idealizované vzťahy a chraktery), no pointa 
je dobre vymyslená a vedie k nej čitateľa celkom rafi -
novane, teda sa ju nedovtípi skôr, ako autorka chce.

Ďalším excelentným textom zbierky je Čierna 
odroda z pera nádejného kvalitného autora Tomáša 
Straňáka. Dokonca ma, človeka zbehlého v domácej 
výrobe vína v  demižóne, prekvapil znalosťou všet-
kých činností s výrobou vína spojených. Predstava, 
že i Diabol má svoju vinicu, ktorá k sebe sama láka 
ľudské obete omamnou vôňou je originálna a pre vín-
karov možno aj uveriteľná. Príbeh je dobre vystavaný 
aj čo sa týka gradácie napätia.

Okrem týchto poviedok sa v antológii nachádza 
ešte deväť: Cudzí, Piesočný vlak, Útek Johnata-
na Harkera, Príliš teplá jeseň, Obesisko, Doko-
nalý pocit, Grand mal, Duchovia a Štvrť. Väčšinou 
ide texty autorov, ktorý sa horrorovej tvorbe primár-
ne nevenujú a na niektorých to skutočne cítiť. Doko-
nalý pocit Michala Jedináka, inak dobrého fantasy 
i horrorového autora určite do zbierky nepatrí, lebo 
žánrovo patrí celkom inde. Podobne je na tom Obe-
sisko Petra Gettinga a Štvrť Tomáša Horvátha. 

Výber poviedok je celkovo slabinou kompilácie 
s inak dobrým potenciálom. Často sa v nej vyskytujú 
texty, ktoré autori publikovali už mnohokrát, alebo 
z ich tvorby vybrali nie práve najvhodnejšie exemplá-
re (Cudzí od Ballu, Útek Johnatana Harkera od Ju-
raja Červenáka). Aby som to zhrnula, zbierka je dô-
kazom, že horror nie je u nás mŕtvym žánrom a že 
strach má mnoho odtieňov, nielen hlbokú čiernu. Ak 
však chceme prezentovať to najlepšie zo slovenskej 
tvorby v antológii, treba vyberať aj na základe iných 
kritérií ako je predajnosť autora alebo konkrétneho 
diela v štatistikách internetových kníhkupectiev.

Lucia Anďalová
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Západočeská autorka publikující pod pseudo-
nymem Anna Šochová se postupně vypracovala 
na jednu z nejlepších a nejpublikovanějších českých 
horrorových autorek. Vyhrává soutěže, strhává svý-
mi živelnými postavami a krutě bolestnými reáliemi. 
Seznámit s její horrorovou tvorbou jste se mohli např. 
i v naší elektronické antologii Třináctá hodina. Více 
důvodů položit této milé a vstřícné spisovatelce ně-
kolik otázek jsme opravdu hledat nepotřebovali.

Zpravidla v určitém věku něco (báseň, povíd-
ku, esej) sepíše asi každý, kdy ale u  vás nastal 
ten okamžik, kdy jste si řekla, že tohle už je jako 
opravdu vážné, šiřitelné…? Že to je prostě ono?

Kdy jsem si myslela, že tohle je ono, že tohle 
je už publikovatelné? Řekla bych, že v šesté třídě. 
To jsem napsala úžasnou „knížku“ o klukovi v Af-

rice, který je poněkud vystrnaděn z komunity, ale 
když jeho kmen odtáhnou holandští otrokáři, kosí 
je ze zálohy, všechny osvobodí a stane se hrdinou. 
Nabídla jsem to České televizi. Kamarádům se to 
líbilo, četla jsem to i na „soutěži“ v ozdravovně, ale 
vychovatelky hned všem vysvětlovaly, že to není 
možné, aby se v takovém věku napsala knížka, tak-
že jsem to podle nich jenom opsala. Děcka mnou 
opovrhovala, že lžu. Naštěstí se soutěž konala až 
ke konci těch dvou měsíců. Když celkově nebylo 
co cenit, dostala jsem aspoň diplom za účast (který 
jsem originálně vymyslela a nakreslila já). Na střed-
ní škole jsem se psaním živila, hlavně poezií a sklá-
dáním dopisů klukům na  vojnu pro kamarádky. 
Já totiž neměla žádné kapesné (tak deset korun 
na měsíc, třebaže jsem dojížděla a ostatní měly ko-
lem stovky nejmíň) a po škole se chodilo do cukrár-
ny na kafe a zmrzlinu. Takže jsem byla zvána svými 
mecenáškami. S horrorem to souvisí, protože vy-
mýšlet, o čem psát a mít v hlavě, kterej je to kluk, to 
byl někdy běs. Skutečně publikovat nebylo jedno-
duché – ale o tom později.

Jaká byla vlastně vaše cesta k jedné z nejzná-
mějších českých horrorových autorek?

Kdysi v týdeníku Ahoj na neděli (kolem 1968) vy-
cházely klasické horrory světových autorů. Já je mi-
lovala. Kolem páté třídy jsem už četla všechno, co 
se nosilo z města z knihovny, zhruba od sedmé tří-
dy jsem navštěvovala obě knihovny, četla a  četla, 
opravdu kde co. Musím ale přiznat, že tlustou knihou 
od Karolíny Světlé se třemi romány jsem se prokou-
sávala několikrát a vždycky to bylo cvičení trpělivos-
ti, protože jsem si v té šroubované češtině dokáza-
la pamatovat jen základní kostru příběhu. Tedy kdo 
je hrdina/hrdinka a  jak to dopadne. Zato povídky 
od Ještěda jsem měla celkem ráda – abych někte-
rého studenta náhodou neodradila od povinné čet-
by. Takže paní Karolína, to byl horror jiného typu. Ale 
vždycky jsem jí na to skočila, když jsem byla nemoc-

ná a knížky došly. Na střední jsem napsala jeden sko-
ro horrorový příběh podle života, ale byla jsem si vě-
doma, že se zabývá společenskými problémy, kvůli 
kterým je (tehdy) nepublikovatelný. Psala jsem prů-
běžně další příběhy, protože jsem viděla hodně strá-
nek tehdejšího života z odvrácené strany. Opravdu 
jsem v tomhle žánru začala řádit až po revoluci. Tedy 
až poté, co jsem byla různě odmítána, s tím, že ne-
známé jméno je neprodejné a jediná cesta ke čtenáři 
byla v žánru fantastiky. To jsem se ale musela ještě 
oprostit od příliš spisovné a starobylé mluvy, nasbí-
rané v klasických dílech.

Píšete fantastiku obecně, co vás ale přivedlo 
do krajiny hrůzy, strachu, mrazení a bolesti? Kvůli 
čemu se tam stále vracíte? Jaké jsou ty pudy, kte-
ré vás k tomu nutí?

On tomu dneska nikdo skoro nevěří, ale už 
na „obecné“ škole přímo u našeho paneláku vyros-
tl sídlištní gang s kriminalitou, chlastem a kouřením, 
když nám bylo kolem 13–14 let. Moje spolužačka 

Anna Šochová

„Lidi jsou tak 
úžasně hnusní…“
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během prostituování u  zahraničních dělníků kradla, 
takže šla do pasťáku, odkud ji před 17. rokem věku 
pustili, aby porodila doma. Tak si to spočítejte, ta ne-
vinná sedmdesátá léta … Dělo se tam hodně věcí 
a  já se začala ptát a přemýšlet o tom, co vidím. Ne, 
že bych to chápala a vyvozovala vědecké závěry, ale 
spousta rozporů mi utkvěla v paměti. Na jedné stra-
ně hora knížek, na  straně druhé povinné „chození 
na vzduch hrát si s dětmi“. Tedy někdy až dramatické 
plížení z paneláku, protože když se parta nudila, nastal 
hon. Byla jsem tak dobrá, že když se ve třídě rozdělili 
kluci proti holkám, mě kluci vzali k sobě jako stopaře. 
To jsem už v přírodě přeskakovala (menší překážky 
do metru) na dopad na ruce s kotoulem, vrhala jsem 
nožem, učila se lézt na stromy, byla ochotná někomu 
napráskat holí. Smečka malých harantů to brzy zjistila 
a číhali, kdy jdu jen tak. Byla jsem totiž děsné nedo-
chůdče bez síly. Co tedy zbývalo? Hlava. Schopnost 
stopovat (vědět, znát, rozlišit a zařadit), vyprávět pří-
běhy, i když jsem ve hrách byla čarodějnicí na odstřel. 
Nejbezpečnější místo na povinné vycházky ven pro 
mne bylo na hřbitově, kde se rozpadaly staré němec-
ké hroby. Pamatuju se, že si to nějak přisvojovala jed-
na partička dětí. Jako že si v těch místech hrajou oni 
a  já si mám zmizet zpátky na sídliště. Abych nebyla 
potupně vyhnána, vymyslela jsem si, že tam chodím 
na magické hrušky, co tam padají zpoza zdi, dají se 
sbírat jen v určitých dnech v roce a  je nutno je ritu-
álně co nejdřív očistit ohněm. Byla to doba zvláštní, 
například nikomu nevadilo, když mne v družině zmlá-
tily tři holky, ale jak jsem jednu kousla do paže, byl to 
malér. Byla to dcerka řeznice. A  řezník, to byl něja-
ký pán! Vychovatelky se bály, že dlouho nedostanou 
maso na řízky. Zkrátka se děla spousta věcí ke hlou-
bání. Další oblastí byly fi lmy. To se v Domě pionýrů 
sešly všechny družiny (1–5 třída!), pustil se jim fi lm 
a  vychovatelky šly někam. Často jsme viděli to, co 
šlo večer v kině, hlavně válečné fi lmy a dokumenty. 
Dneska slyšíte, jak jsou nebezpečné násilnické fi lmy, 

ale my zírali na dokumenty z  koncentrá-
ků, o zabíjení dětí a válečné fi lmy s tím, že 
se totéž může zítra týkat i nás. Když byli 
ve fi lmu zabíjeni Němci, řvali jsme nadše-
ním. V  čem je dneska rozdíl, když ve fi l-
mech nebo hře stříká krev? Většinou víte, 
že jde o hru nebo výmysl. Nebo by to měli 
dospělí uvést na pravou míru. My jsme ale 
byli školeni, že tak to je a zase bude. To 
do  nás totiž zase hustili ve  škole. Že se 
v Americe zblázní generál a  vypustí ato-
movky. Takže jsme vyrůstali v permanent-
ním povědomí o  tom, že nás zítra může 
někdo právě takhle mučit a zabíjet. Že lze 
dospělého rozřezat na katru nohama po-
čínaje. Určitě jsem dlouho nemohla strá-
vit zabíjení injekcí benzínu do  srdce, há-
zení do žhavé pece vápenky v Kremličce 
a udušení děcka v rakvičce, kterou si kdy-

koliv dokážu vybavit ještě dneska. No, a když potom 
v roce 1968 po ulicích jezdily tanky a já jednou sku-
tečně hleděla do ústí zbraně, měli jsme to potvrzené. 
Dospělí se báli i dejchat. Ale na všechno si zvyknete, 
zbyly mi pouze jisté zvláštní sklony. Uznejte, že co 
nám cpali do hlav jako skutečnost – a my věděli, že 
to skutečné bylo, je proti mnoha drsňárnám na hraní 
sranda. A jaká moje generace je? Tvrdí, že normální…

Horror je obecně vnímán jako temná strana 
zla, hnusu, zloby, strachu, negace, úpadku a tem-
ných zákoutí nejen světa ale i  lidské mysli. Je 
na něm něco pozitivního?

Horror znamená příležitost krásně se bát a záro-
veň vědět, že to není nutně reálný problém. Že za-
klapnete knížku a je klid. Psát horror znamená vyňou-
mnout něco z běžné reality a podívat se na to jinak, 
rozebrat, co by v tom kterém detailu ještě mohlo být 
skryto. Horror v historii měl varovný účel, takzvaná 
pohádka o  Jeníčkovi a Mařence je strašidelné vy-
právění o nebezpečí mimo komunitu, ve skutečném 
i pomyslném Černém lese. Co si budeme namlou-
vat, třeba kolem třicetileté války v  lesích přebývali 
i  lidojedi a nelítostní loupežníci-žoldáci. Někdy pře-
mýšlím, nakolik jsou dnešní horrory (hlavně Kingovy), 
které vytahují děsy z běžného života, odlišné od těch 
klasických. Jsou podle mne především o moderněj-
ším světě s jeho udělátky, nic víc. Odpovídají na větší 
a větší chuť po krvi a drsňárnách. Asi leckomu chybí 
vojna a skutečná tvrdá realita neklidných zemí. Mys-
lím si, že kdyby dotyční nadšenci prošli třeba Indočí-
nou a koukaly na ně vypíchané oči jejich druhů, naš-
ťouchané na klacky, asi by je touha po superkrvácích 
přešla. Takže možná i tohle je určité pozitivum, kdy-
bychom ho uměli pořádně dešifrovat a zařídit se po-
dle výsledků – nejkrvavější poptávka asi znamená 
nějaký posun, zapomenutí, odtržení od dřívější stálé 
reality bolesti a zápasů v poklidném životě. Dlouho 
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nebyla válka a všechno je tak báječně daleko, jako 
by to byla hra.

Někteří čeští autoři a autorky se často uchy-
lují k převážně angloamerickému prostředí a cize 
znějícím jménům a mnozí z nich to obhajují tím, 
že prostě nedokáží psát v  domácím prostředí, 
protože jim to připadá nereálné/nezajímavé. Mys-
let si o tom samozřejmě můžeme, co chceme. Vás 
naopak, nebojme se to říci, hodně proslavily vaše 
lokální západočeské horrorové příběhy. Vám ne-
dělá problém popisovat bezprostřední okolí? Byla 
byste schopna napsat příběh odehrávající se ne 
ve fi ktivním prostoru, ale v reálném, leč zahranič-
ním, se jmény jako Peter, James, Elisabeth, Trish 
nebo Mary-Anne? Co vás napadá, čtete-li takový 
příběh českého autora?

Jak jsem už vzpomínala, dělo se kolem mne 
hodně. Leccos jsem vnímala s  vykulenýma očima 
a ptala se, proč je to takhle a ne jinak. Neopisovala 
jsem ani v případě ubohého černouška Očka, neo-
pisuju ani dnes. Nepotřebuji to. Lidi jsou tak úžas-
ně hnusní a  tak zbytečně se sami mučí a  trápí, že 
to stačí jen popsat a  trochu vyšperkovat. Ráda si 
hraju, takže Vaše otázka o anglofi lním prostředí byla 

zodpovězena už před časem – Mloka jsem dosta-
la za povídku A Bůh to vidí. Z Anglie 19. století se 
dostává speciální odrůda upírovitého tvora s lidskou 
družkou do Čech, aby společně prožili několik „živo-
tů“ až do současnosti. Načrtla jsem prostředí ven-
kovské šlechty v Anglii, takže zadání splněno (vol-
ně na mém Koštěti). V novele Možná mě zabiješ 
(volně na  romanyzdarma.cz) jsem zapojila do  prá-
ce amerického byznysmana, protáhla ho Monte 
Carlem, Dominikánskou republikou a skončil v Če-
chách, kde hledá nájemnou vražedkyni. Sympatická 
holka… Vlastně i Uklízím rád, což je práci oddaný 
nájemný vrahounek. Amerika je fakt země neomeze-
ných možností. Samozřejmě také povídka v Časoví-
ru, v niž jsem zabrousila do Anglie v době Alžběty I. 
kde se vtělená hrdinka, courající dějinami mentálně, 
zamiluje do tehdejšího básníka, aby ho pod jakým-
si nepřátelským vlivem dalšího „agenta“ zkusila od-
prásknout. Tam jsem taky popravovala komunardy 
a byla u soubojů Puškina a Lermontova, mrtvol po-
žehnaně. Co mne napadá, když čtu takový příběh? 
Napadá mne něco málokdy, protože jsem zažraná 
do své práce, nedávno k tomu studium, zkrátka čtu 
minimálně, spíš povídky. Nejspíš mají Anglii rádi jako 
já. Nebo oblékají nějaké své příběhy do neutrálního 
zázemí. Nebo doufají v lepší prodejnost? Když je to 
dobré, proč bych to pitvala. Když to dobré není, ne-
bylo by to dobré ani jako vlastenecky české.

Již jsme nakousli vaši sérii západočeských 
horrorových povídek, ukotvených nejen v prosto-
ru, ale i  v  čase a  sociálně-komunitním prostře-
dí… Je to uzavřená záležitost, nebo přibývají další 
a další pohledy, návštěvy, příběhy? Co vás vlast-
ně přimělo tak úzce se přimknout k bezprostřed-
nímu okolí, konkrétnímu místu, lidem, vztahům, 
prostředí? Bylo to přirozené (o  čem jiném psát, 
když mě to obklopuje a dobře to znám) nebo cí-
lené (je to vlastně šílené samo o sobě, chci o tom 
napsat)? Vždycky mě mrzelo, že vaše povídkové 
horrory nevyšly v souborné sbírce. Neuvažovalo 
se někdy o tom, neobjevila se nějaká nabídka, ne-
schyluje se k něčemu takovému?

Roky mi v hlavě ležela sbírka, kterou bych na-
zvala A. Š. – Zóna statečných, měla jsem v plánu 
dát na obálku mapu města, krásně zalitou krví. Bez 
té obálky, ale s  fotkami zdejšího nebe, je sbírečka 
k mání na  zmíněných románových stránkách zdar-
ma. Povídky předtím vyšly v mnoha sbornících a fan-
zinech, některé i opakovaně, tady je to publikování už 
spíš propagační záležitost. Zda pokračuji? Když se 
něco naskytne, tak jistěže. Zrovna letos jsem nestihla 
do CKČ dodělat další povídku. Myslím, že tam smrt 
nakonec zmírním celoživotní zavilou nenávistí, to 
bude lepší. Život není nudlová polívka a hrdinové by 
to s umřením měli moc jednoduché. Vlastně zpraco-
vávám věci poněkud odleželé, protože psát čerstvě 
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o tom, co se (nejen tady) děje, to člověku hlava ne-
bere. Jsou to opravdu odporné věci – jistě jste slyšeli 
o uvláčení mladíka za autem před několika lety. Teď 
zase jeden chudák už podruhé našel v lese oběšen-
ce a ne čerstvého. Spekuluje se o opakovaném žhář-
ství proti konkurenci, o lupičství chráněné partičky … 
Uznejte, že do  takových zápletek se mi za  čerstva 
fakt nechce. Jinak jsou mnohá místa reálná a leccos 
se stalo, i když třeba jen kousek z povídky.

Nakoukneme trochu pod pokličku. Jak po-
stupně vzniká váš příběh? Začínáte psát a  ne-
cháte ho vyvíjet v průběhu psaní? Nebo píšete, 
až když je celý vymyšlený? Odpichujete se od ná-
zvu, nebo ho vymýšlíte až později? Když začínáte 
psát, víte, jak to skončí? Píšete rukou, na stroji, 
rovnou do  počítače? Pravidelně nebo nárazově 
jak vás co napadne? Kolik verzí vzniká, než jdete 
s kůží na trh?

Příběh vzniká různě, někdy ho rozbaluju jako svi-
tek nebo namočený čajový lístek, protože mne za-
sáhl jako blesk. Případně v několika vteřinách. Což 
už se povedlo i s  jedním románem. Prostě vím, jak 
to bude vypadat. Jindy mne zaujme detail, tohle že 
by mohlo být zajímavé, ale jak to podat, využít? Na-
konec na tom příběhu může být hlavní něco jiného. 
Třeba u Tý jo, maminka měla pravdu! jsem chyt-
la za hranicemi Německa velikou saranči, kterou mi 
jeden známý nedovedl určit, ač hoví přírodopisu. 
A v autobuse jsem potom jela s rozmazleným blon-
ďatým hajzlíčkem, kterého lidi dokázali vystát jen 
s hodně pokřivenými úsměvy. To děcko za to nemů-
že, ale detaily zapadly jeden ke druhému.

Bezprostředně po  dopsání povídky okamži-
tě hluboce propadám pochybám, že je to neza-
jímavé, hloupé, nudné, prostě špatné. A rozplývá 
se to až postupem času. Když jsem se o tom ba-
vil s  jedním slovenským kolegou, prohlásil, že je 
na tom úplně opačně, že mu to připadá naprosto 
geniální a tento pocit ho opouští až postupně. Jak 
jste na tom vy?

Je to dobré nebo ne? To tak úplně nevím. Konec 
znamená euforii, ale co do síly předem neodhadnu-
telnou. Velkou, malou … Potom následuje odložení 
a nové čtení, opravy. Nepíšu lehce napoprvé a stejně 
mi tam někdy zůstanou šotkoviny, že bych si hlavu 
otloukla. V běžném dni musím rychle spoustu věcí 
vyhodit z hlavy, protože potřebuju dělat něco další-
ho. Proto mám i Koště, kam hážu i úvahy a fejetony 
a rady do života, abych se mohla soustředit na prá-
ci jak literární, tak tu, co mne živí – mám na svědo-
mí i metodiky pro podřízené a  tak podobně. Příbě-
hy, které jsem odložila a nedokončila, se ale ozývají 
dál a nedají pokoj, potvůrky. Tak už mi rok a půl rodí 
dvě ženské v románu na pokračování (a těm se vážně 

nedivím, že na  sebe upozorňují), jedna povídka se 
mi vybaví, kdykoliv něco míchám na pánvi a do toho 
ještě občas něco někde vykecám a pak si uvědo-
mím, že jsem tím pádem v duchu věc odložila jako 
nejspíš hotovou. Mám své hrdiny ráda jako děti a tak 
bych nerada, abych jim a  jejich příběhu neuškodila 
odfl áknutím. Což tak stejně někdy vypadá, když se 
vracím k starší věci – ale to věčné přečesávání zná 
každý autor.

Mám v  horroru hodně rád chladné zbraně 
(sečné, bodné, řezné), naopak mi v  něm vůbec 
nesedí zbraně střelné. Mám pro to i svou teorii. 
Už jsem se několikrát řízl, takže vím přesně, jak 
to bolí a proto se toho děsím, naopak, postřelen 
jsem nebyl nikdy. Také se o noži dá napsat mno-
hem více, než o pistoli. Jaké vražedné či útrpné 
prostředky máte ráda vy? O  jakých se vám píše 
nejlépe? Které ve  vás vzbuzují hrůzu? Fyzické 
věci nebo magie?

Zbraně… Spousta zbraní je velmi krásná. I když 
nejsou zdobené (což by leckdo řekl, že to myslím 
v tomhle směru), jsou to technicky úžasné vymyšle-
nosti. Měli jsme doma vzduchovku, ve škole základ-
ní i střední jsme stříleli, potom se mi dostal do pac-
ky nějaký armádní revolver (ale možná pistole, tehdy 
mi to bylo buřt), skutečný kolt … Pomohla jsem dát 
do  kupy vzpomínkovou knihu Stanislava Gazdíka 
15 let v Cizinecké legii a během rozhovorů se do-
zvěděla leccos o výcviku, bojových uměních a zbra-
ních, doma máme nějaké softové zbraně, učila jsem 
se zacházet s  teleskopickým obuškem, ale největší 
legrace je s nožem motýlkem. Naštěstí šlo o poně-
kud tupý kus, tak jsem si neošmikala prsty, než jsem 
to nějak slušněji jedním mávnutím rozložila a složila. 
Mně je celkem jedno, čím koho literárně odkrouhnu. 
Ale u jednoho hnusáka jsem se docela svědomitě vy-
řádila, svázala jsem ho jeho vlastními střevy, pokud 
se pamatuji. Máte pravdu, chladné zbraně jsou dost 
osobní. Oni i  studenti zdravotnictví se musejí učit 
přemoci jakési zábrany, pokud mají třeba píchnout 
injekci. Dá se říct, že píchnutí injekce do svalu (sviž-
ně, vlastně bodnutí) je náročnější, než když jehla jede 
po kůži a zabodne se plynule (odběry krve). Přemoci 
zábrany k sebepoškození, když se někdo řeže, to je 
dost náročné. Jak se ale jednou lidi přemůžou, po-
tom to už může jet i do efektní předváděčky. Zaškr-
covala jsem feťáka, co se z nudy ráznými švihy sekal 
do předloktí (dělala jsem na psychiatrii). Zatímco ho 
drželi, přibíhala jsem se škrtidlem a docela elegant-
ně (myslím, že jsem zakopla, ale vyrovnala) jsem po-
slední metr projela na kolenou jeho krví. Když tuhne, 
má zajímavé vlastnosti a fakt hodně klouže. Náhodné 
říznutí je prostě náhoda, tam nepotřebujete překo-
nat vrozenou zábranu. Problém s učením mají lidé, 
co si sami píchají léky (inzulín). Střelba umí být vy-
čůraně odosobněná, proto možná tolik láká. Přesněji 
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zbraně tolik lákají a hra s nimi. Když slyším o debilovi, 
který s pistolí mával někde na baru, vzala bych va-
řečku a přehnula ho přes koleno. Je strašně snadné 
zmáčknout kohoutek i zcela omylem. A nemyslete, 
blbost kolem výbušnin a střelby potká i profíka. Nej-
horší zbraní ze všech je lidská blbost a největší hrůzu 
vyvolává nasměrovaný dav.

Jsou otázky, na  které se nedá nezeptat. 
A vzhledem k vašim publikačním aktivitám na to 
můžete mít zajímavý pohled. Co si myslíte o čes-
kém literárním horroru? O  tom jaký je, jací jsou 
jeho autoři, jaký je k němu vztah, knižní produk-
ce, její absence? Co mu chybí, čeho by se naopak 
měl vyvarovat? Jaká je jeho pozice v obecné fan-
tastice vzhledem k fantasy a sci-fi ?

Tak to jste mne dostal. Budu jen obecná. Stejně 
jako fantastika všeho druhu i horrorům náleží schop-
nost lidem stavět před oči detaily, které s nadsázkou 
znamenají nebezpečí – upozorní na  jeho možnosti, 
postupy, procesy. Varují, odhalují nebo si jen tak hra-
jí. Pokud jsou samoúčelově sestavené podle šablo-
ny a neobsahují nic originálního, zapadnou a zmizí. 
Pokud mají sílu oslovit, někoho zasáhnout, upozor-
nit, zajímavě pobavit – budou tady i bez mých do-
poručení. Jakou cestou se mají ubírat? Říká se, že 
všechny základní zápletky nám už vybral Shake-
speare. Dochází k  tomu, že se najednou po  světě 
objevují podobná témata. Dochází k tomu, že neang-
lofi lní příběhy jsou originálnější, než s velkou pompou 
a reklamou nabízené „hlavní bestsellery světa“. Při-
čemž se trh pro překlady jen tak neotvírá. České věci 
se rodí v celém širokém spektru, od čtení na cestu 
po špičkové věci. Takže – doporučení nedám. 

Tohle číslo budeme tématicky věnovat ženám 
v horroru, tedy trochu tématická otázka. Oblíbená 
horrorová spisovatelka, horrorová ženská posta-
va a nejhorrorovější ženská vlastnost podle Anny 
Šochové?

Autorka Shellyová (Frankenstein), jak jinak. 
Radcliffová (Záhady Udolfa apod.) se mi nečte tak 
dobře. Horrorovou ženskou postavu nějak výrazněji 
oblíbenou nemám. Dost často byly křehké ženy spíš 
doplňkem děj posouvajících mužů. Ale v Kill Bill je 
sympatických holek spousta, to ano. Třeba ta jedno-
oká. A vlastnost? Když chce být ženská zlá a ukrut-
ná, umí dělat věci, na  jaké by chlap nepřišel. Říká 
se to a měla jsem tu pochybnou čest několik mrch 
v životě potkat. Přiznávám, že na ně nemám. Když 
se mi nějaká mrcha aspoň trochu povede, je to jedna 
z těch věcí, které mi z horroru udělají příběh reálnější.

Na  co se od  vás, s  důrazem na  tu horroro-
vou stránku vaší tvorby, můžeme těšit v dohledné 
době?

Zřejmě na  jaře vyjde historický román nazvaný 
(pravděpodobně) Kámen a  krev z  období, kdy se 
v 17. století zvedalo z dluhů a kolen panství Zedwitzů 
na Ašsku. Jde vlastně o paralelní historii, ale čtenář 
se může těšit i na intriky, zradu, lásky, smrti náhodné 
a plánované. Vlado Ríša v tu dobu vydá sbírku poví-
dek urban fantasy, kde jsem si podala křídlatce zase 
trochu jinak, než třeba ve Zlatých českých ručič-
kách (Cynické fantazie). Dále pokračuje můj projekt 
„živé knihy“. Vydala jsem e-knihu Až sroste kámen 
o příchodu jistého knížete Vlada D. do současných 
Čech na Palmknihách. Vloni, kdy mohli čtenáři ještě 
před „koncem světa“ vychutnat, že si čtou budouc-
nost. Události z pohledu jedné z hrdinek byly aktuál-
ně komentovány na jejím blogu. V knize jsou na blog 
odkazy, takže vidím, že se kniha kupuje (http://holka-
julka.wordpress.com/). A blog pokračuje, takže i když 
Julka těžko bude vykládat veřejně, co se děje, dá se 
něco vytušit. Smyčka se utahuje, o tom není pochyb. 
A fakt nemůžu za to, že mi realita hraje do ruky.

Je něco, co jste vždycky chtěla říci a nikdo se 
vás na to nezeptal?

Jak jste si jistě Vy i laskavý čtenář všimli, co ne-
vím, to na sebe nepovím. Takže netuším, nač by se 
mne kdo nestihl zeptat a přitom bych to chtěla říct 
světu. Snad jen cosi trochu mimo téma: lidi, naučte 
se mít rádi takoví, jací jste, protože chyby, průšvihy 
i případné handicapy mohou být pouze nutnou ces-
tou k vaší originalitě, kterou svět potřebuje. Pochop-
te, z  čeho jste vyrostli a co chcete mít jinak. On si 
opravdu život lehne k nohám, když se na něj dupne 
a zařve.

Děkujeme za rozhovor.
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Kdy ž člověk vyleze na mráz, zachumlá se. Strčí 
nos do límce, kouká, aby neuklouzl, na nějaké krásy 
světa nanejvýš vyprskne, protože ho studený vzduch 
zaškrábal v krku. Aspoň nebudou chřipky, utěšovala 
se Jana chabě. Silnej mráz to spálí. Akorát měl na-
stoupit až od zítřka a hory sněhu nafoukávat s po-
dobným ohledem. Přesně tak, zítra je VOLNO! Bá-
ječně se vyspí až do světla a vyleze jen proto, že se 
dobrovolně rozhodne.

Samozřejmě právě před Hejštýnovic zahradou se 
zrovna potřebovala míjet auta. Silnice jim nestačila, 
ti chlapi jeli jak hovada. Jana jen tak tak uskočila, 
zapadla do návěje skoro po pás a samu sebe lito-
vala, jak hnusně jí za chvíli bude čvachtat v botách. 
Po včerejší čvachtanici boty ještě nestihly vyschnout, 
v  autobuse všechno roztaje, a  jestli do nich nalezl 
sníh i horem, Pánbu potěš!

No a je klid. Na zastávce odupala a ometla rukou, 
co šlo. Teprve potom zvedla hlavu a nálada se rá-
zem zlepšila. Nad bílými korunami stromů, nad zemí, 
zalezlou pod duchnu, stoupalo do nekonečna nebe. 
Nádherně hvězdnaté, co volá, láká a slibuje. Všechna 
města za horami, v Německu i na českém jihovýcho-
dě, stáhla svou nažloutlou záři a pokorně se zdrže-
la rušení téhle temně sametové krásy. Živé, třpytivé 
a hluboké. Kvůli ní by Jana vydržela trčet i v té návěji. 
Přeříkávala si, která souhvězdí ještě umí pojmenovat. 

Mráz přizvukoval a vítr snaživě funěl přes vršky sně-
hových vln.

„Dej pokoj, troubo!“
Blbnul, rošťák. Foukl Janě do  tváře hrst zmrz-

lých krystalků. Štípalo to jako blázen, ale nehodlala 
se vyrušovat. Není dneska Polárka nějak šejdrem? 
Moc času na zkoumání neměla, autobus má každou 
chvilku dorazit.

Už ho slyšela. Zněl dost vzdáleně, tak nějak zle-
hýnka pod jasnou oblohou, dokonce i světla vypa-
dala pod kopcem tlumeně. O to víc Janu překvapila 
maska čumáku, která vyplula ze stínu bílé aleje v za-
táčce. Tohle je přece stará dobrá Bejbinka?!

Usmála se jí vstříc. Podívejme, autobusáci vytáhli 
z garáží posilu, která vypadala staře už za jejích stře-
doškolských roků. Páni, dneska ji poveze autobus 
jak z pamětnickýho fi lmu! Spolehlivá stařičká Bejbin-
ka došla při arktickém mrazu cti. Rázem se Jana cí-
tila přímo svátečně. Trochu ztuhla strachem, když se 
autobus řítil dál ke křižovatce bez přibrzdění. Nojo, 
tak to je nějakej zájezd nebo podnikovej odvoz a do-
voz, ale stejně bylo příjemný zase takovou Bejbinku 
potkat … A přece staví!

Asi ji řidič rozeznal až teď, zastavil skoro na mís-
tě. Nebo je to těžkej frajer, co Bejbinku zvládá lusk-
nutím prstů. Dveře se otevřely, nahoře před Janou byl 
dokonce chlíveček pro průvodčího. No páni! Tohle už 

Autobus
Anna Šochová
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opravdu nepamatovala. Nebo jo? Šofér mávnul do-
zadu, ať se usadí a můžou dál. Na sedadle za ním 
a na druhé straně od motoru bylo plno, strojek na jíz-
denky veškerej žádnej. Možná má fakt průvodčího 
a chtějí kecat. Však o ní vědí, případně zaplatí při od-
chodu. Hlavně, že je tu teplo. Teploučko, i skrze boty. 
Ne vedro, tak akorát. Pozdravila kulatou paní a sedla 
si vedle ní. Paní hned spustila:

„Kampak jedete? Já do Řecka. Nikdy jsem tam 
nebyla. Moc se těším, víte? Budeme tam za chvilku.“

Usmála se na padesátnici se zasněným pohle-
dem. Asi trošinku blábolí samou nedočkavostí. Jana 
jí radost přála.

„To máte štěstí, já jenom do práce. Taky bych se 
někam podívala.“

„Ale kdepak, tady si můžete říct, kam opravdu 
chcete. Támhle pan Malina jede až do Ohia za vnou-
čaty. A děda Kobernů do Španělska, prohřát revma. 
Jenom naše Emilka nejradši jezdí sem a tam.“

Otočila hlavu, jméno bylo povědomé. Nojo, Bom-
barďáková Emilka, skutečně! Že si jí dřív nevšimla? 
Zase v nabraných silonových šatech, tentokrát sedí 
docela způsobně na válci nad motorem. Ona sice ča-
sem přešla na nějaké normálnější šatstvo, ale Janě 
zůstala v  paměti přesně takhle: Průsvitné bílé šaty 
s mašlí v pase, balónkové rukávy, široká sukně a rů-
žové bombarďáky s nohavičkami skoro ke kolenům. 
Ona se pod takové šaty nosívala spodnička nebo ješ-
tě líp kombiné, ale Emilka šikovně skloubila svůdnost 
a péči o zdraví. Měla ráda chlapy a musela je krapítek 
víc honit. Dneska a navrch v lednu ta paráda vypadá 
ještě divněji, než jindy, ale motor Emilku hřeje odspo-
da, kolem teplo skoro pokojový – ať si, holka, užije.

Emilka Janě zamávala a roztáhla pusu k šestizu-
bému úsměvu. Od těch svých čtyřiceti se vůbec ne-
změnila. Vlastně jí Jana tyhle šaty kdysi krutě záviděla. 
Byly jako pro princeznu, s  taftovými kanýry na suk-
ni. Možná vyšly z módy ještě v šedesátých letech, ale 
malá Jana nikdy nechtěla slyšet posměšky dospělých. 
Pro ni byla Emilka nádherným stvořením, i  když při 
klábosení se šoféry vystrkovala širokou obombarďá-
kovanou zadnici na zbytek osazenstva. Roky se nevi-
děly. Je fajn, když pořád vypadá tak dobře … Jana by 
ji s chutí objala, čistě jen za to, že ještě žije.

Moment! Jak to?! Emilku přece už dávno přejel 
náklaďák dole u Pastvin. Zrovna to jaro před Jani-
nou maturou. Jana se znovu rozhlédla po cestujících. 
Malina se synem v Americe? Jasně, že si ho pama-
tuje. Podobu mizerně, příběh jeho života o něco líp. 
Estébáci mu pořádně zasolovali, revoluce se nedožil. 
A paní Jírová vedle Jany přece učila na textilce. Když 
najednou začala marodit, byl z toho nádor jako hrom, 
spoustu bolesti, chudák, přechodila. Máma říkala, že 
jako bezdětná suplovala kde co, na sebe čas nemě-
la. Až bylo pozdě. Přitom si taky mohla všimnout, že 
když některou v téhle oblasti bolí po čtyřicítce pod-
břišek, je jasná. Ve vesnici pomalu není baráku, kde 
by neřádil rak.

Což konečně navodilo jasno i  v nepříliš fungu-
jícím Janině mozku. Kdyby nemusela vstávat už 
na  třetí dvanáctku, zapálilo by jí určitě naplno dřív: 
Všichni kolem jsou dávno v Pánu.

„Zastavte!“
„Nono, paninko, nevřískaji mi tady. My jsme po-

hodový, víme?“
Emilka sklouzla po koženkové oblině dolů a způ-

sobně usedla za  řidiče. Udělala na  Janu vyděšený 
obličej malé holky, se spodním rtem vtaženým pod 
zuby. No tak si Jana něco dovolila, asi byla drzá, ale 
co kdyby se už odtud nedostala ven? Jana vstala, 
aby řidič viděl, že to myslí vážně.

„Já, nezlobte se, ale – asi sem nepatřím.“
„Paninko, já to musim vědět líp, než voni. Já to 

tady kočíruju, vědí?“
Sice zrovna zatáčel a ručkoval po volantu, přes-

to obrátil k Janě přívětivý, kulatý obličej dobráckého 
strejdy. Paní Jírová zatahala Janu za bundu.

„Vždyť je nám tu pěkně, Janičko. Pan Václav nás 
doveze, kam kdo touží. Nebo všude, kde chtěli být 
ostatní. Vyberete si, uvidíte. Pořád přistupují další, 
každý má jiné přání. Já jedu do Řecka, na Akropo-
lis. Pořád jsem o tom učila, ale viděla jenom obrázky. 
Šetřila jsem na dovolenou, víte.“

Janě se stáhlo hrdlo dojetím. Chudák paní Jí-
rová, ten její všechno nastrkal tý mrše Fantový dřív, 
než v nemocnici zavřela oči. Prej ho museli honit, ani 
o mrtvou se nechtěl postarat. Urnu nechal v krema-
toriu. Sbírku tamhle pana Koberny vnuk rozprodal 
nebo vyhodil. Byla z toho ostuda, když v devadesá-
tým přijel nějakej Francouz a sháněl se po unikátech. 
On starý pán dělal kdysi pro Baťu po půlce Evropy 
a měl nějaký dopisy umělců, prej i od Picassa. A hod-
nej pan Malina? Umřel opuštěnej jako pes v dědeč-
kárně. Jana si znovu sedla. Paní Jírová spokojeně 
pokývala hlavou.

„Tak je to správné. Všichni máme nějaké sny. 
Kam byste chtěla vy?“

Jana zavrtěla hlavou. Byla sice ráno zblblá, ale 
do  práce se těšila. Poslední služba před volnem, 
k tomu docela klidná. Pokecala by se ženskýma, ve-
čer prošla obchody. Jen tak, jestli nepotká nějakou 
maličkost pro radost bráchových dorostenců. Oni 
jsou nóbl, k Vietnamcům nebo do bazarů nechodí, 
tak vždycky zírají, co tetka vesničanka zase sehnala.

„Já chtěla do práce. Jsem tam ráda, víte?“
„Chápu, Janičko. Člověk je v baráku sám…“
Rozuměly si. Jíra býval pořád někde v luftě, po-

tom se skoro otevřeně přestěhoval k Fantovce. Jana 
se po rozvodu vrátila do baráku, co si z něj brácha 
udělal chatu. I takhle končí podnikatelova manželka: 
Mužův bankrot, exekuce a samota. Když potřeboval 
dělat dluhy i v bordelu, přece jen to bylo moc. Je trp-
ký myslet na bezdětnost jako na „štěstí“.

Patřila sem. Mezi všechny ty oklamané, využí-
vané, vysmívané. Až na malou, malilinkatou výjim-
ku: Pokud věděla, ONA je živá. Je živá? Chytla se 
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za pusu. Vyděšeně zírala na paní Jírovou. Celé břicho 
jí ztvrdlo a studilo hrůzou. Paní učitelka tázavě zvedla 
obočí. Jana cítila slzy. CÍTILA.

„Jsem přece živá?“
„Děvenko, to přece není nic konečného. To se 

může změnit každou chvilkou.“
Tentokrát Jana vyskočila odhodlaněji. Přeběhla 

ke dveřím, chytla se tyče.
„Prosím, moc prosím. Jsem …“ Najednou se 

bála to vyslovit. Všichni zírají, co plácne. Styděla se 
před nimi, někteří to třeba o sobě ani nevědí. Ona 
nebude tím, kdo by je dorazil. Pečlivě hledala vhod-
nější výraz.

„Jsem jiná, víte?“
„Nojo. Ale výjimečně, rozumíme? Jestli stihnou 

vyklouznout na Nebesích skrze tlačenici, ať to maji. 
A příště, madam, nelezou dovnitř, když nevědí, kam 
jedou!“

„Děkuju, děkuju vám. Moc.“
Obrátila se do vozu, přelétla všechny tázavé ob-

ličeje. Nebesa, druhý konec města? Klidně, i  když 
v tomhle autobuse má jméno zastávky na křižovatce 
dost divnou příchuť.

„Šťastnou cestu.“
Emilka nakrčila nos, jako by chtěla plakat. Jana 

se na ni dojatě usmála.
„Ráda jsem tě viděla, Emilko, moc ti ty šaty sluší.“
Slabomyslná chudera se rozzářila a  hrdě dlaní 

rovnala nařasenou sukni. Dneska měla i zeleně kyt-
kovanou podprsenku. Třeba nastoupí nějakej mladší 
mužskej, tak akorát pro ni. Pan Václav zastavil a prs-
ty u hlavy pozdravil. Vyskočila ven dřív, než se dveře 
stačily úplně rozevřít.

*

Nebe plné hvězd. Zase vidí nebe? Za  starým 
hřbitovem se už temnota zvedá, rozednívá se. No na-
zdar, to ta jízda trvala zatraceně dlouho! Uvědomila 
si, že leží. Leží v hlubokém sněhu, prochladlá i uvnitř 
pod bundou. S břichem tvrdým a studeným, unave-
ná jako po další šichtě. Rty suché, zkusila je olíznout. 
Kolem profrčel náklaďák. Byla tak zahrabaná ve sně-
hu, že zahlédla jenom vršek návěsu. A kus sněhu, jak 
letí přímo k ní. Část zasypala i Janinu tvář. To by šlo, 
zkusila hned optimisticky najít dobrý chlup na téhle 
nemožné situaci. Jak pootevřela rty, sníh spadl do-
vnitř a blaženě ho rozpouštěla. Příšerná žízeň!

Zkusila se nadzvednout. Leda v duchu. Co je? 
Tak popořádku: Pravou rukou nemůže pohnout. 
Levá nějak ztuhla, taky moc neposlouchá. Pomalič-
ku ji přinutila lézt pravačce na pomoc. Jauvajs! Mož-
ná je zlomená…  Nejspíš určitě. Sakra! Loket nebo 
vejš, bolí to jak mrcha. Jana se rozpomněla: Jak se 
ta dvě auta natěsno minula, škrabala se hned z ná-
věje. Něco vylítlo ze zatáčky, lízlo krajnici a …  Hodilo 
ji to na plot. Nejspíš přímo na sloupek, má ho teď ně-
kde za zády, nemůže tam otočit hlavu. Jak se pohne, 

sype se fůra sněhu. Leží nejspíš někde u díry, kte-
rou zdrhává Hejštýnovic Bak. Blbej vlčák, zase ně-
kde obskakuje feny, jinak by dávno štěkal. Nebo byl 
u ní - nebo prostě cokoliv.

Je mráz, došlo jí najednou. Je mráz, co při něm 
lidi usnou a ztuhnou nadobro. Nekoukala na  teplo-
měr, ale přes mínus deset to bude. Taky je nějak moc 
líná a pofňukávala by jenom, že všecko bolí a samo 
se nic neudělá. Líně a pomalu se táhnou myšlenky, 
začínají se natahovat…

Najednou se srovnaly: Proto ji nabral autobus 
Bejbina. Autobus z nejlepších let života, kdy byla ješ-
tě malá, šťastná holka. Jenže Jana vystoupila a tím 
pádem bude v pořádku. Musí být, když ji řidič pustil 
ven. Pan Václav… Kde jen ho už viděla? Ten praště-
nej způsob řeči… V hospodě, určitě. Ale ten je přece 
živej? Nebo ne? Fakt je nějakej řidič, ale spíš od trak-
toru nebo tak nějak.

Znovu se zkusila zvednout. Nohama hýbat moh-
la, ale jak se chtěla zapřít, břicho ji zradilo. Zabolelo 
a hned vycuclo i tu trochu síly, kterou předtím měla. 
Jana se rozbrečela. V Bejbině bylo teplo, nic ji nebo-
lelo…  A odjela daleko, vracet se nebude. Už ví dob-
ře, kam by se nechala odvézt.

Zaslechla hřmot silného stroje. Že by pluh? Kdy-
by se nadzvedla, zamávala, uvidí ji! Honem, je blízko. 
Zvedni se, poroučela Jana ztuhlé levačce. Od  zlo-
mené ruky šlehla bolest, Jana vyjekla. Plácla sebou 
zpátky a všechen sníh u plotu za  její hlavou, se se-
sypal a zalezl Janě za krk. Do tváře, přes čepici, fuj! 
Jak pohnula tváří, část sněhu sklouzla, zbytek slízla. 
Konečně mohla zase dýchat. Zachraptěla, o křiku si 
mohla nechat zdát. Vtom na ni lopata pluhu hodila 
všechno, co odřízla z nafoukané nadílky téhle strany 
silnice.

*
 
Pan Václav Bejbal patří k těm, co dělají svou prá-

ci pořádně. Čistí asfaltky i s krajnicí. Metrová hradba 
sněhu po něm narůstá pěkně tam, kde může zůstat 
třeba do jara. Kdepak, po něm nezůstávají ty vykro-
jené kolmé stěny, co se do nich osobáky zapichujou 
čumákem. Po něm je hezky volno od rigolu k rigolu. 
Na tomhle úzkém místě je to obzvlášť potřeba, dnes-
ka všichni jezdí jako blbí. Podle stop zas někdo měl 
co dělat, aby nezapadnul. Tamhle něco lezlo? Blbost, 
všude jenom sníh, Nejspíš tam byly starý, skoro za-
vátý stopy.

Za pluhem se objevila světla tiráku. Samozřejmě 
se hned cpal dopředu a v zatáčce měl co dělat.

„Vole,“ pravil řidič Václav. „Jestli mi uvízneš pod 
vrškem, dám ti přes hubu.“

Zkontroloval dílo v zrcátku. To by šlo: Jednolitý 
bílý val pohřbil mělký příkop, kus plotu i mez u pole. 
Toho napadalo! Takovýhle hromady i třídenní oblevu 
přežijou. Ale pěknej den bude, to jo. Pan Václav po-
kýval hlavou a spokojeně pokračoval k Hranicím.
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Psaní recenzí je řehole, to mi nikdo nevymluví. 
A když se vám řekne, že máte napsat recenzi na hru 
do Howarda, který se celý týká žen, není to řehole, 
ale těžký hlavolam. Hry jsou totiž k ženám coby hlav-
ním hrdinkám poměrně skoupé. Jistě, jsou tady Lara 
Croft, princezna Zelda, nebo třeba Jill Valentine, ale 
jinak se to pomyslnými cenami za hlavní roli příliš ne-
hemží. Což je celkem paradoxní, protože jinak je žen-
ských postav ve hrách dost, důležité je především 
obří poprsí, pas jako zápěstí podvyživeného chlapce 
a brněníčko na kterém je kovu jako na dvou dvace-
tikorunách. Není divu, že se to feministické lize za li-
kvidaci mužského pokolení nelíbí. 

Výrobce: Sierra On-Line
Distributor: Sierra On-line

Rok vydání: 1995
Platformy: DOS, Windows, Macintosh, Sega Saturn

Nejlepší grafi ka je realita
O Phantasmagorii jste se již ve vašem oblíbe-

ném krví nasáklém plátku mohli dočíst, konkrétně 

v dnes již prehistorickém čísle čtyři, v článku o his-
torii horrorových videoher, kde jsem se lehce poza-
stavil u mrtvé odnože videoherní branže, kterou jsou 
takzvané interaktivní fi lmy neboli Full Motion Video 
(FMV). Tahle slepá větev videoherní evoluce si svou 
existenci odbyla v devadesátých letech (ačkoli své 
prvopočátky má už na  začátku let osmdesátých), 
kdy herní vývojáře napadla jedna tak trochu debilní, 
ale zároveň geniální myšlenka: co má lepší grafi ku 
než reálný život (ergo fi lm)? Holt ještě v té době ne-
znali High Defi nition a modrého Raye. Každopádně 
je napadlo, že je celkem dobrý nápad veškeré her-
ní situace natočit s herci, doplnit je grafi kou a bum 
ho, interaktivní fi lm je na světě. Ačkoli je tahle odnož 
slepá, rozhodně není nezajímavá, to zase prr. Ve své 
době vzniklo spoustu zajímavých počinů, byť bohu-
žel ne, co se týče samotného hraní, ale spíše samot-
né zajímavosti. A pro fandy horroru je pak výčet FMV 
adventur relativně velký. Pominu-li právě recenzova-
nou Phantasmagorii, je tady ještě Psychic Detecti-
ve, Harvester, Night Trap, Noctorpolis, nebo třeba 
Corpse Killer, samé horrorové pecky. Každopádně, 
Phantasmagoria je něco jako takový čelní předsta-

vitel žánru a  to z prostých důvodů. Je nej-
lepší a nejvíce kontroverzní. Byla totiž ve své 
době natolik explicitní, že ji zakázali v Aus-
trálii. Paradoxně Němci, největší to cenzoři 
na světě (německý herní trh je specifi cký) ji 
do prodeje dali, ovšem s nejpřísnějším ratin-
gem FSK-18. Může za  to zobrazování sexu 
a  násilí, či třeba obojího dohromady, tedy 
znásilnění. I tak se ale stala nejprodávanější 
hrou roku 1995. Phantasmagoria jednoduše 
není pro slabé povahy a proto o ní čtete prá-
vě v Howardovi.

Bláboly okolo
Phantasmagoria vyšla, jak už bylo na-

značeno, v roce 1995 na PC (později na Sega 
Saturn) na dnes neuvěřitelném počtu sedmi 
kompaktních disků, přičemž každý z  disků 
byla jedna kapitola. CD bylo samozřejmě po-
třeba měnit, což bylo dosti otravné, ovšem ti, 
co si pamatují instalaci her z dvaceti disket, 
by mohli být proti… Později se však její ve-
likost upravila, takže zabírala už „jen“ tři dis-
ky. Za  její datovou velikost mohlo samozřej-
mě video, které ovšem vypadá, jako byste 
ho natočili deset let starým mobilním telefo-
nem. Nemůžu ho ale až tak shazovat, pro-
tože natáčení do hry zabralo několik měsíců 
a stát několik měsíců před modrým plátnem 

 Phantasmagoria
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muselo být pro Victorii Morsell (která hrála hlavní po-
stavu Adrienne Delaney) docela peklo. Navíc samot-
ný scénář byl taky obří, čítal pět set padesát stran, 
což je o mnoho více, než mají fi lmy běžně. Není divu, 
bylo potřeba natočit stovky scén, protože se muse-
lo počítat se všemi možnými akcemi hráče, kterých 
jsou, jak už jsem zmínil, stovky. Tady bych se ale rád 
pozastavil nad tím, jak nesmírně blbě vypadá, když se 
živý člověk (na videu) chová jako herní postava. Vy-
padá jako jakýsi podivný zfetovaný roboticky topor-
ný pandulák. Zvláště když se po každé akci s mírným 
seknutím sama vrátí do „defaultní“ polohy ve stoje. 

Každopádně, od mých pocitů zpět ke hře. Pokud 
se vám zdá sedm disků, na nichž hra vyšla, moc, ne-
vím, co pak řeknete na osmidiskovou verzi, která vyšla 
v Japonsku pro konzoli Sega Saturn. Byla kompletně 
přeložena do  japonštiny, také japonsky nadabována 
a roku 1997 se objevila pod jménem Phantasm. Nut-
no podotknout, že Japonská verze Phantasmagorie 
vyšla až rok potom, co se objevil i druhý díl, Phan-
tasmagoria: A puzzle of Flesh, která byla také inter-
aktivním fi lmem, ovšem už za ní nestála Roberta Wi-
liams, ale Lorelei Shannon. Dvojka si s jedničkou, co 
se týče kontroverznosti, v ničem nezadala a byla také 
zakazována, či opatřovávána tím nejpřísnějším ratin-
gem. Obě hry si lze zahrát i na dnešních moderních 
strojích, herní obchod GOG (good old games) umož-
ňuje za poplatek stažení digitální verze.

Příběh
Adventura, to je vlastně interaktivní příběh, tedy 

příběh je na hře to nejdůležitější. Příběh Phantasma-
gorie pojednává o manželském páru Adrienne Dela-
ney a Donaldu Gordonovi. Vždy mi přišlo trochu po-
divné, že jako manželé nemají stejná příjmení, ale to 

je koneckonců jedno. Oba se nám představí již v in-
tru, kde si užijeme také jejich nahá těla propletená 
v naivně romantické kopulaci. Při vzpomínce na  in-
tro, které jsem viděl někdy v roce 2000, se mi zatřás-
ly kuličky. 

Naši hrdinové si koupili staré sídlo z devatenác-
tého století, které kdysi patřilo slavnému čarodě-
ji Zoltanovi Carnovaschovi. A  jak už to tak se sta-
rými baráky bývá, něco s ním není v pořádku, což 
naši hrdinové samozřejmě nevědí. Adrienne od no-
vého domu očekává inspirativní prostředí pro psaní 
románu a její manžel Don, který je fotograf, zase sní 
o privátní temné komoře a ateliéru. Záhy po nastě-
hování začne však mít Adrienne děsivé noční můry 
(ó, jak originální), slyší podivnou hudbu a  automa-
ton (takový ten věštící automat, jehož obdobu mů-
žete znát z fi lmu Velký s Tomem Hanksem). Želbohu 
náš manželský pár netuší, že iluzionista Carnovasch 
kdysi praktikoval černou magii a povolal zlého démo-
na, který ho posedl a donutil zabít celkem pět jeho 
manželek. A teď přichází ta správná legrace, protože 
Adrienne se jen tak náhodou (Jumanji!) podaří démo-
na opět povolat. Ten, protože se asi nudí, posedne 
jejího manžela Dona, ze kterého se stane agresiv-
ní parchant, přičemž jeho agresivita se stupňuje až 
do té míry, že Adrienne brutálně znásilní (říkal jsem, 
že začíná sranda). To je taky jeden z důvodů zakazo-
vání a banování Phantasmagorie, scéna znásilnění 
byla pro tehdejší (nakonec i dnešní) maminky hráčů 
příliš silné kafe. 

Aby Adrienne získala svého manžela zpátky, musí 
se postavit démonovi, kletbě a vůbec celému domu, 
který se z romantické rezidence změní v pěkně pekel-
ný barák. Psychedelie a agresivita celé hry se stup-
ňuje a stupňuje, výjevy které se na vás z monitoru 
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řinou, jsou poté už skoro na hranici šíleností a něko-
likrát i za ní. Roberta Wiliams má asi v mozku docela 
pěkný guláš, když byla schopna vychrlit takovouhle 
šílenost. Ostatně, i kdyby vás počítačové hry nějak 
moc nezajímaly, rozhodně si nějaké video z Phan-
tasmagorie dohledejte na  internetu. Když už jsme 
u Roberty Wiliams, ta měla v plánu původně úplně 
jinou hru. Měla se jmenovat Scary Tales a mělo to být 
rovnou hororová série. Bohužel jsme se nedočkali ani 
jednoho dílu a Phantasmagoria nemá s původním 
nápadem vůbec nic společného (kromě toho že je to 
horror). Vlastně jeden odkaz ve Phantasmagorii je, 
když jste nainstalovali původní hru, v adresáři byla 
i složka „Scary“, což měl být odkaz na původně za-
mýšlenou sérii. Podle zkušeností hráčů již ale v „mo-
derním“ digitálním vydání tento adresář chybí.

Phantasmagoria má pak ještě jednu zajímavost. 
Po natáčení herních scén spolu začali chodit před-
stavitelé Adrienne a Donalda Victoria Mansell a Da-
vid Homb a následně se vzali. Byla to zřejmě první 
skutečná svatba herních charakterů na světě.

Recenze?
Phantasmagoria je určitě jedinečná a  jedineč-

nou zůstane, vždyť je hlavním představitelem celé 
jedné části videoherního průmyslu (byť už mrtvé-
ho). Netuším, jak může působit na někoho, kdo si ji 
zahraje v současnosti, ovšem ve své době to bylo 
něco, jako když koukáte na  zvrhlé porno. Stydíte 
se, že na to koukáte, ale i tak od toho nemůžete od-
trhnout zrak. A  to i přesto, že kvalita videa je dosti 
špatná a grafi ka přidaná k hercům je kostrbatá jako 
holenní kost kickboxera. Jenže v  té době na  lep-
ší grafi ku jednoduše nebyly technologie, takže je to 
něco, jako bychom černobílým fi lmům vyčítali to, že 
nejsou barevné. I  přes svou kostrbatost je vizuál-
ní stránka hry neskutečně působivá, a co je pro nás 
zajímavější, neskutečně horrorová. Tak moc horroro-
vá, že všechny ostatní horrorové hry jsou jako růžový 
pokojíček vyzdobený ve stylu Hello Kitty. No dobře, 
to už je trochu moc, ale co se týče herního horroru, 
je Phantasmagoria vizuálně rozhodně top. O zvuko-
vé stránce pak platí to samé. Klasických horrorových 

zvuků a pazvuků je ve hře dostatek a i pitomé zavrzá-
ní dveří vám může způsobit husí kůži. O doprovodné 
hudbě se dá říct na chlup to samé, podílel se na ní 
například stotřicetipětičlenný gregoriánský sbor, kte-
rý dodává hře na epičnosti.

Co se týče samotného hraní, je Phantasmagoria 
klasickou point and click adventurou. Chodíte s Adri-
enne po  lokacích a  řešíte všemožné puzzly, k  jejich 
překonání sbíráte předměty a prostě klikáte a klikáte. 
Občas se vám do cesty připlete nějaký ten rozhovor, 
ale většinu času běháte po domě, snažíte se odha-
lit jeho tajemství a občas vám klesne čelist z  toho, 
co se děje. Ve hře se totiž také dost umírá a smrti 
jsou natočeny jak jinak, než fi lmově. Pro vegetariány 
mohu zmínit smrt, kdy je žena připoutána, v ústech 
má velký plechový trychtýř a pan Carno ji z tácu pl-
ného vnitřností jednu po druhé spouští do trychtýře, 
až se paní hezky zadusí. Vůbec všechny smrti jsou 
mistrné a nebál bych se je nazvat až jistou formou 
zvrhlého dekadentního umění, což je v áčkové video-
herní distribuci docela vzácnost. Úchylové a zvrhlí-
ci (ti hlavně při scéně se znásilněním) si tedy přijdou 
na své a budou se tetelit blahem. Na druhou stranu, 
příběh, ač je dobrý, se může rovnat snad jen s béčko-
vými horrory, které ale stejně máme všichni rádi, tak-
že jen tak neofi ciálně, žádné negativum to není. Jedi-
né negativum, na které se pamatuji já, ale u kterého 
nevím, zda se s ním potýkal i někdo další, spočívá 
v tom, že hra měla tendenci při výměně disku spad-
nout někam na dno datového pekla a bylo otravné 
ji odtamtud dostávat zpátky opětovným spuštěním, 
které se občas neobešlo bez restartování celého sys-
tému. Otravné to bylo zejména proto, že jsem byl za-
žrán do hry a najednou jsem se musel potýkat s pro-
blémy nudného reálného světa, který se mě možná 
tímhle snažil vrátit zpátky do reality, aby mi tahle šíle-
ná hra nepoškodila můj náctiletý mozeček. Naštěstí 
se to nepovedlo a Phantasmagorii nelze ani po  le-
tech vytknout nic zásadního.

Martin Skuřok
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Táto zaujímavá herečka (*1966) vyrástla v  sl-
nečnej južnej Kalifornii. Vtedy ju kamaráti v Los An-
geles poznali ako Lori Cohen, umelecky nadané 
dievča rovnako nadšené herectvom a  maľovaním. 
Prvýkrát sa ocitla pred kamerou ešte ako tínedžerka, 
no viac, než strieborné plátno ju priťahovalo to mali-
arske. O jej kariére nakoniec rozhodla Kirsty Cotton.

To bolo meno postavy, ktorú vo veku 21 rokov 
stvárnila v dnes už klasickom horrore Clivea Barkera 
Hellraiser (1987). Úloha silnej hrdinky jej sadla skve-
le. V kultovej snímke sa jej darilo vzdorovať pekelným 
silám. Všetko to spôsobil magický hlavolam v  po-
dobe kocky, vďaka ktorému ju strýko s nevlastnou 
matkou pripravili o otca. Bezproblémová spolupráca 
s Barkerom jej vyslúžila miesto v pokračovaní s ná-
zvom Hellbound: Hellraiser II (1988). Úspech oboch 
fi lmov pomohol nakopnúť jej sľubne sa rozbiehajúcu 

kariéru. Aspoň čo sa týka väčších úloh, ostala aj na-
ďalej verná temnejším žánrom a  tiež to nebolo po-
sledný raz, čo sa na plátne stretla s Dougom Bra-
dleym, alias Pinheadom.

Hoci si to málokto všimne, objaví sa na okamih aj 
v treťom fi lme kultovej série. Postará sa pritom o cel-
kom zábavný detail. V Hellraiser III: Hell on Earth 
(1992) ju zazrieme mihnúť sa v zábere s časopisom 
Fangoria v ruke, pričom na obálke je Pinheadova fo-
tografi a. Posledný raz sa s démonom bolesti na fi l-
movom plátne stretla o 10 rokov neskôr v Hellraiser: 
Hellseeker (2002). V  tomto, v poradí šiestom fi lme 
horrorovej série sa znova objavuje Kirsty. Jej úloha 
je síce tentoraz podstatne menšia, no kľúčová. Tre-
ba dodať, že Hellseeker je podľa všeobecnej mienky 
asi najlepší z „nových“ Hellraiserov. Ashley Laurence 
sa po ňom s Kirsty Cotton nadobro rozlúčila, keďže 

Ashley Laurence
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v avizovanom a stále nedokončenom remakeu Hell-
raisera sa určite neobjaví.

Ako sme písali vyššie, zostala v  rámci hereckej 
kariéry verná žánru. Vďaka tomu si ju môžeme vy-
chutnať v dobre spracovanej adaptácii poviedky H. 
P. Lovecrafta The Lurking Fear (1994), kde s dvoma 
kumpánmi hľadá ukrytý lup na cintoríne plnom ne-
mŕtvych. Jedna z hlavných úloh je prischla i v sním-
ke Warlock III: The End of Innocence (1999). Ten-
to fi lm putoval primo na VHS. Toto rozhodnutie sa 
distribútorom nedá vyčítať, keďže sa v ňom striedajú 
zaujímavé, napínavé scény so skutočne tupými klišé. 
Ashley tu ako Kris zdedila strašidelný dom a snaží 
sa priateľov zachrániť pred postupným vyvraždením 
zlým duchom. Je od začiatku jasné, že Kris z toho vy-
viazne so zdravou kožou a dá sa len tipovať, v akom 
poradí pomrú jej spoločníci.

Krokom bokom od horroru bolo účinkovanie vo fi l-
me Lightning Bug (2004), v ktorom prijala úlohu mat-
ky tínedžera, ktorý sa chce stať fi lmovým maskérom 
a vymýšľa špeciálne efekty. Ide o viac-menej autobio-
grafi ckú snímku režiséra Roberta Greena Halla, ktorý 
okrem iného robil maskéra pre seriál Buffy, the Vam-
pyre Slayer. Je to zaujímavé, citlivé dielko, ktoré po-
odhalí čo-to zo zákulisia fi lmovej tvorby a môžete ho 
bez obáv pustiť svojej nežnej polovičke, keď sa bude 
pýtať, čo na tých krvákoch vlastne vidíte.

Jej účinkovaním sa môže popýšiť i nízkonákla-
dový horror Chill (2007), ktorý získal hneď niekoľko 
ocenení. Dr. Muñoza, ktorý zo zdravotných dôvodov 
musí žiť v chladenej miestnosti a má obchod s  la-
hôdkami, podozrievajú z prepojenia so sériou vrážd 
v  meste. Do  siete podozrenia sa začne prenikať 

spisovateľ Sam, ktorý u neho brigáduje. Ashley si za-
hrala už v druhom Lovecrafrovom príbehu (podľa po-
viedky Cool Air) Samovu lásku Mariu. Tá nič netušiac 
vedie obchod s odevmi a trpí vyhrážky od bývalého 
policajta, s ktorým kedysi chodila.

Ashleyin zatiaľ posledný fi lm, ktorému sa dostalo 
všeobecné uznanie, je Red (2008), natočený podľa 
románu Jacka Ketchuma. Ide o celkom drsný thri-
ller, ktorý začína tak, že traja výrastkovia prepadnú 
dôchodcu a keďže má so sebou len pár drobných, 
zastrelia mu psa. Keď sa rozhodne rodinu zažalovať, 
spustí kolotoč prehnaného násilia. Ashley vystupuje 
vo vedľajšej úlohe matky dvoch z chlapocov.

Hoci je Ashley Laurence v prvom rade fi lmová he-
rečka, neraz sa objavila i v populárnych amerických 
seriáloch ako epizódna postava. Z nich sú u nás zná-
me hlavne Suddenly Susan, Hercules: The legen-
dary journey a  hlavne legenda 90. rokov, Bever-
ly Hills 90210. Bola i tvárou niekoľkých reklamných 
kampaní veľkých amerických značiek, ktoré však ne-
boli určené pre európske publikum. Viackrát sa ob-
javila i v akčných a krimi fi lmoch ako Savate (1995) 
a Mystery Woman: Sing Me a Murder (2005), ale 
i mainstreamových kúskoch ako Gentle Ben (2002). 

V  roku 2004 sa objavila v  jednom vydaní relá-
cie E! True Hollywood Story s podtitulom Scream 
Queens. V súčasnosti sa však venuje v prvom rade 
svojej umeleckej tvorbe a  príležitostne pózuje ako 
modelka. Neodmieta ale spoluprácu na hudobnch vi-
deách, a teda jej tvár vidíme napríklad vo videoklipe 
Slipknotu k piesni Snuff z decembra 2009.

Lucia Andaľová
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Třicátá, čtyřicátá a padesátá léta minulého století 
byla v Polsku na fi lmový horror velmi skoupá. Podaři-
lo se mi dohledat a shlédnout pouze dva mysteriózní 
a fantastické fi lmy, které byly za tyto tři dekády na-
točeny a které by se, při troše dobré vůle, za horrory 
označit daly. Oba vznikly ve třicátých letech, vlastně 
jen jeden jediný rok po sobě, těsně před válkou, což 
je v případě druhého fi lmu, jak si ještě povíme, doce-
la důležitá informace.

První z těchto fi lmů vznikl na základě letité polské 
legendy, kterou jsme nakousli již v minulém díle. Proč si 
ale o tajuplném Panu Twardowském neříci něco více?

Polský šlechtic Pan Twardowski žil podle le-
gendy v  Krakově v  16. století. Rozhodl se zapro-
dat duši ďáblu výměnou za umění a znalost magie. 
Ďábla hodlal obelstít tím, že do smlouvy, kterou po-
depsal, dopsal jeden paragraf, podle nějž si ďábel 
může jeho duši vzít pouze v Římě. A Pan Twardowski 
nehodlal Řím nikdy navštívit. Ďáblovou pomocí pak 
tento šlechtic získal bohatství a slávu a nakonec se 
stal dvořanem krále Zygmunta Augusta. Po  smrti 
své ženy se král August obklopil mnohými astrolo-
gy, alchymisty a mágy. Podle 
některých legend se Twar-
dowskému díky použití ma-
gického zrcadla povedlo 
vyvolat ducha zemřelé krá-
lovy ženy Barbary. Ďábel se 
však nechává obelhávat ne-
rad a  tak jeho ruka na Twar-
dowského rameno dopadla 
v  krčmě s  názvem Řím. Le-
gendy vyprávějí, že zatímco 
jej ďábel odnášel, Pan Twar-
dowsky se modlil k Marii, po-
dle jiné verze zpíval církevní 
písně. Každopádně se mu 

tím povedlo vymanit se z ďáblova objetí a utéct před 
ním na měsíc (ano, přesně ten měsíc, kde údajně ne-
hybně plápolá vlajka Spojených států), kde přebývá 
dodnes a pozoruje lidi na Zemi.

Postava Pana Twardowského vykazuje mnoho 
paralel s německou legendou o Faustovi a jako mno-
ho legend, i ona má pravděpodobný vzor ve skutečně 
žijící osobě. Tou by měl být mág Zygmunta Augus-
ta jménem Jan Twardowski. Jedna z verzí hovoří, že 
Jan Twardowski byl ve skutečnosti Němec, studoval 
ve  Winterbergu s  největší pravděpodobností magii 
(která v těch časech byla stejně rovnoprávnou a běž-
ně studovanou vědou, jako všechny ostatní, ba do-
konce snad stála i nad nimi). Ve skutečnosti se jmeno-
val Laurentius Dhur, latinsky Durentius, což znamená 
„tvrdý“, z čehož se vyvinulo jeho polské jméno. Jan 
Twardowsky napsal dvě knihy, práci o magii a  en-
cyklopedii věd, ani jedna kniha se však nezachova-
la do dnešních dob. S Twardowským je ztotožňová-
no magické, tzv. Twardowského, zrcadlo (díky němuž 
měl údajně vyvolat ducha mrtvé královny). Mnohdy 
se hovoří dokonce o dvou zrcadlech. Jedno z nich je 
uchováno v sakristii farního kostela ve Wegrově.

Polský fi lmový 
horror II. 

1930 – 1959.
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Stopy po sobě nechal tento mág v Polsku dodnes. 
V samotném Krakově, kde měl údajně žít, se nachází 
spousta míst, o nichž se tvrdí, že zde stál šlechticův 
dům. Nedaleko řeky Visly se ve městě nachází skály, 
které dodnes nesou jeho jméno a kde měl v  (Twar-
dowského) jeskyni mít svou pracovnu (protože kde 
jinde, než v jeskyni, by ji měl takový mág a mudrc mít, 
že ano?). Ve skutečnosti však jeho pracovna, zvaná 
Katedra Twardowskiego, sídlila ve skalách Krzemio-
nek Podgórskich v Podgórzu. Jeskyně nesoucí stopy 
po alchymistových pokusech byla objevena, později 
však naneštěstí během stavby kostela Sw. Józefa (jak 
typické) koncem 19. století zničena.

Traduje se, že roku 1560 zavítal Pan Twardowski 
do Bydgoště (Bydgoszcz), kde léčil a uzdravoval lidi 
i zvířata a za úplatu provedl několik čar a kouzel. Do-
konce prý omladil starostu tak dokonale, že jej jeho 
manželka poznala až po delším rozhovoru.

Za místo, kde byl Pan Twardowski unesen ďáb-
lem, se označuje historická památka, hospůdka 
Řím v obci Sucha Beskidska. Jiné zdroje však uvá-
dí, že tato hospoda leží na cestě do Knyszyna. Je 
však třeba zmínit, že se hospůdek, krčem a zájezd-
ních hostinců s názvem Řím v Polsku nachází nespo-
čet. Proto nepřekvapí, že za jedno z míst, z nichž byl 
Twardowski ďáblem unesen je označována i krčma 
Řím v Sandoměři (Sandomierz). Možná s tím souvisí 
fakt, že je v kapitulní klenotnici sandoměřské kated-
rály ukryto druhé z Twardowského zrcadel.

Legenda o Twardowském inspirovala mnoho pol-
ských, ukrajinských, ruských a německých umělců, kte-
ří podle ní vytvořili spoustu uměleckých děl. Mezi nej-
známější patří zřejmě balada Adama Mickiewicze Pani 
Twardowska z roku 1820, v níž je hlavní příběh rozšířen 
o postavu Twardowského ženy, s níž musel Mefi stofe-
les strávit rok, aby mu Twardowski dovolil vzít si jeho 
duši. Podle balady se Ďábel vzdal a utekl. K Mickie-
wiczovým slovům napsal roku 1869 hudbu Stanisław 
Moniuszko, v roce 1987 vyšel text balady v komiksové 
podobě. K dalším dílům pak patří román Józefa Ignacy 
Kraszewského Mistrz Twardowski (1840), balet Adolfa 

Gustawa Sonnenfelda Pan Twardowski (1874), báseň 
Leopolda Staffa (1902), balada Lucjana Rydla Pan 
Twardowski (1906), balet Ludomira Różyckého Pan 
Twardowski (1921), romány Wacława Sieroszewského 
Pan Twardowski, czarnoksiężnik polski (1930), Matthia-
se Wernera Kruse Pan Twardowski oder der Polishe 
Faust (1981) a  Łukasze Kamykowského Pajączek 
z Księżyca: niezwykłe dzieje Pana Twardowskiego i jego 
ucznia (2003) nebo povídka Izabely Szolc Krzyż i wąż 
(2004), obsažená ve sbírce Jehannette.

My se teď věnujme fi lmové verzi legendy Pan 
Twardowski režiséra Henryka Szaro z roku 1936. Ze 
všech kolujících legend, příběhů a povídaček se scé-
náristům Wacławu Gasiorowskému a Anatolu Ster-
novi podařilo do  fi lmu dostat všechno nejhlavněj-
ší a nejzajímavější, čímž původně historický fantasy 
příběh místy nabírá až horrorový nádech. O většině 
těchto příběhů jsme již hovořili, děj zmiňme tedy jen 
zběžně. Mladý Twardowski se na  popud tajemné-
ho nočního návštěvníka rozhodne vydat do Krakova 
do učení k  jistému alchymistovi, od nějž chce zís-
kat možnost odhalit a ovládnout taje života a smrti. 
V Krakově se však bezhlavě zamiluje do překrásné 
Nety. Když se za ní jednoho večera vydá domů, zjistí, 
že se má Neta druhý 
den vdát za místního 
bohatého šlechtice. 
Twardowski se jí ze-
ptá, zda by si vzala 
jeho, kdyby jí do zítř-
ka donesl mnohem 
více zlata a  šperků, 
než jí může nabíd-
nout šlechtic. Po bo-
hatství a moci bažící 
Neta přitaká. Twar-
dowski v noci za po-
mocí alchymistovy 
čarodějné knihy vy-
volá ďábla a  uzavře 
s ním smlouvu.
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Szaro fi lm hodlal pojmout jako plnohodnot-
ný fi lm, jeho zpracování však přerostlo producen-
tovy fi nanční možnosti, načež se muselo přistoupit 
k mnoha ústupkům, naštěstí ne v oblasti triků a ma-
sek. Ony ústupky však fi lmu nijak zvlášť neuškodily. 
I tak se, dle kritiků, stal Pan Twardowski prvním pol-
ským fi lmem, v němž jsou davové scény lepší, než 
scény s jednotlivými herci. Ve fi lmu se objeví několik 
klasicky horrorových propriet, jako vyschlá mrtvola, 
ďábelská pohybující se ruka, vyvolaný duch mrtvé 
královny, staneme se svědky mnoha kouzel i oprav-
du děsivého ďábelského smíchu. Kromě toho zde 
Pan Twardowski létá na obřím kohoutu, prochází zdí 
a proměňuje lidi v králíky a psy.

Režisér Henryk Szaro (* 1900, vlastním jménem 
Henryk Szapiro) je dodnes považován za  jednoho 
z  nejdůležitějších tvůrců polského meziválečného 
fi lmu. Coby Žid byl během války, společně se svým 
tchánem, jedné noci vyveden na ulici a zastřelen. Kte-
rou přesně noc se to stalo, se dodnes neví. Do svého 
fi lmu dokázal nalákat tehdejší největší meziválečné 
hvězdy nejen stříbrného plátna ale i prken, co zna-
menají svět. Titulní roli si zahrál fi lmový a hlavně di-
vadelní herec Franciszek Brodniewicz. Snad proto 
je jeho Twardowski tak teatrální. Během nacistické 
okupace Polska odmítl spolupracovat na fi lmech to-
čených za německé peníze, místo toho se raději živil 
jako číšník a pomáhal v odboji, ukrýval ve svém bytě 
Židovku a pomohl při útěku svému sousedovi stíha-
nému gestapem. Zemřel v srpnu 1944 za poměrně 
dramatických okolností poté, co po výbuchu letecké 
bomby na dvorku domu, v němž bydlel, jeho dlouho 
neléčená nemoc vyvolala infarkt, kterému podlehl. 
Sličnou tvář Twardowského ženě Netě propůjčila Elż-
bieta Barszczewska (*1913, celým jménem Elżbieta 
Maria Barszczewska-Wykrzykowska), divadelní a fi l-
mová herečka, která za svou hereckou kariéru získala 
deset různých ocenění a díky své tváři a barvě hlasu 
obrovskou popularitu. Za  války působila v divadel-
ním odboji, po válce, až na jednu jedinou výjimku, se 
věnovala pouze divadlu. Zemřela v říjnu 1987.

Pan Twardowski byl v Polsku zfi lmován celkem 
třikrát. O dvou verzích jsme již mluvili, ke třetí se vrá-
tíme o několik dílů později.

I druhý fi lm, jemuž se v  tomto díle budeme vě-
novat, je spíše než horrorem jen mysteriózním příbě-
hem o nešťastné osudové lásce mezi dvěma lidský-
mi bytostmi. Kromě toho, že je jakousi historickou 
kapslí, již navěky (minimálně do zničení či ztráty fi l-
mového záznamu) uchovávající a vypovídající o me-
ziválečné podobě, kultuře, mytologii a životě malých 
židovských městeček, po  nichž, díky nacistickému 
Dranc nach Osten v dnešní středovýchodní Evropě 
již takřka nenaleznete žádných stop.

Film Dybuk natočil v  roce 1937 Michał Waszy-
ński na  motivy nejslavnějšího románu židovského 
spisovatele, publicisty a  folklorního badatele, píší-
cího rusky a  v  jidiš, Szlojme Zajnwela Rapoporta, 

publikujícího rovněž pod pseu-
donymem Szymon Ansky, který 
byl vydán v  roce 1914. Během 
několika málo let se fi lm stal 
jak mezi diváky, tak i mezi kri-
tikou nejlepším fi lmem natoče-
ným v  jidiš, který byl realizován 
v meziválečném Polsku.

Dybuk vypráví příběh Lei 
a Chenona, dětí Nissena a Sen-
dera, kteří kdysi dávno před ra-
bínem složili přísahu, že svaz-
kem manželským spojí své 
ještě nenarozené děti. Nissen 
však tragicky umírá ještě před 
narozením svého potomka 
a  z  někdejšího mladého idea-
listy Sendera se nakonec stá-
vá po penězích lačnící mamonář, který by svou dce-
ru Leiu rád provdal za někoho nejen ctihodného, ale 
hlavně bohatého. Jednoho dne se Leia setká s mla-
díkem jménem Chenon a  vzplane mezi nimi silné 
citové pouto. Sender proti Chenonovi nejprve nic 
nemá, ale rodící a prohlubující se vztah mladé dvojice 
jej nutí snahy dobře dceru provdat uspíšit. Když se 
nakonec dozvídá, že je Chenon Nissenovým synem, 
okamžitě dohodne sňatek dcery se synem nesmír-
ně bohatého obchodníka s dobytkem. Chenona po-
padne vztek a v záchvatu šílenství vzývá na pomoc 
samotného Satana. Leia se pak v den dohodnutého 
sňatku vydává ke hrobu své matky pro radu. Místo 
matčiny rady však dívku posedne dybuk, což zahýbe 
osudy nejen jí samotné, ale i jejích příbuzných a oby-
vatel městečka.

Dybuk je klasickou postavou starých mýtů a  le-
gend středoevropských Židů. Pro tyto Židy se ma-
gické síly a neviditelní duchové stali stejně reálnými 
jevy, jako jejich každodenní zkušenosti a skutečnosti. 
Dybuk se tak v jejich duchovní a kulturní sféře a my-
tologii obecně stal projevem duše zemřelých, která 
nemůže nalézt odpočinku nebo, dle výkladů Kabaly, 
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kvůli spáchaným hříchům vyhledává žijící osoby, aby 
obsadila jejich těla. Je to démon, který po posednutí 
způsobuje změnu chování a osobnosti svého nosite-
le, promlouvá jeho ústy avšak svým hlasem. Jediným 
způsobem, jak se dybuka zbavit, je povolat rabína 
a podstoupit speciální obřad vymýtání, který skrze 
palec (malíček) u  nohy posedlého, vyžene dybuka 
pryč z těla. Aby dybuk nalezl pokoj a klid a neovlá-
dl další lidskou bytost, je třeba při obřadu vymýtání 
přinutit odhalit jeho totožnost a uskutečnit tzv. tikun 
(nápravu), spočívající v  tom, že rodina odhalené-
ho dybuka počastuje věrné alkoholem. Stejně jako 
u křesťanství byly často za posedlé dybukem pova-
žovány (a exorcismem léčeny) nervově a psychicky 
nemocné osoby. Specifi cký druh dybuka pak ovládal 
některé ženy, v  tomto případě nešlo o duši zemře-
lého, ale o démona, který z nich dělal čarodějnice. 
Ač tyto dva náboženské směry existovaly v podstatě 
odděleně, izolovaně a nezávisle na  sobě, židovské 
historky o dybucích měly silný vliv na  lidovou křes-
ťanskou víru a obecně na křesťanské (katolické) uče-
ní o čarodějnicích.

Waszyńského Dybuk je hlavně dnes již historic-
kou výpovědí, sociálně-kulturní sondou, okouzlujícím 
obrazem z  jiného světa, jež byl, minimálně ve stře-
doevropském prostoru, nemilosrdně utopen v  krvi 
a smeten z povrchu zemského. Stal se tak nakonec 
neplánovaně jakýmsi mementem. Zachytil, pood-
halil specifi cký výřez židovské kultury, života, reali-
ty, mýtů, myšlení pouhé dva roky před tím, než tento 
svět skoro navždy zanikl v útrobách plynových ko-
mor a koncentračních vyhlazovacích táborů. Je jen 
otázkou, kolika tvůrců fi lmu se dotkl podobný osud. 
Dybuk je totiž takřka výlučně židovským fi lmem. Za-
zní v něm např. zpěv Gerszona Siroty, známého ži-
dovského kantora, který společně se svou rodinou 
zahynul v roce 1943 ve varšavském ghettu.

Dybuk nám umožní nahlédnout nejen za zdi ži-
dovských krčem, obydlí, synagog, ale zavede nás 
i do světa židovské mytologie, obřadů a rituálů cha-
rakteristických pro židovský duchovní život. V  ne-
poslední řadě před námi odhalí tajemství židovské-
ho obřadu exorcismu, tedy vymítání ďábla, kde se 
nabízí srovnání s dost věrně okopírovaným katolic-
kým rituálem vymítání, jak jej známe např. z Vymíta-
če ďábla.

Dybuk však rozhodně není klasickým horrorovým 
fi lmem, dokonce ani ne klasickým horrorovým fi lmem 
své doby a asi by stálo za to upozornit, že přistupo-
vat k němu takto by bylo chybou. Nedá se srovnávat 
s horrorovými klasikami 20. a 30. let 20. století. Jde 
především o mysteriózní melodrama. I v něm však 
jsou k nalezení věci, jež jsou i dnes platnými sou-
částmi klasického horroru. Ať již jde třeba o samotný 
motiv posednutí zlým duchem a následné vymítání. 
Horrorovou atmosféru má nepochybně i Chenonovo 
zaprodávání duše Satanovi, když vykřikuje svou ne-
návist k lidem a rozhoduje se jim s ďáblovou pomocí 
pomstít. A Satan se rozhodne jeho nabídku přijmout 
a využít, aby se opět pokusil mezi lidské plémě zasít 
utrpení slibující konfl ikt.

Zřejmě díky následující válce, jejím hrůzám a po-
válečným bouřlivým změnám s nástupem nadpřiro-
zenu nepřejícím marx-leninistům k moci se tak Pan 
Twardowski a Dybuk stali až prakticky do roku 1964 
jedinými mnou dohledanými fi lmy natočenými v Pol-
sku, které by se se zavřenýma oběma očima a odře-
nýma ušima daly alespoň lehce označit za horrorové.

Šedesátá léta se pak ale snažila tyto nedostatky 
nahradit a stala se takřka zlatou érou a nejplodnějším 
obdobím polského fi lmového a  televizního horroru. 
O tom ale až příště.

Honza Vojtíšek



Freakshow
Lenky Šimečkové





Lenka Šimečková (*1991) aktuálně absolvuje bakalářské studium FUD v Plzni v ateliéru Ilustrace a ko-
miks pro děti. Vyžívá se v temné, horrorové a fantasy tématice. Baví ji dělat fanarty a podobné nepoužitel-
né věci převážně ke hrám, věci inspirované sny a podobně. Kromě toho je autorkou několika komiksů. Po-
dle scénáře Choze Blažka vytvořila Třídu smrti, která byla otištěna v magazínu Crew, pro fanzin Bubblegun 
krátký komiks Sídlo, povídku Blátivý muž otisk Aargh!, jako semestrální práci komiksově adaptovala klasiku 
E. A. Poea Černá kočka. Ke spolupráci s Choze Blažkem a Adélou Hrivnákovou se vrátila komiksem Zámek 
hrůzy, který jste si mohli přečíst v sedmém čísle Howarda nebo v časopise Full Moon. V rámci semestrální 
práce vydala knihu Dům v rámu.
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Některé příběhy své základní složky, zápletky 
a dějové pohnutky vezmou, hezky je postupně vy-
skládají a postaví z nich stupňující se příběh. A ně-
které je vezmou, hodí do mísy, přikryjí, pořádně s tím 
zatřepou a halabala vysypou na stůl.

Darkness
Překlad: Václav Zíbner

Vydavatel: Beta-Dobrovský & Ševčík, 1999
Počet stran: 398

Kelly Andersonová je mladá dívka, řešící a pů-
sobící problémy adoptivním rodičům. Má 
ale problémy i čistě vlastní, osobní. Sužují 
ji podivné představy, které ji nakonec při-
vedou k sebevraždě. Rodiče se rozhod-
nou na  čas přesunout do otcova rodiš-
tě, Villejeune, izolovaného fl oridského 
městečka na  okraji rozsáhlého tajupl-
ného močálu, kde lidé žijí podle vlast-
ních pravidel, ztrácejí se zde děti, ně-
kde hluboko žijí Děti kruhu a povídají 
se báchorky o  tajemném Dark Ma-
novi. Kellyin příjezd, zdá se, uvede 
do  pohybu roky usedlý kal podiv-
ných adopcí, dětských úmrtí a úno-
sů, nevyjasněných příbuzenských 
vztahů, nestárnoucích obyvatel, 
veřejného tajemství a  tajemství 
látky jménem Thymus.

Temnota zpočátku takřka 
vším, titulní ilustrací, anotací i svým roz-
jezdem, potichu našeptává cosi o  temném horroru, 
zapáchajícím tlejícím bahnem, bzučícím otravným 
hmyzem, děsícím tlumeným šploucháním ve  tmě, 
mrazivou všudypřítomnou mlhou převalující se 
po klidné hladině bažinatého labyrintu a pokládající 
na rameno nepříjemnou ruku tajemného Dark Mana.

Již pomalejší rozjezd románu a Saulův styl nikam 
se nehrnout, vše odvyprávět v klidu, rozpovídat se, 
ukazují, že se pojede v klidném tempu a příběh se 
bude snažit vás spíše přemluvit, než hodit dopro-
střed a nechat se z  toho vyhrabat. Což nemusí být 
někdy na škodu, naopak, může se to ukázat jako po-
vedená taktika.

Jenže již brzo se ukáže, že tohle není Saulovým 
účelem, ale cílem. Prostředek do cíle nevede, sám jím 
je. Přirovnal bych to k autu pana Nováka ze Zítra to 

roztočíme, drahoušku. Automobil je prostředek, do-
pravní prostředek, jehož účelem a cílem je dopravit 
někoho z bodu A do bodu B. Jenže pro pana Nováka 
se tím účelem a cílem stalo samo to auto. Má ho, ale 
nikam s ním nejezdí. Oba, Novák i Saul, tak zůstali 
na půl cesty, do auta sice nasedli, ale nikam nejedou.

Z onoho očekávaného horrorového příběhu na-
konec zůstane v  podstatě jen lehce mysteriózní 
mýdlová opera, trošku napínavější telenovela, v níž 
je ono počáteční atmosférické tajemno zatlačeno 
do pozadí dopředu vypíchnutými rodinnými vztahy 
a jakýmsi podivným (a pro daný příběh nijak nosným) 
závanem telepatie. Příběh je hrozně vykonstruovaný, 

nehorázně smrdí papírem, veškeré záplet-
ky a zvraty zde nevyplývají z jeho 
odvíjení, ale objevují se zcela sa-

moúčelně, ne že nelogicky, ale 
zbytečně, jen proto, aby ten pří-

běh zase na okamžik udělal tempo, 
dostal hlavu nad hladinu a neutopil 

se v zahnívající vodě bažiny. Za ne-
horáznou chybu považuji fakt, že 
veškerá pointa splaskne již na straně 

181, což je u čtyřista stránkového ro-
mánu docela průser.

Román se tak k  závěru dostane 
spíše samospádem, setrvačností, po-

pošťuchovanou neustálým opaková-
ním dějových linií (pořád se někdo ztrácí 

v močálu, někdo někoho slyší).
Ostatně závěr, tedy vyvrcholení, je ka-

pitolou samou o sobě. Je tak prostý a jed-
noduchý, až to hezké není. Jako byste psa-

li román a najednou si řekli, že už je to dostatečně 
dlouhé, že to teď ukončíte. A aniž byste o tom pře-
mýšleli, uděláte to pouhými čtyřmi slovy.

A  tak se tajemně tvářící román, který má své 
dobré chvilky (a za ně alespoň nějaké to hodnocení), 
ale Saul je prostě neumí uchopit, vygradovat, využít, 
spíše je jen obejde, nakonec stane sladkou limoná-
dou, která jen trochu vrčí. Do té doby, než ji vezmete 
a vypijete.

Představte si Divokého anděla vulgo Milagros 
s mysteriózní zápletkou. A pokud vás tahle myšlenka 
zaujala, klidně po knize sáhněte.

Honza Vojtíšek

Temnota
John Saul
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Od mexického horroru s anglickým názvem Here 
Comes the Devil bych ještě před nedávnem očeká-
val leccos. Asi by to zahrnovalo hodně krve, démony, 
nějaké to trhání hlav a hodně rozhoupaných koziček. 
Takové jméno prostě podobné věci evokuje. Jaké 
je pak divákovo rozčarování, když začne sledovat 
ospalý příběh obyčejné mexické rodiny. Tentokrát se 
však podobné překvapení vyplatilo.

Režie: Adrián García Bogliano
Scénář: Adrián García Bogliano

Délka: 97 min
Původ: Mexiko

Rok: 2012
Hrají: Laura Caro, Francisco Barreiro, 

Alan Martinez, Michele Garzia

Ona rodinka, která je demogra-
fi cky dokonalá (maminka, tatínek, 
holčička a  chlapeček), se jedno-
ho krásného slunného dne vydá 
na  obyčejný výlet. A  zatímco tatík 
zkoumá v  autě na  parkovišti ma-
minčinu jeskyňku, vydají se děti 
na blízký kopec, aby si taky užily 
trochu speleologie. Výzkumná vý-
prava se trochu protáhne a je nut-
né zburcovat místní policii, která po ztra-
cených dětech okamžitě zahájí pátrání. Vše naštěstí 
dobře dopadne a malá ztraceňátka se druhý den vrá-
tí ke svým rodičům. Holčičce chybí kalhotky, ale jinak 
je vše v naprostém pořádku.

Zdánlivý happyend netrvá dlouho, protože děc-
ka jsou od  své jeskyňářské epizody jako vyměně-
ná. S  rodiči prakticky nekomunikují a  vše ukazuje 

na nějaký ošklivý zločin, který se snad oné noci na ne-
nápadném kopci stal. Rodiče jsou zděšení a rozhod-
nou se celou záležitost řešit. Hlavně maminka však 
brzo zjistí, že celá záležitost je mnohem, mnohem 
sofi stikovanější.

Tak. Myslím, že k popisu děje by to stačilo, snad 
jste z  něj rozklíčovali, že se příběh nese v  tajem-
ném duchu, který staví především na atmosféře. Té 
se tvůrcům podařilo dosáhnout pomocí pomalého, 

až šnečího tempa, dlouhých záběrů a dokona-
lým vykreslením ospalé mexické 
krajiny. V  takovém tempu, které 
vás ukolíbá, pak naprosto zdrcu-
jícím způsobem fungují scény, sta-
vící na brutalitě, šoku a  intenzivní 
akci. Není jich mnoho, vyloženě ex-
trémní je pouze jedna, ale vzhledem 

ke zbytku jsou naprosto funkční.
Skvělé je také zpracování, které 

je profesionální a ze strany tvůrců jde 
o absolutní zvládnutí svého řemesla. 
Režisér Bogliano není v žánru žádným 
nováčkem a po prostudování jeho fi l-
mografi e překvapí, jak moc versatilní je 
směrem k práci s různými žánry. Skvě-

lé Sudor frío bylo zcela opačné, než re-
cenzovaný snímek a na malém prostoru 
drželo divákovi nervy napjaté na maximu 
od  prvních minut. Penumbru jsem nevi-

děl, ale po zkušenostech s Ahí va el diablo se po ní 
určitě mrknu. Nerad bych se připravil o další skvělý 
fi lm.

Roman Kroufek

Ahí va el diablo
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Plazíme se temnými místy mezi zdmi, jako čer-
vi pod mrtvou kůží. Kostnaté paže svírají ostré háky, 
které nám pomáhají v pohybu úzkými cestičkami.

Alyxa a všechny její špinavé pachy přímo přede 
mnou, stěny v úzkém prostoru jí při každém pohybu 
sdírají tuk z  jejích vyhublých nohou a vytváří mi tak 
cestičku, kterou mohu snadno sledovat. Pokaždé, 
když při pohybu roztáhne nohy, mě zápach hnijícího 
masa zasáhne přímo do  tváře, až mi zaslzí oči a  já 
mám co dělat, abych se nezhroutil. 

Jeden z  chlapců leze přímo za mnou, myslím, 
že se jmenuje Paul, těžko říct. Všichni školáci dnes 
vypadají stejně, s  těmi jejich černými těly, plešatý-
mi hlavami a brýlemi na očích. Nemluvící, nemyslící, 
nelidští. Ten kluk se za mnou plazí jak šváb a zraňuje 
mě pokaždé, když zpomalím a on se místo do zdi za-
sekne do mé nohy.

Alyxa zastavuje, vzepřená, s  nohama široce 
od sebe. Její smrad se přese mě přežene a já se sna-
žím nedýchat. Dokonce, i když se nadechnu jen pu-
sou, tak cítím silný zápach její špíny. Otočí se na nás, 
rozevře rty a odhalí dva žluté nože, které kdysi sloužili 
na krájení citrónů. Jsou ručně dělané a pěkně ostré. 

Vezme je do rukou. Obličej s ústy plnými špinavých 
zubů a kočičím jazykem se mi snaží podívat do očí. 

„Miluju tě,“ zašeptá, hladíc mou paži svými prsty.
Stále se snažím nedýchat, oči držím pevně se-

vřené před žihadlem jejích výparů. Ve stínech nevidí 
výraz mé tváře. Švabák mě zezadu zatahá za nohu.

„Pojďme,“ řekne a pokračuje.
Otevřu oči a následuju ji, gumové chrániče ko-

len mi pomáhají plazit se úzkým prostorem. Teď to 
chce víc opatrnosti. Jsme v nebezpečné zóně, kde 
nás mohou snadno nalézt. Už hodně nás tu zařvalo, 
silnějších a chytřejších, než jsem já. Alyxa je jediná, 
která zbyla a stojí za záchranu.

Teď se konečně pohybujeme místností vertikál-
ně, až k díře ve ventilaci, která je nad stropem prv-
ního podlaží celé budovy. Pro nás ve druhém je ten 
strop vlastně podlahou. Chvíli se zasekneme balan-
cováním na  rámu a  snažíme se rozmístit tak, aby-
chom nespadli dolů.

Trochu uklouznu a noha s řinčením narazí do ko-
vového rámu. To bylo nezodpovědné. Alyxa mi dává 
kovový hák ke rtům s jasným poselstvím: „pšššššt“. 
Pak ukáže na kryt ventilace pod našimi koleny.

Nože 
na citróny & švábi

Carlton Mellick III
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Přikyvuji a pomalu odstraňuju víko ventilace. Zá-
van štiplavého zápachu vrazí mezi nás a je ještě žluk-
lejší než Alyxin smrad. Podám víko švabákovi a on mi 
na oplátku dá ocelové lano se smyčkou. V otvoru je 
neproniknutelná temnota. Nevidím až na zem, dávám 
si kus plátna přes nos a soustředím se.

„Jsou tady,“ zašeptá Alyxa, ale ani nic říkat ne-
musela. Jsou přímo pod námi, jako by nás čeka-
li. Rozevřou své rozkládající se kožovité rty a uvolní 
z nitra hluboké hladové zasténání. 

Ve stínech vidím pouze obrysy jejich chladných 
tváří, které ozařuje tlumené měsíční světlo z okna ně-
kde na konci chodby. Netuším, kolik jich tam je cel-
kem. Sténání se s ozvěnou odráží o stěny a zní to, 
jako by jich tam byly stovky. Ale to jsou jen ozvěny. 
Musí být…

„Spusť lano,“ řekne Alyxa a já ho pomalu uvolním 
do bazénu temna pode mnou, zatímco švabák uváže 
druhý konec k rámu. 

„Je to jak na rybách,“ zavtipkuje.
Dobře ví, že jsem to ještě nikdy předtím nedělal 

a že jsem jí lhal, když jsem tvrdil, že na výpravách 
s jejím bratrem jsem byl rybářem. Dřív bylo tolik lidí, 
že na výpravu musel jít člověk jen jednou za osm dní. 

Od včerejška chodíme obden.
Kývu lanem pomalu nad jejich hlavami, jako bych 

jim mával. Alyxa zavzdychne a  zavrtí hlavou. Dělal 
jsem dřív švabákovu práci, schovaný pěkně vzadu, 
v bezpečí.

Jeden z nich chňapne po smyčce, prudce za ni 
škubne a snaží se mne stáhnout k sobě dolů. Aly-
xa zakřičí a já zatáhnu. Mrtvolák spadne a lano opět 
ochabne.

„Přetrhl se?“ zašeptám nezřetelně. Cítím, jako by 
mi v krku pobíhalo tisíce mravenců. 

„Ne, sjelo mu z  ruky.“ Alyxa cvrnkne do mého 
pasu, jako by mě chtěla poplácat po zádech.

Vytáhneme lano a  obnovíme smyčku. Znovu ji 
spouštíme do jámy oživlých mrtvol. Přichází jich stále 
víc a sténání je pořád silnější. Ta předchozí eskapáda 
je vylákala z úkrytu.

„Rychle,“ řekne Alyxa. „Víc už jich tu nepotřebu-
jeme.“

„Myslíš si, že to nevím?“
Než stačí odpovědět, vylétne mi z plic zasténání 

spojené s vyraženým dechem, to když jedna z příšer 
chytne lano a prudce je vytrhne z mého sevření.

„Pozor,“ zakřičí Alyxa, zatímco lano kolem nás 
poskakuje, jak jím monstrum zmítá. Mám co dělat, 
abych udržel rovnováhu.

Chytím lano a  zatáhnu, aby se smyčka stáhla 
těsně kolem ruky té příšery. 

„Dělej,“ Alyxa mi dál křičí do ucha. „Tahej, tahej!“
Všichni tři táhneme za  kovové lano, švabák se 

zapírá o rám ventilace. 
„Je to macek!“ vykřiknu, jako by opravdu šlo 

o rybu. „Protáhne se vůbec mezi zdmi?“

Alyxa neodpovídá, soustředí se, žluté nože se-
vřené v ústech.

Konečně plně vidíme náš úlovek: obrovská mrt-
vola, nahá a bílá, kůži zvrásněnou rozkladem. Vrčí, 
jak ji táhneme nahoru, a máchá po nás volnou rukou. 

Jen několik palců od nás přestaneme tahat. Chla-
pec přiváže zbytek lana k rámu a Alyxa se připravuje 
na svou část práce. Žluté nože vystrkujíc zpoza rtů.

„Ok,“ zašeptá a  s  mlhavým pohledem zašilhá 
na oživlou mrtvolu u svých nohou. „Všichni připra-
veni?“

Ale než stačíme odpovědět, mrtvola vystrčí vol-
nou ruku z otvoru a vytáhne se nahoru. 

Řvu, odskakuju od  zombie, kopu kolem sebe, 
přičemž udeřím Alyxu do kotníku a ona upustí jeden 
ze svých nožů. Strčím při tom také do švabáka, který 
sjede z rámu ventilace a propadne do otvoru.

Tiše mizí v temnotě pod námi.
Alyxa sebere svůj nůž a oba najednou je vrazí ze 

strany do hlavy zombie před námi, hroty se dotýkají 
uprostřed mozku. 

Odstrčí mrtvolu ode mne, zatímco já nehybně zí-
rám do otvoru, ve kterém před chvilkou zmizel chla-
pec s vzezřením švába. Bez jediného výkřiku či na-
dávky zahučel přímo do hordy živých mrtvých. 

„Necháme ho vykrvácet?“
„Na to není čas, bereme ho tak jak je. Hlavně ať 

se na tebe nedostane krev.“

***

Nízkým sklepením zase zpět domů, hluboko do-
vnitř objektu. Do jediné místnosti skryté před nemrt-
vými, ozařované světlem od ohně. Táhli jsme tu vel-
kou mrtvolu stísněnými prostory, jak nejrychleji to jen 
šlo. Skoro se nevešel, ale namazali jsme ho mast-
notou z našich vlasů a  rozkroků, takže se nakonec 
protáhl.

„Nedívej se na mě,“ řekl jsem Alyxe, když mě 
chtěla pohladit po tváři. „Ani se mě nedotýkej.“

Po příjezdu nám tělo ihned vytrhli švabáci. Pově-
sili ho hlavou dolu ze stropu, vybroušenými kostmi 
udělali díry do jeho krku a zápěstí a nechali ho krvá-
cet do velké mísy. 

„Aááá, večeře je tady,“ ozval se za mnou skřípavý 
hlas. „A koukám, že je to pěkný kousek masa.“

Hlas nabyl tvaru člověka, jak vystoupil ze stínu 
do světla ohniště. 

„Jak vidím, všechno šlo jako po másle.“
„Ne tak úplně.“
„Jak to myslíš, ne tak úplně?“
„Je mi líto, Thomasi…“ řekl jsem. „Ztratili jsme 

chlapce.“
Oči se mu rozšířily a brada se zatřásla. Vydal ze 

sebe skřek, padl na svá tlustá kolena, zakryl si tvář 
a  rozplakal se. „Ne, Charlieho ne. Kohokoli, jen ne 
jeho,“ zavzlykal. Znělo to skoro až sarkasticky. 

„Nekřičel. Určitě to nebyla bolestivá smrt.“



[ 44 ]

„Jistě, že nekřičel,“ rozeřval se na mě Thomas. 
„Učil jsem ho, jak nekřičet, jak se nepoddat bolesti 
a strachu.“

„Je mi to líto, Thomasi,“ řekl jsem, ale on mě ne-
poslouchal. Schoulil se do velké tlusté koule a hou-
pal se tam a zpět. 

„Pojď, zahřej mě,“ řekl švabákům, kteří zatím dál 
vysávali mrtvolu. Přestali s  tím a schoulili se kolem 
něj. Tlačili svá neduživá tělíčka proti jeho masitým 
prsům.

Odstoupil jsem od nich do chladných stínů k Aly-
xe, která pila z kapající trubky. Rohy místnosti jsou 
plné nemocných, umírajících dětí a starých žen.

Alyxa k jedné z nich poklekla.
„Sundej ze mě tu deku,“ prosí žena slabým hla-

sem, hlava se jí kýve ze strany na stranu. Alyxa přikrýv-
ku odstraní a masíruje místa, kde žena dříve mívala 
ruce a nohy. Strupovité pahýly stále zasažené infekcí. 

„Děkuju“ řekne žena a Alyxa se na ni usmívá. 
Žena se jmenuje paní Boontidová. Netuším, zda 

má i první jméno. Jejího manžela zabil Thomas před 
několika měsíci za to, že porušil jeho pravidla. Tho-
mas si vždy dokázal najít výmluvu pro zabití a sněde-
ní starců. Paní Boontidová je zatím poslední. Proto-
že měla neposlušného manžela, Thomas jí odsekává 
končetiny, jednu po druhé. Krmí jimi své děti.

Švabáci udělají, cokoli jim Thomas řekne. Už 
dávno to nejsou lidské bytosti. Jen prázdné schrán-
ky. Hmyz. A on je ovládá jako armádu. Vojáci bez tvá-
ří a bez duší.

Slyším Thomase, jak šeptá švabákům: „Ach, 
Charlie a já jsme si byli tak blízcí. Nechce se mi vě-
řit tomu, že je pryč. Byl to tady jediný chlap, víte. 
Teď budu muset čekat, až z  jednoho z  vás vyros-
te opravdový muž. Kdo je z vás nejstarší? Paul? Už 
za rok z tebe bude muž, že? To není tak dlouhá doba. 
Můžeš být nový kapitán plaveckého mužstva. Díky 
bohu, že tě mám, Paule. Díky bohu.“

***

„Proč už se mnou nespíš?“ ptá se mě Alyxa.
Sedíme na  římse výtahové šachty, mezi sebou 

svíčku, daleko od Thomase a jeho švábích chlapců, 
naše nohy se míhají nad temnotou.

„Teda, ty už ani nespíš vedle mě, natož abys mě 
šoustal,“ pokračuje. „Proč nemůžeš být milující? Ří-
káš, že mě máš rád, ale nedotkneš se mě ani prstem.“.

„Už to tak necítím,“ řeknu jí.
„Co? Necítíš se na milování se mnou? To ty jsi ří-

kal, že jediná věc, pro kterou stojí za to dneska žít je 
sex. Říkal si, že život mezi zdmi je vášnivý, naše těla 
jsou tak stále blízko sebe.“

„Já tě miluju, Alyxo. A jediný důvod, proč se teď 
hned nezabiju je, že chci být s tebou. Jen mě to už 
nudí, už tři roky neděláme nic jiného. Celý den, každý 
den. A z toho všechny ty potraty. Ty tvrdíš, že ales-
poň máme co jíst, ale já tohle už nemůžu.“

„Je to bezpečnější, než jíst mrtvé,“ řekne Alyxa. 
„Pokaždé, když se zakousnu do jejich masa, čekám, 
že chytím nějakou nemoc. Potracené plody můžu jíst 
bez starostí. Už ani nemyslím na to, že jím svoje děti. 
Připadá mi to skoro přirozené.“

„Naše děti,“ opravím ji.
„Nechápu, proč je nechceš jíst,“ opáčí ona.
Ve tmě nevidí, jak nešťastně pokyvuju hlavou. 
Dovolím jí, aby mě ve výtahové šachtě ojela. Vrá-

ží mi nehty hluboko do hrudi, její smrad obaluje celé 
mé tělo a zařezává se do něj jako žiletky. Snažím se 
nedýchat nosem ani ústy, pouze jemně inhalovat oči-
ma, ušima, póry v kůži…

***

„Pamatuješ si ještě, jak vypadá světlo, jak vypa-
dá slunce?“ Zeptal jsem se Alyxi, její mastnou hlavu 
uloženou v podpaží. 

„To už si dávno nepamatuju.“
„Někdy se chci sebrat a jít na střechu, jen abych 

viděl slunce.“
„Žádné slunce už není,“ řekla mi Alyxa, její lesk-

noucí se oči hledající v šeru ty mé. „Zmizelo, když 
mrtví vstali ze svých hrobů.“

„To přeci nevíme jistě.“
„I tak je to ale pravda,“ řekla, políbila mou ruku 

a slízla trochu potu.

***

Mrtvola visící ze stropu už přišla o většinu masa. 
Švabáci si rvou jeho maso do chřtánů, dorozumíva-
jí se pouze vrčením a  frkáním. Thomas říká, že pro 
všechny není dost jídla a  tak se s Alyxou vydávám 
hledat brouky a  krysy. Je to vyčerpávající práce 
s malou odměnou, ale rádi utíkáme mezi zdi, daleko 
od našeho šíleného vůdce. 

„Není náhodou čas se zabít?“ Ptá se mě Alyxa. 
„Ne. Nezemřu, dokud znovu neuvidím denní 

světlo.“
„To je krásný sen, ale oba víme, že se to nikdy 

nestane.“
„Ale stane,“ řeknu jí. „Jednou.“
Přikryje mi ústa zpocenou dlaní a olízne mi ucho.
„Pojďme se zabít,“ řekne. „Nakrmme zombie.“
„Ještě ne.“
„Staneme se zombie,“ se smíchem zašeptá. „Bu-

dou z nás nemrtvé, masožravé mrtvoly.“ Následuje 
řezavý zvuk blízko mého bubínku.

Zařvu v bolestech, na straně mé hlavy stéká krev. 
Hodím po ní pohledem. V jedné ruce drží svůj ostrý 
nožík, původně určený na krájení citrónů, v té druhé 
pak mé ucho.

„Jsem zombie,“ říká, cpe si mé ucho do  pusy 
a žvýká.

Jsem v šoku a sotva dýchám. Polyká mé ucho 
a olizuje si rty.
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Jen si hraje…
„Sežeru tě,“ zařve. „Dovol mi ochutnat víc.“
Držím si ruku na krvácející hlavě a potácím se. 
„Běž ode mě,“ zakřičím.
Řízne mne do  ramene. Vykřiknu, uskočím zpět 

a snažím se dostat pryč. Mezi zdmi není moc prosto-
ru pro rychlé pohyby, obzvláště pro vzrostlejší chlapy. 

„Dovol mi tě sežrat,“ křičí. „Ošukám tě a sežeru 
najednou.“

Vyrazím proti ní, chytím ruku s nožem a zakous-
nu se jí do ucha. Zuby se kolem něj sevřou a  já ho 
urvu, skoro se jím zadusím. Krev jí crčí na  rameno 
a její oči se široce roztahují. Zakvílí a vyrve se z mého 
sevření. Cítím ostří, jak vjíždí do mých svalů a rozře-
zává kůži na rukou i nohou. Alyxa zahazuje nůž a líže 
mou krev. Kousky masa si cpe do úst a divoce žvýká.

Vytrhne své utržené ucho z mých rtů, olizuje mi 
čelo a směje se.

„Já nikdy nezemřu,“ říká mi. „Pomoz mi zemřít.“

***

Thomas je každým dnem šílenější. Začal malovat 
na zdi hovny svých chlapců. Museli jsme prchnout 
na okraj naší výtahové šachty, abychom utekli tomu 
smradu. Hlavy a končetiny zafačované kousky šatů 
mrtvých švabáků. Alyxa je stále více připravena spá-
chat sebevraždu, těší se na to a propadá depresím 
vždy, když si uvědomí, že ještě není mrtvá.

„Chceš se se mnou zkusit dostat do  garáže?“ 
Zeptal jsem se Alyxi a ona se usmála. „Nechci zemřít, 
dokud neuvidím denní světlo. A  přemýšlel jsem… 
možná bychom se mohli dostat ven. Ukrást auto. Víš 
jak, zkusit, jak daleko se dostaneme.“

„Nemáme šanci dostat se ven z budovy. Už jsme 
to zkoušeli, pamatuješ?“ 

„To bylo před lety. Už jich není tolik, jako bývalo.“
„To zní dobře…“ řekla. „Ale doufám, že si uvědo-

muješ, že se pravděpodobně nedostaneme ani dva-
cet stop od těchto zdí. Nechci, aby si byl zklamaný, 
až zemřeš, aniž bys viděl denní světlo.“

Hodil jsem kus šutru do  šachty. „Myslím na  to 
celý den.“

***

Když paní Boontidová zemřela, Alyxa na ni hod-
ně žárlila. 

Mačkala prsty ženinu mrtvou tvář a tvarovala kůži 
do veselých i smutných grimas, nebo ji jen tak krouti-
la. Hrála si s její tváří, jako by to byl tmel.

„To je zvláštní,“ řekla mi. „Vypadá, jako by ani ne-
byla z masa.“

Vzala mou ruku a chtěla, abych se tváře mrtvé 
ženy dotkl. Odmítl jsem.

„Co je s tebou?“ zeptala se.
„Prostě se jí nechci dotýkat.“
„Budeš ji jíst, ale její kůže se nedotkneš?“

„Nevím, co je tak zábavného na tom, hrát si s tvá-
ří mrtvé ženy.“

„Stal se z tebe pěkně nudnej patron,“ řekne.
„A z tebe zas úplně jiný člověk,“ opáčím. 
„Kdy se pokusíme utéct?“ zeptá se.
Menstruuje na talíř. K večeři pro švabáky. 
„Později.“
„To už říkáš dva dny.“
„Ještě nejsem připravený,“ odpovím.
„Chci jít s tebou.,“ řekne.
„Už brzo půjdeme, slibuju.“
Alyxa švihne mrtvou ženu přes tvář a nos.
„Prostě už chci, abychom byli mrtví…“
Seberu vypaseného červa z  rány na  těle mrtvé 

ženy a spolknu ho bez žvýkání.

***

„Pojď sem,“ řve Thomas na Alyxu. „Svlékni se 
a pojď ke mně.“

Ležíme na posteli, polovina švabáků je na výpra-
vě a Thomas zas používá svůj krutý hlas k testování 
naší poslušnosti.

„Alyxo, moje trpělivost je malá. Okamžitě sem 
pojď.“

„Já s  tebou šukat nebudu,“ řekne mu klidně 
a vážně.

„Okamžitě sem pojď!“ hlas mu zaskřípe z hloubi 
hrdla. 

Postaví se a svlékne, její nahota mne donutí po-
dívat se jiným směrem. Ledabyle k němu přistupuje, 
přísahal bych, že má svůj nožík schovaný mezi no-
hama.

„Po takové době ses konečně rozhodl mě ošukat.“
Thomas se zasměje a pozdvihne obočí: „Neošu-

kám tě já, ale tady Timmy. Už dlouho mě prosí, aby 
s tebou směl ztratit panictví. Nedokážu mu tu radost 
odmítnout.“

Alyxa se zakucká: „To si děláš prdel.“
Nedělá. Postavím se. 
Dva švabáci mě obejmou a  srazí na  zem. Při-

kleknou mi krk a mně se zamlží před očima. Otvor 
po mém uchu se opět otevře a na beton vyteče pra-
mínek krve. 

„Já nikdy nežertuju, Alyxo,“ řekne Thomas. „Jsi 
narozeninový dárek. Prosím, buď hodným dárkem 
a odevzdej se mu s úsměvem.“

Thomas ji popadne za  ramena a  strčí směrem 
k  hubenému chlapci v  rohu. „Připravený, Timmy? 
Krásný, malý Timmy…“

Chlapec zuřivě zakývá hlavou a Alyxa se snaží 
vytrhnout z Thomasova sevření.

On ji zklidňuje a říká: „Pokud se nebudeš chovat, 
jak se patří, budu muset obdarovat všechny chlapce.“

„Jsi zvrácený, vždyť je to ještě malej kluk,“ řekne 
Alyxa. 

„Jo, a proto chce tebe. Musí si tím projít. Chlapci 
prostě chtějí ženskou.“
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Alyxa se sveze k zemi a podívá se mým směrem. 
Začne plakat. Thomas ji drží za ruce a ona se tak ne-
může dostat ke schovaným nožům. Snažím se vstát, 
ale švabáci tlačí na mé nohy a ruce tak silně, dokud 
neslyší bolestivé kvičení, které ze mě vychází.

„Tvůj chlap támhle není opravdový chlap,“ řekne 
Thomas. „Dřív jsem si to myslel, to bylo v době, kdy 
jsem ho miloval. Chtěl jsem ho tak moc, ale on mne 
odmítl. Kvůli tobě. A  tehdy jsem si uvědomil, že to 
vůbec není opravdový chlap. Jen chlapec. Nic víc, 
než ti puberťáci, se kterými sdílíme zdi. Malý bezcen-
ný klučík. Jak by mohl chlap milovat kluka? Jen žen-
ský milují kluky.“

Ještě víc zatlačil na  ruku mojí milenky. „Ale ně-
kteří chlapci, jako můj Timmy a můj Paul, se jednou 
stanou muži. Jako housenky, ze kterých se stanou 
motýli.“

Přestal s Alyxou házet a  zadíval se do Timmy-
ho očí. Chlapcovi brýle odrážely světlo ohně přímo 
do vůdcovy tváře. Oba dva na sebe takhle zírali do-
statečně dlouho na to, aby Alyxa vytáhla nožík ze své 
svatyně a vrazila ho Thomasovi do nohy.

Hluboké zařvání a Thomas se kácí k zemi, nohy 
nasáklé krví. 

Švabáci ze mě seskočili a vrhli se směrem k Aly-
xe. Jednoho z nich jsem chytil za kotník, ale vysmekl 
se mi. Pohybují se tiše, vytahují ostré břity, delší, než 
ty Alyxiny. Zvedají své nože výše než ona a pak se 
zastaví. Zamrznou uprostřed úderu. 

„Nehýbejte se,“ řekne Alyxa klidně.
Vstanu, abych lépe viděl. Alexiny žluté nožíky 

jsou přiloženy k jejich hrdlům, jeden z nich částečně 
vnořen do chlapcova krku, jen vlásek od krční tepny. 

Thomas zvedl trubku u Timmyho nohou a pozve-
dl ji jako baseballovou pálku. 

„Polož to, Thomasi. Nebo oba zemřou přímo 
tady před tebou.“

„To neuděláš,“ Thomas pomalu pokládá trubku. 
„Jsou to jen děti.“

„My všichni jsme děti,“ odvětí Alyxa, tlačíc ostří 
hlouběji do jejich krků.

„Ne, prosím…“ Thomas pláče.
Tělo se mu zkroutí do koule. Zařve: „Nech je jít!“
„Když je nechám jít, tak mě zabijou.“
„Když je zabiješ, tak zemřeš. To ti slibuju.“
„Myslím, že to stojí za pokus.“ Alyxa se zasměje 

na chlapce, oči se jim za brýlemi chvějí.
„Alyxo…“ řeknu a pomalu dávám její ruce s noži 

od chlapců. „Nedělej to. Zkusíme utéct. Teď. Uvidí-
me sluneční svit.“

Usměju se na ni, ale ona se na mě nedívá.
Pokrčí rameny a podívá se na Timmyho.
„Veselé narozeniny,“ usměje se. 
Vzduch naplní řezavý zvuk, následovaný stříkanci 

krve. Švabáci se drží za široce rozšklebené krky a pa-
dají k zemi. Pod nohami se nám rychle tvoří rudý bazén.

Ona jen zírá na Thomase chladným zrakem. Její 
oči jsou jako dva temné rybníky bez špetky bílé barvy. 

Šokovaný Thomas zapomněl dýchat. „Ty… děv-
ko,“ zakucká se, příliš slabý i na pláč. „Tomu nevě-
řím…. Ty… jsi je zabila. Ty zasra… ná děvko.“

„Co jsi to udělala?“ zařvu na  ni a  její tvář se 
ke mně konečně otočí. „Zabij Thomase, ten jediný si 
to zaslouží.“

„Raději bych ho viděla trpět.“
Posbírám všechny naše věci, obléknu se co nej-

lépe pro boj s živými mrtvými a sesbírám ty nejostřej-
ší zbraně, co tu máme.

„Rychle,“ říkám Alyxe a pomáhám jí do pogumova-
ného obleku. „Musíme vypadnout, než se ostatní vrátí.“

„ A co Thomas?“ zeptá se.
Podívám se dolu na toho ubožáka, jeho vrásčitá 

tvář je skloněná k zemi. „Zabij ho, ale rychle.“
„Ne, chci, aby šel s námi.“ Zasměje se a  řízne 

sama sebe do ramene.
„Na hraní nemáme čas. Bude nás jen zpomalovat.“
„Nebudu spokojená, dokud nedonutím jeho per-

verzní prdel trpět,“ říká, zatímco přikládá nůž k jeho 
bradě. „Buď tu zůstanu a podám si ho tady, nebo jím 
nakrmím mrtvé.“

„Ok, tak ho vezmeme sebou.“
Nadšeně ke mně přiskočí a slízne krev z mé tváře.

***

Poslední týden, Alyxa ležela vedle mě v temnotě. 
Hladila si bříško, jako by byla zase těhotná. Byla pří-
liš velká tma, ale přísahal bych, že se směje. Zavřené 
oči a jen se směje myšlenkám, které se jí točí v hlavě. 

„Pamatuješ si, jak mamka v  létě dělávala kolá-
če?“ zeptala se mě.

„Ta moje je nikdy nedělala.“
„Dělala je vždy v sobotu odpoledne, když slunce 

bylo přímo nad námi,“ mluví hlasem malého děvčete. 
„Bylo tak velké, ohřívalo zahradu za domem a šířilo 
vůni maminčiných koláčů skrze okno. 

„Myslel jsem, že slunce nesnášíš.“
„Ne, předtím, než máma zemřela, jsem ho měla 

ráda. Bylo velké, teplé a  uklidňující, přesně jako 
máma. Hrála jsem si na slunci celý den, patlala žáby 
do želé a poté je smažila na chodníku…“

„Jasně.“ řekl jsem. 
Pravda je, že svou matku nikdy nepoznala…

***

Nemocné jsme nechali svému osudu. Většině 
z nich beztak zbývalo jen pár dní. Nejmladší švabáci 
se schovávali za hromadami kostí a čekali, až ode-
jdeme, aby mohli hodovat na čerstvých mrtvolách.

Thomas se bez řečí vydal mezi zdi, ale jen tak 
tak se tam vešel. Byl příliš tlustý z neustálého pojí-
dání lidí. 

„Nechoďme dolů stropem, budou nás tam čekat.“
„Kudy ale půjdeme?“ zeptala se Alyxa. 
„Zkusíme jednu z ventilací v kanceláři.“
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„Ale ty jsou přeci dál od východu.“
„Jenže nás tam nebudou čekat.“
Souhlasně přikývla.
Měl jsem pravdu. Nahlédl jsem ventilací do jedné 

ze zatuchlých kanceláří a neviděl jsem jedinou mrt-
volu. Bohužel, kryt ventilace byl zaseklý. Budeme ho 
muset vyrazit a zvuk je pravděpodobně přivolá.

Dveře do kanceláře jsou zavřené, možná dokon-
ce zamčené. To by mohlo pomoci, ale nechceme je 
ani na chodbě přede dveřmi. Nikdy bychom tamtudy 
neprošli.

Alyxa vykopla dvířka ventilace. Rána se rozlehla 
místností, ale nezaslechli jsme žádný další zvuk, kte-
rý by na ni reagoval.

„Pojďme,“ řekla a skočila otvorem do místnosti.
Zatáhla za Thomasovy buclaté nohy a já zatlačil 

nohama na jeho ramena, dokud nepropadl otvorem. 
Křičel, když se jeho maso mačkalo v úzkém otvoru. 
Těžce dýchal, jako by se dusil. Nebyl na tolika výpra-
vách, aby se zbavil klaustrofobie. 

Jeho řev přilákal mrtvé. Slyšel jsem je z vedlejší 
kanceláře, jak buší do zdi. 

„Rychle,“ zakřičela Alyxa.
Strčil jsem do Thomase celou svou vahou, bez 

ohledu na  to, zda ho zraním nebo zabiju. Dal jsem 
průchod svému vzteku, až nakonec propadl na dru-
hou stranu a nejistě žuchl na zem.

„Vstávej,“ řekla mu Alyxa, ale on se nezvedal.
Prolezl jsem šachtou a spěchal ke dveřím. Přilo-

žil jsem na ně ucho a nic podezřelého neslyšel. Rušil 
mě ale zvuk zombie, přicházející z vedlejší kanceláře.

„Nech ho…“ řekl jsem.
„Ale já ho chci sledovat umírat…“
„No tak, Alyxo.“
Vytáhla Thomase za vlasy, ale jeho kotník je asi 

zvrtnutý, protože nedokáže stát.
„Nedělejte to,“ prosil Thomas. „Zemřeme hroz-

nou smrtí.“
„Pokud tě uvidím umírat prvního, nemám s  tím 

problém.“ Opáčila Alyxa.

***

Venku na  chodbě byly mrtvoly. Vypadaly jako 
špatně rozpohybované fi guríny. Nahé, mechanické, 
bez výrazu. Rozprostřené po celé chodbě, ale ne tak 
blízko nás, aby teď představovaly problém.

Spolu s Alyxou jsem vlekl tlusťocha přes dlažbu 
a mumifi kované části těl, poházené zde jako hroma-
dy starého prádla. 

„Musíme utíkat, nech ho tu,“ řekl jsem. 
„Ještě ne. Chci je s ním nakrmit.“
Tlusťochovi z pusy vytekla žlutá hmota. 
„Ty…“ zakuckal se. „Zabiju tě…“
Padl na kolena a vyblil koláč žlutého hlenu. Alyxa 

ho chtěla zvednout, ale byl jako přilepený k podlaze. 
Jeho blití se ještě zhoršilo. Žlutý hnus mu tekl z nosu 
i koutků očí.

„Co to s ním je?“
Zvratky se plazili slimáci. Lezli Thomasovi po ru-

kou i po tvářích. Jeden z nich mu vylezl z nosní dírky 
a oslizl mu horní ret.

„Pomoz mi,“ řekla Alyxa.
Popadl jsem Thomase za  rameno a zvedli jsme 

ho, ale on se z  našeho sevření vytrhl a  bodl mě 
do hrudi. 

Pustili jsme ho a on ustoupil, mávaje před námi 
nožem. Podíval jsem se na hrudník, kde byla malá 
kulatá dírka. Stříkala z ní černá krev s příměsí hlenu.

Není to nůž, ale pero. Ale on ho drží jako nůž 
a snaží se nás vystrašit.

„Vrazi!“ řve, sliz se slimáky mu stále tečou z úst 
jako žlutý vodopád, dopadající na jeho břicho. 

***

Alyxa pozdvihne obočí při pohledu na nemrtvé.
„Sežerte ho! Jste moc pomalí“.
Čím jsou mrtvoly blíže, tím se zdají být pomalejší. 
Běží k zombie a mlátí je do obličejů, dostává se 

za ně a  tlačí je na Thomase. Neútočí na ni. Pouze 
na ni sténají skrze otvory ve svých lebkách. 

„No tak, sežerte ho!“ křičí.
Thomas namíří své pero na mne, druhou rukou 

si drží zavřená ústa. Mezi prsty mu protékají sople. 
„Tak ho sežeru já,“ zařve Alyxa. 
Thomas se na ni otočí ve chvíli, kdy na něj skočí, 

chytí ho za  ramena a obejme nohama kolem pasu. 
Bodne ji perem, ale to neprojde kůží. 

Alyxa se mu zakusuje do krku a prokousává se až 
k hlavní tepně. Ale místo krve z něj stříká stejný žlutý 
sliz, jaký před chvílí zvracel. Stéká po Alyxiných rtech 
a hrudi. Vrčí na něj jako ghúl toužící po mase.

Thomas v záchvatu padne na podlahu. Alyxa se 
kolem něj plazí jako pavouk, snaží se udržet jeho má-
vající končetiny a pomalu ho požírá. 

Živí mrtví kolem mě prochází a vrší se na Thoma-
sovi. Trhají ho na kusy, které si cpou do svých čer-
ných úst. Ale na Alyxu neútočí. Žerou společně s ní, 
jako by byla jednou z nich.

„Pojď,“ řekne s  obličejem pokrytým žlutým sli-
zem. „Přidej se k nám.“

Couvám od nich, tlačím malíčkem na otvor v hru-
di a snažím se zadržet krev v těle. Ona se vrací ke své 
hostině.

***

Živí mrtví mě z nějakého důvodu nechávají na po-
koji. Odstrkují mě, aby se dostali k Thomasovi. Po-
tácím se chodbou a hledám místnost, do které bych 
se schoval.

Něco mě chytne za ruku.
„Pojď zpět,“ řekne. „Jsme v bezpečí.“
Strčí si prst do rozkroku a přejíždí mi jím po tváři.
Rozkašlu se.
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„Páchne to jako smrt,“ řekne. To proto na nás ne-
útočí. Zatuchlá menstruační krev na našich tělech. To 
kvůli ní si myslí, že jsme jako oni.

Rozpatlá mi více toho tlejícího zápachu po krku 
a břiše. Držím se za nos a ústa, ale stále je mi na zvra-
cení. 

„Pojď,“ řekne, usměje se a políbí mě na čelo.
Ale místo aby mě vedla k  východu, se vrací 

na hostinu, jejíž hlavní chod představuje Thomas.
 „Co to děláš?“ zašeptám.
„Chci se nakrmit.“
„Musíme se odtud dostat.“
„Ne,“ řekn e. „Už nemusíme odcházet. Zapadne-

me mezi živé mrtvé. Můžeme žít s nimi.“
„Musíme odejít.“
„Nikdy neodejdeme,“ řekne a vrací se zpět k Tho-

masovi.
Klesá vedle zombie, krmící se s bublavými zvu-

ky, ale její kolena se nikdy nedotknou země. Ocelové 
lano se jí obtočí kolem krku. Široce rozevře oči, jak se 
smyčka stahuje kolem hrdla. 

„Alyxo…“
Nemá dost vzduchu, aby vykřikla, lano ji táhne 

nahoru a ona kolem sebe kope. Vidím švabáky dírou 
ve stropě, jejich mysli za brýlemi prázdné jako mysli 
zombie. Nepoznají, že Alyxa není jedna z nemrtvých 
ani, když ji vytáhnou až nahoru a vrazí jí nůž, původ-
ně určený na krájení citrónů, hluboko do hlavy.

Nechají ji vykrvácet jako krávu na porážce a vle-
čou její tělo hluboko do úzkých prostor mezi zdmi.

***

Lehám si do louže Alyxiny krve a tlačím svou tvář 
na podlahu, abych naposledy cítil její teplo. Mávám 
rukama v krvi jako bych dělal andělíčky ve sněhu.

***

Potácím se chodbami, jako bych byl jednou 
z mrtvol, ani krev už mi z rány na hrudi neteče. Hodiny 
ubíhají. Stále se mi nedaří najít východ. Chodby jako 
by běžely míle a míle každým směrem. Po dnu bezcíl-
ného bloudění se utábořím v kanceláři, sním pavouka 
i s obsahem jeho sítě a opět se vydávám hledat cestu 
do ulic. Ještě jednou musím vidět slunce.

Dny ubíhají. Stále nic než chodby a prázdné míst-
nosti plné živých mrtvol. 

Dívají se na mě, jako bych byl jedním z nich. Další 
chodící mrtvola, která odmítá zemřít. I já už na sebe 
začínám pohlížet stejně.

Překlad: Roman Kroufek

Carlton Mellick III (*1977), jeden z  nejznáměj-
ších amerických průkopníků žánru zvaného bizarro 
fi ction, údajně začal psát již v deseti letech, protože 
v knihovně neměli knihy, které by rád četl. Mellick si 
ve své tvorbě nebere žádné servítky, zbořil veškeré 
možné i nemožné hranice, a ve svém běsnivém anar-
chistickém nihilismu se nezastavuje naprosto před 
ničím. Ale cokoliv napsaného je málo a nevystihují-
cí. Za Mellicka, který má za sebou nezdařený pokus 
o sebevraždu, a jeho tvorbu nejlépe hovoří fotografi e 
jeho samotného, obálky jeho knih a jejich názvy, jen 
namátkou: The Ultra Fuckers, The Haunted Vagi-
na, The menstruating Mall, Adolf in Wonderland, 
The Handsome Squirm, The Cannibals of Candy-
man, Clusterfuck, Hammer Wives, Tumor Fruit, 
Barbarian Beast Bitches of the Badlands nebo 
Apeshit. A platí-li, ukaž mi, co píšeš, já ti řeknu, jaký 
jsi, kdo ví…
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Na  rozdíl od  ostatních elementů horrorového 
žánru, alespoň v oblasti záporných postav by se dalo 
říct, že jsou na tom ženy stejně jako muži. Horrorové 
záporačky jsou fajn a máme je rádi, možná i trochu 
více, než záporáky. Protože, jak je některým ženám 
vlastní, dokáží být pečlivější, důraznější, důkladněj-
ší a důvtipnější. Na rozdíl od některých mužů prostě 
přesně ví, co chtějí. Na následujících stranách vám 
tedy přinášíme dvacítku těch, které, z jakéhokoliv dů-
vodu, jsou naší redakci nejmilejší.

Andrea Parezová:
Rape and Revenge, žánr jako stvořený pro zápo-

račky, co mají koule. Jedna taková, v podání Christi-
ny Lindberg je i ve fi lmu Thriller – en grym fi lm (1974). 
Madeleine je němé a důvěřivé děvče z vesnice, kte-
ré jednoho dne unese muž, jehož už od prvního po-
hledu nebude škoda. Tento kulišák Madeleine uspí 

a hezky podomácku ji během několika dnů ukuchtí 
silnou závislost na  heroinu. Po  probuzení ji spo-
lu s  tímto faktem neopomene upozornit, že pokud 
svou dávku nedostane do dvou dnů, zemře. A on že 
je odteď jejím výhradním dodavatelem a bordelpa-
pá v jedné osobě. To se ví, než se odehraje promě-
na z obyčejné Christiny na super Christinu Lindberg, 
bude muset hodněkrát ukázat své uhrančivé vnady, 
posloužit choutkám zákazníků a přijít o oko. Ale na-
konec vše dopadne dobře, Madeleine navlékne dlou-
hý černý kožený kabát, pásku přes oko, ozbrojí se 
brokovnicí a půjde navštívit pár starých známých. A ti 
si to tentokrát moc neužijí.

Japonský muž je chlípný a  proto mu roztomi-
lá Asami uřeže končetiny. I  tak by se dal ve zkrat-
ce popsat děj romantického japonského fi lmu 
Ōdishon (1999). Aoyama dostane skvostný nápad – 
uspořádá konkurs na fi ktivní fi lm, na kterém si vybere 
svou nastávající. Na tento Konkurs přijde i Asami Ya-
mazaki, na první pohled křehká a plachá dívka, která 
se zdá býti tou pravou. Vše se hýbe správným smě-
rem, ale bohužel se ukáže, že Asami je tak trochu 
magor. Lidé kolem ní záhadně mizí a ona se na oplát-
ku stejně záhadně zjeví u Aoyami doma a ukáže mu 
pěkné domácí rodeo!

Angela Bettis má dar. Dar skvěle hrát dívky, které 
jsou tak nějak jiné. V roli May ve stejnojmenném fi l-
mu (2002) mě kdysi, jako základní školou povinnou, 
dost poznamenala. VéHáeSku s  tímto fi lmem jsem 
protočila nejméně 6x. Ona May je totiž tak trochu 
jiná. Na lidech se jí líbí pouze části těl a dokonalý ce-
lek je v nedohlednu. Komu by se chtělo čekat, May 
se rozhodne začít plnit si svůj sen a svého šampi-
óna se rozhodne sestavit sama z milovaných částí 
těl různých osob. Poselství fi lmu je jasné – nečekejte 
na své prince na bílých koních, vyrobte si je!

Jsou to svině, ale 
stejně je máme rádi
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Jane Hudson z  fi lmu What Ever Happened to 
Baby Jane? (1962) je vyhaslá dětská hvězda, ze kte-
ré se na stará kolena stala ropucha, o kterou nikdo 
nemá zájem. Navíc se dostala do stínu své sestry, 
Blanche, která je ale nyní upoutaná na invalidní vozík 
a vázaná na  laskavou péči své zahořklé sestry. De-
mence, alkohol a zášť dělají postupně z Jane Hud-
son pečovatelku, kterou opravdu nechcete. Jane je 
přesvědčená, že může znovu nakopnout svou kari-
éru zázračného zpívajícího dítěte a tak v panenkov-
ských šatičkách, blond parukou s lokýnkama za do-
provodu pění svého dětského megašlágru týrá svou 
sestru. Psychický a později i fyzický teror, pro jehož 
utajení je schopná i vraždit, vrcholí úplným uvězně-
ním a upoutáním sestry k lůžku s bonusovou službou 
BSaT – bez stravy a tekutin.

A co by to bylo za výběr, kdyby tu nebyla ani jed-
na asijská dušice. A protože je jen málo věcí stejně 
dobrých jako asijské školačky, vybrala jsem školačku 
z dívčí umělecké školy, resp. ducha mstící se korej-
ské baletky So-hee. Takhle jihokorejská škola z fi lmu 
Yeogo goedam III: Yeou gyedan (2003) má i kouzelné 
liščí schody, které splní přání některým dívkám na-
vštěvující zdejší školu. Přáním Jin-sung je, aby vyhrá-
la baletní soutěž, což vede k tomu, že dosavadní fa-
voritka soutěže So-hee má nehodu, následkem které 
je upoutána na  invalidní vozík a páchá sebevraždu. 
Jak už to tak bývá, něco lesbického je cítit na chod-
bách dívčích škol. A tak fanatická ctitelka zemřelé ta-
nečnice vystupuje po liščích schodech s přáním, aby 
se jí její So-hee vrátila. A ta se vrací jako duch, který 
neodejde bez řádně krvavé pomsty.

Roman Kroufek:
Hned u první záporačky, kterou pro vás vybral 

Obitus je nutné přiznat se k drobnému podvodu. Šéf-
kou mého pelotonu je totiž Carrie White a  jen cy-
nik by tu telekinetickou ušlápnutou zrzečku označil 

za  typicky zápornou postavu. Vždyť ona to město 
vyvraždila víceméně proti své vůli, přitom by stačilo, 
aby se k ní spolužáci chovali jen o trošku lépe a mat-
ka ji včas ukázala, jak se používají tampony. Bohu-
dík ani jedno se nestalo a my tak máme možnost 
vychutnat si přerod ošklivého umaštěného káčátka 
v bohyni pomsty. Přitom je pro mne velmi těžké roz-
hodnout se, která poloha mi u Carrie vyhovuje více. 
Mluvím samozřejmě o Carrie vtělené do Sissy Spa-
cek, na žádnou jinou nemá smysl koukat, a to říkám 
ve vší úctě k Angele Bettis a vší neúctě k Chloë Gra-
ce Moretz, která v  loňské nové verzi nudila k smrti. 
Ostatně stejně jako celý ten sterilní fi lm. Zapomeňte, 
že existuje a koukejte si koupit ten první, ten, ve kte-
rém rozzářená Sissy Spacek tančí na plese na hudbu 
Pina Donaggia.

Další paní na holení, jakkoli podporuju přírodnější 
přístup, je Julia. Ano, přesně tak, ona femme fata-
le, která se v prvním Hellraiserovi vydala napospas 
Frankovi, navrátivšímu se z pekla. A nevydala se mu 

sama, přivedla s sebou také hezkou řádku obětních 
beránků, na kterých se nebohý Frank krmil. Motivací 
ji nebyl ani tak jeho hlad, ale nezkrotná sexuální tou-
ha, která ženu spalovala. Julia je totiž mrdna, která 
pod maskou spořádané maloměstské paničky skrý-
vá frustrovanou a extrémně nadrženou dračici, kte-
ré její fádní manžel prostě nestačí. A  tak jí nezbývá 
než popadnout kladivo a za kvalitní sex platit mrtvo-
lami zoufalých páprdů. Možná bych se i nechal praš-
tit. Mimochodem, neméně zajímavou roli měla tato 
postava i v Hellboundu, kde se z učedníka stal mistr, 
a Julia si pochutnala na lidském mase.

Jestliže Carrie sex začíná objevovat a  Julia je 
na svém erotickém vrcholu, pro další adeptku na do-
konalou záporačku už tulení nic neznamená. Co víc, 
vyloženě ho nesnáší a  je schopna mazlící se teen-
agery vynalézavě popravovat. Řeč je samozřejmě 
o  Pamele Voorhees, mamince o  trochu slavnější-
ho Jasona. Zatímco on si ještě válel šunky na dně 
Křišťálového jezera, jeho maminka s profesionalitou 
vlastní každé důchodkyni likvidovala každého, kdo se 
k mokrému hrobu jejího synka jen přiblížil. Kvalifi kací 
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pro to stát se mrtvolou pak byl především dostateč-
ně nízký věk a touha po opačném pohlaví. Pro Bet-
sy Palmer šlo o zdaleka nejvýraznější roli a žije z ní 
prakticky do dnes, stačí mrknout na její facebookový 
profi l. Není divu, šílenou ženu zahrála opravdu do-
konale a, i když dodržuje pravidla slasheru a většinu 
Pátku třináctého se neukáže před kamerou celá, díky 
zdrcujícímu závěru se mi navždy zapsala do srdce.

V rámci zachování rasové pestrosti jsem se roz-
hodl zavítat také do Japonska, které dalo světu mno-
ho zajímavých vraždících ženštin, se kterými vás jistě 
seznámí i moji asiofi lštější kolegové. Vzhledem k vý-
znamu, i dopadu, jakou měla na mou psychiku, jsem 

vybral Sadako. Zatímco většina žen se snaží muže 
zaujmout vyzývavým oblečením, sofi stikovaným lí-
čením nebo odzbrojujícím úsměvem, Sadako stačí 
jedno oko. Jakmile na vás mrkne, jste ztraceni. Ide-
álně, když při tom leze z televize. V rámci mého vý-
běru je Sadako nejmodernější zápornou ženštinou, 
využívající složité postupy (no, VHS už tak moder-
ní není) a každou vraždu si vychutnávající minimálně 
týden. Není to bezmezná láska, jako u předchozích 
paní a dívek, ale můj respekt si za  ty bezesné noci 
zcela zaslouží.

A na závěr jsem si vybral jeden méně známý, ale 
o to zajímavější bonus. Je jím Jennet Humfrye – žena 
v černém, hlavní antihrdinka stejnojmenné knihy a ně-
kolika fi lmových adaptací. Nás zajímá ta nenápadná, 

televizní, z  roku 1989. Žena v  černém je v ní ztvár-
něna velmi minimalisticky a nenápadně, pouze se tu 
a tam objeví v záběru, aniž by cokoli řekla. Celý sní-
mek tak pozvolna buduje atmosféru, tu a tam okoře-
něnou o nějaký ten infarktík. Vidět někoho takového 
stát na  okraji hřbitova, taky bych si o  jednu před-
časnou zástavu srdce zažádal. Pro Čechy má pří-
běh Ženy v černém ještě jeden zajímavý aspekt. Ne, 
nemyslím tím podobnost titulní hrdinky se Simonou 
Stašovou, ale fakt, že ho bezostyšně vykradl Václav 
Postránecký v povedeném horroru Travis. Obšlehnul 
ho jako přes kopírák, pouze vynechal postavu titulní 
ženy v černém. Asi neměla Stašová čas.

Josef „choze“ Blažek:
Hollywood ani televize kvalitními rolemi pro star-

ší herečky dlouhodobě zrovna nehýří, takže Jessica 
Lange to se svými hned třemi komplexními a výživ-
nými rolemi ve třech sériích (i díky ní) vynikajícího se-
riálu American Horror Story (2011) vyloženě vyhrála – 
a American Horror Story to zase vyloženě vyhrálo s ní. 
Lange tu totiž v každé roli dokazuje, že je Paní he-
rečka a svými suverénními a strhujícími výkony (ať už 
jako zhrzená excentrická Constance Langdon, “vel-
ká” sestra Jude se skříní bičíků a mysl rozleptávající 
písničkou Dominique, které se nezdráhá použít, nebo 
sobecká, všehoschopná a  třebaže už odkvétající, 
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stále po čertech sexy vrchní čarodějnice Fiona Go-
ode) si bez problémů krade celý seriál pro sebe.

Postava tak děsivá, že na ni bez fatálních násled-
ků nelze ani pohlédnout, neméně krutá a nebezpečná 
i po usmrcení, dokonce i pro jiná a mnohem větší mon-
stra než je sama (Kraken), taková je Medůza z Clash of 
the Titans (1981). Jako dítě jsem si u ryze horrorového 
Perseova souboje s ní v  jejím doupěti vždycky nasral 
do kalhot, stejně jako u následného souboje s obřími 
škorpióny zrozenými z její prolité krve.

Stejně jako u Souboje Titánů nejde o horror, při-
tom nočních můr mi An American Crime (2007) při-
vodil víc než všechny horrory dohromady - celkem tři 
noci za sebou mě ve snu strašila zmučená tvář Ellen 
Page. Jejím mučitelem tu přitom není žádný psycho-
pat ani sadista v masce či bez, ale obyčejná svobod-
ná matka Gertruda Baniszewski (v podání Catheri-
ne Keneer), která chce jen chránit svou rodinu. Jenže 

tak činí pod obrovským tlakem materiálních problé-
mů (které jí způsobili její muži) a s úsudkem zastře-
ným prášky, takže se jí to tragicky vymkne z ruky…

Sam Raimi si vymyslel Zlo, jehož modus operan-
di je kromobyčejně rafi novaný a zákeřný - posednout 
polovinu nějakého páru a  skrz ni zaútočit na  dru-
hou polovinu, šokovanou hrůznou proměnou své-
ho životního partnera a při boji s ním přirozeně pa-
ralyzovanou city, které k němu chová. Milá štrikující 
stařenka Henrietta, v podání Samova bratra Teda, 

transformovaná Zlem do odpudivé groteskní obludy 
přebývající ve sklepě chaty (do kterého bych nevlezl 
ani za prase) je tak pouze jednou z mnoha projek-
cí titulního Evil Dead 2 (1987), každopádně ale tou 
nejpůsobivější, jíž je dopřán největší prostor, památ-
ná kolovrátková hláška “Sežeru tvou duši!” i patřičně 
stylová likvidace.

Hormony puberťáků na  lyžařském kurzu bouřící 
instruktorka Babeta s bledou tváří a hřívou plavých 
vlasů Štěpánky Červenkové je sice poněkud zastíně-
na mrazivým charizmatem hlavního vedoucího Táty 
(Macháček), ale připíše si hned několik parádních 
scén. Od sněhuláka, přes znepokojivě svíravý poli-
bek či křečovité chichotání, až po mimozemský sex 
ve sněhu! Vlčí bouda (1986).

Honza Vojtíšek:
Je roztomilá, chytrá, bystrá, samostatná, na prv-

ní pohled chytřejší, rozumnější a  sympatičtější než 
ostatní děti z děcáku. Jmenuje se Esther, nosí sice 
nezvyklé, ale originální, zajímavé a  její silnou osob-
nost vyjadřující šatičky, pochází z  daleké ruské 
země a  potřebuje trochu toho teplíčka rodinného 
krbu. No nevzali byste si ji? Jen se nedělejte, určitě 
vám při čtení prvních dvou vět odstavce zněl v hla-
vě hlas Zdeňka Srstky a hleny a kdoví čím ztvrdlým 
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kapesníkem jste stírali slzu. Ano, Esther je prostě ta 
správná holčička, která potěší každého. Mladší ne-
vlastní sestřičku trochou toho potřebného strachu, 
nevlastního bratříčka konečným vyspěním, schop-
ností řadit priority a stát si za svým, adoptivního ta-
tínka pocitem spřízněné duše a i s tou maminkou má 
společnou jednu zásadní věc. Stejně jako jí, i Esther 
se tatínek moc líbí, možná ještě více než mamince. 
A když toho není schopná maminka, proč mu to, jako 
milující dcera, neposkytnout. Co na tom, že nejsem 
tím, čím se zdám být. V jistém okamžiku se třeba tať-
kovi, tak jako většině chlapů, zatmí před očima a ne-
bude to řešit. Esther, v úžasném podání skoro až ne-
skutečné Isabelle Fuhrman, je prostě Orphan (2009). 
Asi už vám došlo, že je schopná všeho.

Angela Baker je mladá, tichá, citlivá dívka se smy-
slem pro čest, morálku a slušné (vy)chování. Vždyť mu 
to tetička vštěpovala do hlavy již odmala. A tak není 
divu, že se stane terčem z jedné strany nezájmu, z té 
druhé posměchu, když si, s tváří Felissy Rose a svým 
bratránkem, vyjede na tábor. Píše se rok 1983, a za-
tímco Sleepaway Camp je v plném proudu a kolem 

umírají spolutáborníci, poměrně nudná a nezajímavá 
Angela se pomalu sbližuje s mladým mužem a připra-
vuje pro vás naprosto šílených pár rozlučkových vte-
řin. Když se s ní koncem osmdesátých let setkáme 
ještě dvakrát (Sleepaway Camp II: Unhappy Campers 
a Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland), je z ní již 
dospělá, veskrze sympatická žena, se zajímavou tváří 
Pamely Springsteen. Sice pořád, tentokrát již jako tá-
borová instruktorka, dbá na morálku a slušnost stejně 
sveřepě, zarytě a neústupně, je s ní ale také mnohem 
větší sranda. Ona je to vlastně taková sympatická hol-
ka, která ráda zpívá a… Morálku v  táboře je prostě 
třeba udržet za každou cenu. Protože morálka musí 
být. Jedině tak je to správné. Do podobného tábora se 
můžete vydat ještě dvakrát, zda se tam setkáte s ká-
moškou Angelou, můžete hádat.

Člověk, bez rozdílu rasy, věku, pohlaví a vzdělá-
ní, má respekt, srovnatelný s hranicí strachu, hlavně 
před dvěma ženami – tchyní a bytnou. Televizní příběh 
Jaume Balaguera Para Entrar a Vivir (2006) z horro-
rové série Películas para no dormir nám sice neod-
halí, zda je Portera tchyní (ale určitě by ráda byla), 
představí nám ji však jako snaživou bytnou, která se 
snaží zaplnit svůj obrovský bytový komplex na kraji 



[ 57 ] 

HOWAR D – 10/2014

města. Chce totiž to samé, co každý jiný – spokoje-
nou, pestrou a hlavně harmonickou komunitu. Jen-
že na  rozdíl od každého jiného, Portera je pro svůj 
sen schopná udělat mnohem více a dokonce překro-
čit pár mezí slušného chování. O čemž se přesvědčí 
mladý pár, který přijde na obhlídku a  kromě zdán-
livě milé a příjemné Portery, narazí nejen na ostatní 
obyvatele domu, ale i Porteřina syna. A nejkrásnější 
na celém tom je, že se Portera, v úžasném podání 
Nurie Gonzáles, postupně mění v krásně nádhernou 
šílenou svini. Jednu z mých nejoblíbenějších.

S  fanynkami (ostatně stejně jako s  fandy) je to 
fakt těžké. Obzvláště, jsou-li ty největší. Sám to znám 
moc dobře. Bára Kosiecová mě ze své skříně vyha-
zuje i několikrát do měsíce, i když 
jsem přesvědčen o  tom, že jako 
její největší fanda mám plné právo 
ji z  té skříně šmírovat. Annie Wil-
kes je opravdu velká fanynka. Žije 
sama v  horách a  volný čas zabí-
jí četbou své oblíbené romantické 
série o  jemné a plaché dívce jmé-
nem Misery. A  jednoho dne ji do-
slova do  klína spadne převeliké 
štěstí. No jen si to představce, ži-
jete sami, prakticky na samotě a ze 
závěje z havarovaného auta vyhra-
bete tvůrce svého idolu. Jaká ra-
dost a sláva. Největší fanynka a její 
idol pod jednou střechou. Navíc je 
Annie, bývalá to zdravotní sestřička, 
zlatý a  ochotný člověk se srdcem 
na dlani, vždyť i mnoha pacientům 
pomohla od bolesti života a  i tomu 
Paulu Sheldonovi umožní napsat je-
den z nejlepších románů jeho karié-
ry. Ovšem jen pokud jde vše podle 
jejích představ, jakmile dojde k vy-
kolejení, Annie, rázná to žena, vše 
uvádí do  správných mezí ruským 
šroubovákem. Když se něco sere, 

spraví to kus pražce a řádné kladivo. Protože nasra-
ná fanynka je horší než podvedená milenka. Můžete 
se přesvědčit sami. Buď riskněte naštvat tu vaši fa-
nynku, nebo prubněte klidnější variantu. V pohodě, 
klidu a míru vlastního křesla absolvujte buď knižní 
verzi Annina příběhu Stephena Kinga Misery, nebo 
fi lmovou verzi Roba Reinera Misery (Misery nechce 
zemřít, 1990), kde Annie grandiózně ztvárnila úžasná 
Kathy Bates.

To Mary Brady je krásná milující mamča v nej-
lepším věku. Dlouhý vlas, útlý pas a  ňadra dmou-
cí. Pravda, je to taková domácí puťka, která se sta-
rá hlavně o  krásu svou, svého domácího útočiště, 
ale také o to, aby se její synáček měl jako v bavlnce. 
Svého syna totiž miluje, nejen mateřsky, ale i fyzicky. 
Protože když už mateřská láska, tak s kompletním 
servisem. K jejím dalším přednostem patří například 
schopnost zneviditelnit se. Ona to totiž není jen tak 
obyčejná mamina. Má i své špatné stránky. Hrozně 
se bojí koček. Pak tu jsou ještě ty stravovací návyky, 
kvůli nimž se často stěhují. Aby se udržela svěží, po-
třebuje mladé dívky. To on její syn sice taky, ale ten 
na svou svěžest a jiskru v oku zase tak moc nehledí. 
Prostě taková na první pohled milá domácí MCBP. 
Ovšem jen do okamžiku, než jí někdo sáhne na to, co 
je jí svaté, tedy syna. To se ta pohledná paní od plot-
ny s milou tváří Alice Krige promění v nesmiřitelnou 
bezohlednou bestii. Čímž ve  vašem srdci postoupí 
ještě o příčku výše. Nevěříte? Zavolejte Kingovi nebo 
Micku Garrisovi, domluví vám retro rande se Sleep-
walkers (1992).
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Zdá se, že Jörg Buttgereit svou neformální tetra-
logií o smrti nenatočil zbytečně a může být spoko-
jen, že nachází zdatné (dokonce zaoceánské) násle-
dovníky. Smrt je totiž to nejjistější ve vašem životě, 
všechno ostatní je jen souhrou náhod. Ale smrt ne. 
Někdy však přichází dost podivně.

Režie: Éric Falardeau
Scénář: Éric Falardeau

Délka: 96 min.
Původ: Kanada

Rok: 2012
Hrají: Émile Beaudry, Eryka Cantieri, 

Roch-Denic Gagnon

Ve Falardeauově příběhu sledujeme mladou hez-
kou sochařku, která vede úplně normální život. Má 
přítele, s nímž udržuje pravidelný sexuální vztah, ka-
marády, s  nimiž občas užívá zábavy a  kamaráda, 
s nímž po sobě navzájem pokukují a občas se od-
hodlají k nesmělým dotekům. Obyčejné jsou i problé-
my, jak s přítelem, tak i tvůrčí, kdy se jí tu a tam nedo-
stává inspirace a tu hroudu hlíny po vytažení a chvíli 
přemlouvání zase hezky uklízí. A tuhle normální sym-
patickou dívku jednoho dne zradí její vlastní tělo. 
Zatímco její mysl a sexuální pud zůstávají stále živé 
(a v tom druhém případě by se možná dal použít i po-
jem živější), její tělo se rozhodlo zemřít. A začne se 
rozkládat.

Thanatomorphose

R
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Což je vlastně podstatou a díky hodně povedené 
maskérské a trikové práci krásou celého fi lmu. V tom-
to dějově a  formou minimalistickém, vizualitou, civil-
ností a úderností přenosu chtěného, velmi silném zá-
žitku, sledujeme postupně se rozkládající tělo dívky, 
která normálně chodí, mluví, souloží, orálně uspokoju-
je a skladuje, nebo zpět přišívá, uhnilé části těla. Je až 
zarážející, jak jsou výborné věci někdy hrozně jedno-
duché. Někdy to chce opravdu jen tu drzost do toho 
jít, nebát se a šlápnout do toho. A Falardeau se nebál 
a šlápl. A já mu tleskám za odvahu a zručnost.

Pravda, scénář ani tak ne (je viditelné, že se to pro-
stě nějak na  tu celovečerní stopáž natáhnout muse-
lo, ale i  tak se dá ocenit ten až cinema verité opar), 
ale zápletka (ta spíše, když je pointa jasná prakticky 
hned od okamžiku, kdy se začne něco dít) a prove-
dení je opravdu silná. Ano, některé (kladu důraz na to 
slovo) neukojené a odmítnuté ženy se mění v bestie. 
K dobrému zážitku notnou měrou přispívá velmi hezká, 

sympatická a přirozená představitelka hlavní hrdinky, 
což ale nezmiňuji jen proto, že se takřka půlku fi lmu 
před kamerou promenuje zcela nahá. Trikovou stránku 
věci jsem již nakousl, ale je opravdu radost vidět fi lma-
ře uvědomující si, na čem jejich dílo stojí a padá. S ní 
jde ruku v  ruce zajímavá kamera. Z našeho hlediska 
kladem fi lmu je, že se v něm moc nemluví a to, co je 
vyřčeno, není pro příběh či jeho pochopení vůbec dů-
ležité (stejně tak by to mohl být úplně němý fi lm), takže 
k němu ani není třeba česká podpora.

Ano, Thanatomorphose je fi lm sice nechutný, ale 
stejně tak silný. Pro mě obrovské překvapení.

Přesto má jedno velké negativum, prakticky celý 
fi lm vás bude trápit myšlenka: „Proč, sakra, nešla 
k doktorovi?“ Ale na to sere uhnilá prdel. Skvělý záži-
tek si žádá oběti a tato je přijatelná.

Honza Vojtíšek
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Kult mr tvol
Japonští duchové jsou z mnoha ohledů unikátní. 

Obzvláště, srovnáme-li je se západními záhrobními 
bytostmi. Z těch mnoha odlišností japonských duchů 
se jednou z nejdůležitějších zdá být v obou kultur-
ních oblastech jiný způsob nakládání s mrtvým tělem 
(tedy mrtvolou). Je totiž možné prohlásit, že na Zápa-
dě panuje specifi cký kult těla ukládaného do hrobu. 
Mrtvé tělo (po předchozích kosmetických úpravách) 
je ukládáno do rakví a následně pohřbíváno v zemi, 
do hrobů, na speciálně pro tento cíl určených mís-
tech – hřbitovech. Tuto činnost doprovází sváteční 
ceremonie – pohřeb. Jde-li o pohřeb katolický, ulo-
žení do hrobu předchází bdění nad rakví s tělem ze-
mřelé/ho a mše svatá nazvaná Requiem. Rodina, pří-
buzní a přátelé doprovází rakev s  tělem zemřelé/ho 
na místo jeho odpočinku a v závislosti na  lokálním 
charakteru aktu dochází i k mnoha jiným pohřebním 
zvykům. Existuje rovněž bohatě rozvinutá pohřební 
kultura spojená se smrtí a mrtvým tělem (např. ná-
hrobní architektura, snímání posmrtných masek 
a portréty mrtvých, eligijní poesie, poesie náhrobků, 
epitafy apod.).

Tato speciální úcta, jíž se dostává mrtvým tělům 
v  západní kultuře, vyplývá z odlišného vnímání vý-
znamu mrtvého těla, než je tomu v Orientu. Má se 
totiž za  to, že tělo, dokonce již nežijící, symbolizuje 
křesťanskou ideu zmrtvýchvstání. Věří se, že na kon-
ci času přijde Kristus a vzkřísí těla mrtvých, aby je 
podrobil Poslednímu Soudu. Proto je na  Západě 
mrtvé tělo pohřbíváno do země a ponecháno v ní až 
do konečného rozkladu.

Mrtvá těla jsou obklopena nejen úctou nejbliž-
ších, ale také chráněna zákonem. Zneuctění mrtvol 
je trestné. Ponechání těla v zemi po dlouhá léta až 
do celkového rozpadu způsobuje, že je těžké určit 
čitelnou hranici mezi životem a smrtí. Tělo, pravda, 
podléhá hnilobným procesům a  postupnému roz-
kladu, ale fyzicky je stále ještě přítomné. Nadto je 

přítomno rovněž v obyčejových představách smrtel-
níků, kteří mrtvého vnímají jako toho, kdo usnul věč-
ným spánkem. Nepřipouští se, naproti tomu, jakéko-
liv myšlenky na postupující rozklad těla.

Japonská koncepce mrtvol
Naprosto odlišnou se tato koncepce jeví v  Ja-

ponsku. Mrtvé tělo nikdy není zvěčňováno na por-
trétech či pomocí posmrtných masek a  fotografo-
váno je jen zřídka. Pro odpověď proč tomu tak je, 
je třeba vzít v úvahu japonské pohřební zvyky. Dílo 
Murasakiho Shokibu Genji Monogatari, napsané již 
počátkem XI. století, odhaluje, že už tehdy byla prak-
tikována kremace zemřelých. Kremace představuje 
jasnou a precizní metodu ustanovení hranice oddě-
lující smrt od života, neboť pozůstalí zemřelého vidí, 
jak jsou jeho pozůstatky spáleny v kremační komo-
ře na popel. Před kremací je tělo považováno pouze 
za bezobsažný předmět připravený ke spálení. Je to 
pouze prázdný nástroj, z něhož byla bezpečně oddě-
lena duše. Krátce po pohřební ceremonii (sōgi-shiki 
nebo kokubetsu-shiki) jsou mrtvá těla podstoupena 
kremaci (kasō-shiki), tedy obvykle během dvou, tří 
dní. V závěru pohřebního rituálu rodina převáží tělo 
do krematoria, kde je spáleno a nejbližší s sebou od-
náší pouze popel zemřelého, umístěný v  urně. Ja-
ponci věří, že pouze po takto uskutečněném pohřbu 
zemřelý bezpečně dojde do záhrobí.

 Mrtvoly, 
duchové, sex

Proč jsou japonští duchové 
ženami?
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Nepěstují tradici posmrtných masek a portrétů, 
zvěčňujících tváře a mrtvá těla zemřelých, protože 
u nich neexistuje kult mrtvého těla. Tělo je pouze do-
časnou schránkou pro duši.

V  japonské „kultuře kremace“ mrtvoly nepodlé-
hají rozkladu, neboť než k němu začne docházet, jsou 
spáleny. Tělo je v mezistupni mezi životem a  smrtí 
ponecháno ne déle než tři dny, na rozdíl od západní 
kultury, v níž jsou mrtvoly ukládány do země na dlou-
há léta. Po kremaci, samozřejmě, tělesný pozůstatek 
nezůstává zachován – podléhá zpopelnění, zbavu-
je se tělesného charakteru, stává se nepopsatelným 
a anonymním. Duše naproti tomu přechází do meta-
fyzického světa mrtvých, který nemá nic společného 
se skutečností těla. Japoncům se přirozená smrt pojí 
s popelem a bílým dýmem, stoupajícím z komínu kre-
matoria a ne s hnijícími těly nebo kostrami.

Obecně řečeno, představa smrti u Japonců ne-
obsahuje nic zarážejícího, neboť je chápána jako 
vysvobození ze světa plného utrpení a žalu. Existu-
je označení pro svět, v němž žijeme – ukiyo (ukiyo-e 
je naproti tomu název japonských dřevorytů, který 
znamená „obraz plynoucího světa“). „Ukiyo“ je tedy 
možné přeložit jako „plynoucí svět“ nebo „smutný 
svět“, což by mohlo vyjadřovat smysl, že žalostný ži-
vot je jediným, který máme. Myšlenka lepší existen-
ce po smrti vyznívá stejně jako v křesťanství, jenže 
u křesťanů je zmrtvýchvstání otázkou nevymezené, 
hodně dlouhé doby. U Japonců je smrt okamžitým 
vysvobozením z materiálního vězení. Je to další dů-
vod, pro nějž tělo pro obyvatele Země vycházejícího 
slunce nemá zas až tak zvláštní význam jako v křes-
ťanské kultuře – je pouze přechodným stavem v pu-
tování duší. Podle buddhistické víry Japonců se duše 
může do těla vrátit teprve, když projde cestou tran-
smigrace (reinkarnace), bude to ale zcela nové tělo, 
ne to samé, jak říká křesťanská tradice.

Vlastní ceremoniál
V Japonsku se přikládá nebývale velká váha cha-

rakteru pohřebního ceremoniálu, aby byl proveden 
zodpovědně a správně. Co se však stane, pokud tak-
to neproběhne? Špatně provedené pohřební rituá-
ly se stávají výzvou pro japonské duchy. Zavraždění, 
opuštění, zanedbáni svými žijícími příbuznými nebo 
sebevrazi, jejichž těla nebyla nalezena – ti všichni jsou 
oběťmi „kruté smrti“ a stávají se hrdiny japonských 
duchařských příběhů. Příklady? Sadako z Ringu – 
oběť vraždy pohozená na dno studny, Okiku, slavný 
ženský duch z příběhu Bancho Sarayashiki, utrápená 
k smrti a odhozená do studny, Oiwa ze slavné kaidan, 
Takaido Yotsuya Kaidan zrazená mužem a zavraždě-
ná. Když není tělo násilně zemřelé/ho nalezeno, nebo 
když rodina neprovede správný pohřební rituál, aby 
duše odešla v pokoji, nemůže nebožtíkova duše ode-
jít do lepšího světa a vrací se, aby nás navštěvovala. 
Podle jedné z legend zemřela v jisté svatyni v Kyoto 
jistá dívka, která byla mučená svým mistrem. Mistr 

její tělo pochoval bez náležitého ceremoniálu a  jejím 
rodičům zalhal, že dívka utekla s milencem. Jednoho 
dne rodiče zažili vizi, v níž viděli svou dcerku, která je 
prosila, aby ji opravdu pohřbili.

Strach před „krutou smrtí“ a  z návštěvy ducha 
je v současném Japonsku stále velice silný. Takřka 
během každého rozhovoru starší generace Japonců 
vyjevují své obavy, zda jejich děti provedou správnou 
pohřební ceremonii a budou se starat o jejich hroby. 
Pro ně je to záležitost velké váhy, neboť determinuje 
jejich osud po smrti a to, zda se přidají ke svatému 
Buddhovi nebo zda se stanou potulnými duchy.

Současný japonský spisovatel Banana Yoshimoto 
napsal krátkou lyrickou povídku nazvanou Moonlight 
Shadow (1988) o důležitosti pohřebních rituálů. V této 
povídce její hrdinka, po ztrátě svého milého při auto-
nehodě, každý den přecházela přes most na druhou 
stranu řeky. Ducha svého milého potkala třikrát. Bě-
hem třetího setkání žena uskutečnila pohřební obřad 
a duch navždy odešel. V  japonském jazyce se lepší 
život po smrti někdy popisuje jako „druhý břeh řeky“. 
Povídka zdůrazňuje také nezbytnost přerušit s mrt-
vým styky. Příliš velká oddanost těmto poutům, ob-
zvláště jde-li o pouta sexuálního charakteru, je v bu-
ddhistické tradici potírána a tato povídka ukazuje, jak 
se s hříšnými, nepotřebnými pouty vypořádat.

Ženská kletba
Příliš silné připoutání k materiálnímu světu může 

být klíčem k analýze japonských duchů. Podle bu-
ddhistické tradice se ženy odlišují větší náchylností 
propadat silné a občas hříšné závislosti na vztazích 
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se smrtelníky. Ženy, vzhledem ke  své tělesnosti, 
jsou považovány za mnohem sexuálnější, proto jsou 
mnohem více vystaveny zneuctění. Mohou se stát 
Buddhou (stav nejvyššího osvícení) pouze po před-
chozí reinkarnaci v tělo muže. A proto je většina ja-
ponských duchů ženského pohlaví. Před deseti 
staletími, když bylo napsáno Genji Monogatari, se 
Japonsko nacházelo pod silným vlivem buddhismu 
a konfuciánství, importovaného z kontinentální Číny, 
poslušnost žen vůči mužům byla normou. Hrdinkám 
Genji Monogatari bylo opakováno, že nemohou pro-
padat hněvu, dokonce ani když jsou svými milými 
trápeny. Ženské přilnutí k mužským milencům je ob-
zvláště potíráno jako hříšné.

Zdá se, že duchové ženského pohlaví jsou pro-
duktem patriarchálního útlaku buddhisticko-konfuci-
ánského systému. Duchové žen měli symbolizovat 
slabost žen, jejich hříšnou povahu a nesprávnou se-
xualitu. Při akceptaci náchylnosti představitelek něž-
ného pohlaví podléhat hluboké závislosti na vztazích 
sexuálního charakteru patriarchální společnost pře-
nesla strach ze sexuality na ženské tělo. To mužskou 
společnost děsilo, protože se vyznačovalo sexuali-
tou a schopností reprodukce. Díky tomu se útlak, ob-
viňování, kontrola ženského těla stali životním cílem 
muže vychovávaného v asijské společnosti, vybudo-
vané na konfuciánské tradici.

Mnoho japonských duchařských příběhů popisu-
je sexuální vztahy mezi mužem a ženou. Klasickým 
příkladem je slavná kaidan Botan Dōrō, vyprávějící 
o krásné Otsuyu a Shinazburovi, které spojily vrouc-
né city. Když dívka zemřela, jejich vzájemné city měly 
takovou moc, že se milenci scházeli i nadále.

Je třeba si také všimnout, že bolest a hrůza „kru-
té smrti“ na duchách ženského pohlaví otiskují svou 
krásu v  podobě zohyzděné tváře a  znetvořeného 
těla. Např. Oiwa byla otrávena a  její tvář podlehla 
strašlivé proměně. Duchové představitelek něžného 
pohlaví se často objevují s  jizvami, ranami nebo kr-
vácející. Tím, že činí oběťmi „kruté smrti“ takřka vý-
lučně ženy, je patriarchální společnost současně dé-
monizuje. A démonizuje je, protože vzhled ženského 
ducha se znetvořeným tělem je symbolem strachu 
před „krutou smrtí“, obzvláště je-li následkem žen-
ské sexuality (např. zrady).

Co může duch
V  patriarchální společnosti mohou být ženští 

duchové chápáni jako symbol ženské nezávislos-
ti a vzpoury, protože duchům je dovoleno mnohem 
více. Současné ženy nejsou zvyklé na otevřený od-
por proti mužům, neboť to bylo uznáno za nezdvo-
řilé a neženské. Ale v podobě ducha může žena ob-
viňovat toho, kdo jí ukřivdil a přímo do očí mu říci, 
že na něj uvaluje klatbu. V Genji Monogatari němá 
hrdinka nemůže díky svému postižení říci proti své-
mu mučiteli zlého slova, ale duch Lady Rokujo ano. 
Posedne dívku, aby ta mohla jejími slovy projevit svůj 
hněv. Obě ženy, byť každá z nich náleží jinému roz-
měru existence, se stanou spojenkyněmi v boji s ne-
spravedlivou, mužskou společností.

Na základě článku Natsumi Ikoma „Why do Ja-
panese Ghost Have No Legs? Seksualized Femmale 
Ghost and the Fear of Sexuality“.

V článku často používám výraz „duše“, je to však 
ale spíše myšlenková zkratka než termín odrážejí-
cí smysl, jenž se pojmu „duše“ připisuje na Západě. 
V  Japonsku existuje mnoho nábožensko-fi losofi c-
kých systémů, dominuje však buddhismus a prvotní 
náboženství Japonských ostrovů shintō (šintoismus). 
Podle buddhismu duše neexistuje, neboť shodně 
s učením Buddhy každý složený z/jev podléhá roz-
kladu a tedy i totožnost „já“ i duše (koncepce tzv. pěti 
seskupení). Buddhisté věří pouze v různými vtěleními 
procházející „rozum“ (vědomí), který nachází ukojení 
teprve v nirváně. Šintoistická duše se může projevo-
vat ve  čtyřech aspektech: aramitama (aspekt násil-
ný, neklidný), nigimitama (aspekt klidný), sakimitama 
(aspekt blahoslavení) a  kushimitama. Mitama, re-
spektive nejdůležitější část toho slova tama, může být 
totožný s pojmem kami (aspekt odpovídající transfor-
maci) – základem náboženství shintō (duch všehomí-
ra) nebo být rovněž aspektem kami, duchem předků 
nebo jiných zemřelých osob.

Krzysztof Gonerski
Přeložil: Honza Vojtíšek
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Na vánoce ti vyšel románový debut „Kozí ľu-
dia“. Mohl by jsi v několika větách nastínit jeho 
historii, dejme tomu od napsání prvního slova až 
po vánoční edici? Proč, jak dlouho, čím vším jste 
si oba (román i ty) prošli? Nějaké veselé historky? 
Problémy? Pikantní historky?

Píšem od roku 1995 a za ten čas som sa s mno-
hými vecami bil, ale toto bol extrém. Kozatci so mnou 
boli minimálne desať rokov. Stále som ich začínal pí-
sať, stále som ich prestával písať, v koši končila jed-
na verzia za druhou, menili sa postavy, zápletky. Mal 
som z toho nervy.

Od  začiatku išlo o  príbeh muža, hľadajúceho 
v horách unesenú rodinu. Táto dejová línia je aj vo vi-
anočnej edícii, ako ju nazývaš. Ale jednak tvorí men-
šiu časť románu a jednak, vďaka záverečnému zvra-
tu, z nej nezostal kameň na kameni.

Problém bol asi v priveľkej jednoduchosti. V pod-
state sa jednalo o tupú lesnú vyvražďovačku s neza-
ujímavými postavami. Až v roku 2011, keď som začal 
písať vianočnú edíciu, to dostalo nový rozmer. Pri-
budli postavy, o ktorých sa mi pred rokmi ani nesní-
valo, podstatnú časť deja som umiestnil do obdobia 
2. svetovej vojny a príbeh som vrazil do slovenských 
reálií. Pôvodne tuším išlo o hory Severnej Ameriky. 
Určitú zodpovednosť na  tom má Tomáš Gál, ktorý 
vytvoril nielen obálku, ale aj reklamu, ktorú čitatelia 
môžu vidieť v  tomto čísle Howarda. Už pred rokmi 
ma nad piatym pivom v poradí nabádal, aby som pí-
sal o Slovensku. No pripadalo mi to absurdné. Teraz 
už viem, že by to šlo. Kozatci sú len začiatkom.

Každopádne, som rád, že som túto spisova-
teľskú kapitolu svojho života uzavrel, pretože Kozatci 
evidentne chceli žiť a nakoniec sa ofi ciálne prebojo-
vali na svet; mnohé iné moje príbehy také šťastie ne-
mali. Druhý raz by som ale do niečoho tak možno až 
zbytočne náročného nešiel. 

Jak vůbec někoho napadne něco jako Kozí 
lidi? Myslím přímo ty bytosti. Jak jsi k nim přišel 
a jak dlouho utvářel jejich konečnou podobu?

Nepamätám si to, ale viem, že už keď som začal 
písať prvú verziu, boli plus mínus takí, ako vo fi nál-
nej. Nejaké zmeny by sa ale našli. Napríklad pôvodne 
nešlo o celé spoločenstvo, ale iba o skupinku tuším 
šiestich bratov. Boli ovešaní šperkmi, ktoré vzali obe-
tiam, a dokonca ovládali útržky ľudskej reči. V zása-
de sa ale ich vzhľad nijako extra nemenil – výška mi-
nimálne dva a pol metra, rohy, kopytá, telo porastené 
srsťou, rohy, medvedie kožuchy. To bolo už vtedy.

Jak ten román vnímáš v kontextu vlastní tvor-
by? Nutný následek? Vyvrcholení něčeho? Završe-
ní jedné etapy? Odrazový můstek? Nebo prostě jen 
jedno z mnoha zastavení na vytyčené cestě?

Chcel som povedať nutný výsledok, ale to by 
nebolo férové ku mne, k príbehu a ani k  čitateľom. 
Za výsledkom si stojím a ani skoro tri roky od začiatku 
písania „vianočnej edície“ mi nenapadá lepší príbeh, 
aký by som okolo Kozatcov vystaval. Je to vyvrchole-
nie, skombinované so zavŕšením etapy. Cítil som, že 
príbeh musím dokončiť. Ako som už spomenul, iné 
moje príbehy také šťastie nemali. V koši skončili desi-
atky, a neľutujem. Kozatcov by som ale ľutoval.

V románu se objevily postavy, které reálně žily 
nebo ještě žijí. Jak se autorovi píše o takových po-
stavách? Co se mu při tom honí hlavou ohledně 
historické pravdy nebo literární fi kce? Je to dile-
ma, snažit se co nejvíce vycházet z reality, nebo 
v klidu tu osobu ohnout pro potřeby příběhu, vel-
ké? Ví třeba David Kraus (proč zrovna on?), že 
v tvém románu dokonce mluví?

Ak nerátame cameo Himmlera, Goebblesa a Hit-
lera, tak jedinou plnohodnotnou skutočnou postavou 
je Dibrov. Mohol som si vymyslieť „svojho“, ale načo, 
keď už existoval. Upravil som si ho tak, ako sa mi 
hodilo, vrátane smrti. Pôvodne zomrel krátko po zo-
skoku na Slovensko, no ja som ho potreboval udržať 
pri živote čo najdlhšie. Nemal som kvôli tomu výčitky 
svedomia už preto, že ide o kladnú postavu. 

„… vždy som bol 
bežcom na dlhé trate.“

Ivan Kučera
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David Kraus má cameo a nepredpokladám, že by 
sa o  tom v  najbližších rokoch dozvedel. Jeho ver-
zia pesničky o Sandokanovi ma kedysi veľmi zauja-
la, ostatne, dostala sa aj do knižky. David sa mihne 
v bare Nočná sova, ktorá sa objaví aj v mojich ďal-
ších románoch. V treťom to bude Arnold Schwarze-
negger.

Za  pár dní to bude tři měsíce, co je román 
venku, už máš nějaké zpětné reakce? Informace 
o prodejnosti?

Reakcie sú zatiaľ minimálne, ale vždy som bol 
bežcom na dlhé trate. Možno o to trvácnejšie a hod-
notnejšie to potom bude. Mám informácie o predaji 
za prvých osem dní. Ide o úsmevné čísla.

Co si koupíš za  první peníze utržené za  ro-
mán?

Takýmto tempom za  Kozatcov niečo zarobím 
približne okolo roku 2050, takže asi toľko k  tvojej 
otázke.

Ale nie. Knižka bude na nete v podstate „navždy“, 
takže odteraz bude už len zarábať. Tak či onak, žiad-
ne veľké zárobky neočakávam, a to už kvôli minimál-
nej sume, akú som si za ňu vypýtal. Nemohol som 
si ale z etických a iných dôvodov pýtať viac. Román 
som najskôr skúšal poslať do vydavateľstiev, takže 
som ho vytlačil, čo zadarmo nebolo. Zadarmo ne-
bola ani webová stránka, ktorú som spustil začiat-
kom tohto roka. Financie som vynaložil aj na iné veci. 
Predpokladám, že aj po rokoch budem v mínuse, ale 
s tým som do toho išiel. Takže žiadne sklamanie. No 
dobre, malé áno. Ale asi by bolo čudné, ak by nebo-
lo. Ale hovorím – počítal som s tým, že to bude svo-
jím spôsobom prepadák.

Pro ty, kteří případně ještě neměli tu čest, co 
všechno a kde se dá od tebe, kromě Kozích lidí, 
přečíst?

Najviac úspešný som bol zatiaľ v písaní o fi lmoch 
a  seriáloch. Články som publikoval v  časopisoch 
Fantázia či GoldMAN a na rôznych weboch. Mal som 
ale veľa negatívnych skúseností. Nie so spomínaný-
mi časopismi, ale s mnohými webmi. Jeden mi do-
dnes nevyplatil sľúbené honoráre, no jeho majiteľ je 
dnes údajne silne nábožensky zmýšľajúcim primá-
torom jedného veľkého mesta na  západnom Slo-
vensku. Zažil som veľa podobného svinstva. Mnohí 
ľudia by určite neboli radi, aby som o  tomto obdo-
bí svojho pisateľského života napísal autobiografi c-
kú knižku. Rozhodol som sa, že mi tieto pochybné 
existencie a obskúrne fi gúrky nestoja za nervy a tak 
som si v roku 2009 založil Recenzie.org, kde je 97% 
textov mojich. Rozmýšľam, že by som s tým prestal 
a  sústredil sa iba na  písanie kníh. Tá láska, alebo 
možno je to skôr závislosť, čo je ale možno jedno 
a to isté, je ale príliš silná. 

Hororové poviedky mi vyšli vo Filmagu Extra a v e-
-časopisoch, ktoré sa v posledných rokoch dostávajú 
do  módy. Bol tam samozrejme Howard, ale aj slo-
venská Kobka či První almanach Vlčí boudy. Najväč-
ší úspech som zatiaľ dosiahol s hororovou poviedkou 
Prasa, za ktorú som v roku 2011 získal Cenu Béla.

Ne, že by jsme si dělali iluze, že by to na Slo-
vensku bylo nějak výrazně jinak než v Česku, ale 
jaké možnosti, vyhlídky a šance má mladý sloven-
ský začínající horrorový autor?

Ja nad tým nerozmýšľam. Idem do toho, lebo pí-
sanie je jediná vec, ktorú viem robiť. Myslím si, že 
pre mnohých ľudí je horor tabu. Nevedia, čo si o ňom 
majú myslieť a tak sa mu vyhýbajú. Mňa vždy bavili 
skôr atmosférické a psychologickejšie ladené horo-
ry, nie vyložené krváky. Ideálne je skĺbiť to, ale nap-
ríklad v mojej druhej knižke pôjde o krv minimálne. 
Naopak, dosť v nej budem riešiť psychológiu, par-
tnerské vzťahy a to, čo to s párom robí, ak zo zdra-
votných dôvodov nemôže mať deti.

Co říkáš na názor, že kniha vydaná vlastním 
nákladem není vůbec kniha, protože neprošla kla-
sickým editorským, redakčním a nakladatelským 
sítem, že vlastně takhle může vydat knihu úplně 
každý? Že knihy vydané vlastním nákladem v pod-
statě kvalitativně degradují ofi ciální knižní pro-
dukci jako takovou, protože ji strhávají do oblasti 
braku. Myslíš si, že tento argument obstojí v ka-
pitalismu, kde se věci zpravidla produkují (a tedy 
i  knihy vydávají) podle toho, jaký přinesou zisk 
a ne podle toho, jak kvalitní jsou?

Toto je druhý rozhovor v mojom živote. Nedáv-
no som si zo srandy čítal prvý, paradoxne sa v ňom 
vyjadrujem aj o tomto spôsobe publikovania… a vô-
bec nie pozitívne. Celkom som sa bavil, keď som to 
po rokoch čítal. 
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Vtedy som si nevedel predstaviť, že by som si vy-
dal knižku za vlastné peniaze. Ako to dopadlo, všetci 
dobre vieme. Zašlo to dokonca tak ďaleko, že ak by 
mi dnes nejaké vydavateľstvo chcelo vydať tlačenú 
knihu, možno by som to nezobral. Minimálne druhý 
román si totiž tento rok vydám sám a prípadná po-
nuka vydavateľa, ktorá ale určite nepríde, by mi to 
paradoxne len skomplikovala. Uvidíme, ako to bude 
s tretím románom.

Chcem vydávať tlačené knihy, ale ak k tomu dôj-
de, budú dostupné aj v elektronickej podobe. Exis-
tenciu tlačených kníh a e-bookov vnímam ako sym-
biózu. Nech si čitateľ vyberie, čo mu vyhovuje.

Áno, knižku takto môže vydať v podstate kaž-
dý. Už teraz na Slovensku existujú fi rmy, ktoré to ro-
bia teoreticky zadarmo, prakticky berú od spisova-
teľa percentá z  tržby. Spočiatku som sa zhrozil, že 
ale veď za takýchto podmienok si môže knižku vydať 
každý! Ale teraz hovorím, nech si vydá. Brak a škvár 
publikujú aj kamenné vydavateľstvá.

Jediné, čo mi je ľúto, je absencia editorskej prá-
ce. I  z  toho dôvodu som Kozatcom určil iba mini-
málnu cenu. Napriek tomu, že to po sebe človek číta 
20x, stále jeho pozornosti ujdú nejaké chyby. Štylis-
tické, aj gramatické. 

Když už jsme to tak nakousli, máš nějaké zku-
šenosti s těmi ofi ciálními vydavatelstvími?

Mám archivovaných niekoľko odpovedí z jedné-
ho slovenského vydavateľstva. Mal som obdobie, 
keď som mu každý rok poslal na  posúdenie nový 
rukopis. Vždy mi odpísalo, pravdaže negatívne. Ale 
aspoň som vedel, na čom som. Bohužiaľ, keď som 
mu minulý rok v lete poslal Kozatcov, dopadlo to tak, 
že čakám na odpoveď dodnes. Kozatcov som po-
slal do ešte jedného renomovaného vydavateľstva. 
Z toho mi odpoveď prišla, negatívna, ale vrátane nie-
koľkostranovej čosi ako recenzie od  anonyma. Ani 
neviem, či to bol muž alebo žena, no bolo to zaují-
mavé čítanie. Ale iba komunikáciou s týmito dvoma 
vydavateľstvami som zabil skoro rok života.

Kdo je Enzechštejn? Odkud je, co dělá, jak se 
vůbec dostal do tvých příběhů? To jméno má ně-
jaký hlubší význam? Co všechno jste už spolu pro-
žili? Jaké osudy mu chystáš?

Enzechštejn je niečo medzi slovenským policaj-
tom, americkým kovbojom a šerifom Bannermanom 
od Stephena Kinga. Na rozdiel od niektorých svojich 
ambicióznejších kolegov sa nedostal na teplé mies-
tečko, lebo mu príliš záležalo na ľuďoch. Je to trocha 
naivný rojko, ktorým zostal paradoxne napriek stov-
kám brutálnych zločinov, ktoré vyšetroval. Jeho meno 
nemá žiadny význam. Doma má ťažko chorú ženu, 
ale jeho súkromie bolo doteraz trinástou komnatou. 
V Prasati, Kamionistovi a Kozatcoch vystupoval len 

ako nezúčastnená osoba bez výraznejších emócií. 
Všetko sa zmení tento rok v mojej druhej knižke.

Enzechštejn je každopádne len malá súčasť uni-
verza, ktorému sa budem venovať. Bude to voľná sé-
ria hororov a trilerov. Každý bude mať nového hrdinu 
a pôjde o plnohodnotne uzatvorené príbehy, ale po-
stavy sa budú navzájom poznať, čiže v mojom dru-
hom románe bude Enzechštejn spomínať na udalos-
ti z Prasaťa a Kozích ľudí. Ale nebojte sa, píšem to 
tak, aby si druhý román fanúšikovia prvého mohli užiť 
vďaka narážkam na prvý, no zároveň aby druhý bez 
problémov pochopili aj tí, čo nečítali prvý.

Tématicky se číslo, pro nějž rozhovor děláme, 
bude točit kolem žen v horroru. Máš nějakou ob-
líbenou horrorovou spisovatelku, postavu, zápo-
račku a ženskou vlastnost, která ti nahání strach?

S veľkým počtom hororových spisovateliek som 
sa nestretol, ale zaujal ma Shelleyovej Frankenste-
in, čo napríklad o inej klasike, Draculovi, povedať ne-
môžem, tá mi pripadala strašne nezáživná. Naopak, 
Frankenstein je nadčasový a relatívne nestarnúci a ur-
čite je to zásluhou práve, ak to takto môžem povedať, 
ženského pohľadu na vec. Zaujala ma aj Daphne Du 
Maurierová. Čo sa záporných ženských postáv týka, 
v poslednej dobe si získala moju pozornosť postava 
z fi lmu Mama a to tak, že som ho sčasti vykradol vo 
svojom druhom románe. A obľúbená negatívna žen-
ská vlastnosť, ktorá mi naháňa strach? No neviem no, 
ja ľudí nedelím ani tak podľa pohlavia či veku, ale skôr 
na blbcov a neblbcov. S tým, že blbci sa nachádzajú 
aj v ženskom kolektíve. Ale mňa to vždy hnevalo, lebo 
v chlapskom blbcov automaticky čakáš, kým v žen-
skom nie, aspoň ja nie. A tiež sa mi hnusí, ak sa ženy 
správajú príliš vulgárne a obscénne.

Co od tebe můžeme očekávat a na co se máme 
těšit, v blízké i vzdálené budoucnosti?

Kozí ľudia 2 to určite nebudú. Ak vôbec niekedy 
prídu, tak v najbližších rokoch nie. Mám priveľa iných 
nápadov na to, aby som zabíjal svoj a čitateľov čas 
zbytočnými pokračovaniami. Tento rok si vydám dru-
hý e-book, Lesy. Pôjde o  konzervatívnejšie, jedno-
duchšie, celistvejšie a priamočiarejšie dielko, ako boli 
Kozatci. Budú sa odohrávať v súčasnosti, na hranici 
temných lesov a mestskej civilizácie. Na nič sa ne-
hrajme, každý, kto tvorí, niekde hľadá inšpiráciu. Nie-
kto povie, že je to vykrádanie, ale ak tam autor pri-
dá niečo zo seba, čo nie je vždy samozrejmé, tak to 
má právo na život a fanúšikov. Takže Lesy obsahujú 
Mamu, Lovecrafta, Cintorín domácich zvieratiek, Tre-
tie oko a Ivana Kučeru :-).

Děkujeme za rozhovor.
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O loňských vánocích dostali nejen slovenští čte-
náři a  čtenářky dárek v podobě elektronického ro-
mánového debutu nadějného autora, s jehož tvorbou 
jste se již mohli setkat v šestém čísle našeho časo-
pisu. Slovenská Javorina, druhá světová válka, Hitler, 
Kozí lidé… Ne, tohle opravdu není satanský román…

Vydavatel: Ivan Kučera
Formát: epub/mobi

Počet normostran: 342

Slovenská Javorina. Konec 19. století. Mladá ro-
dina je v lese napadena hladovými divočáky, přežívá 
jen syn. 

Koncem 2. světové války se zdá život na  Ja-
vorině hodně obtížný. Němci, cítící blížící se poráž-
ku a  potupný konec jejich putování Evropou, šílí, 

odbojní Slováci, podporovaní sovětskými partyzá-
ny naopak sílí, v lesích se však skrývá něco horšího. 
Staré legendy vypráví o Kozích lidech, podivných dé-
monických stvořeních, kteří se sice dlouho snažili li-
dem vyhýbat, přesto válka jejich chuť na lidské maso 
a jejich samičky vychýlila do pro lidi nepříjemné polo-
hy. Válka nemění jen lidi. A pak je tu Fangla, obávaný 
lesní fantom, více zvířecí než lidský, jehož se obávají 
dokonce i Kozí lidé. Uprostřed toho všeho vyrůstá 
mladý Kubo. 

Rok 2009. Již tři roky hledá svou unesenou man-
želku a  děti horrorový spisovatel Jozef Koločány. 
Ztratili se uprostřed Javorinských lesů, když měl 
s autem defekt a vyrazil hledat pomoc. Jezdil tam 
pak volat jejich jména dlouho, pak toho nechal. Ale 
ucítil, že je načase zase do těch lesů vyrazit a hle-
dat je.

Kozí ľudia
Ivan Kučera
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Jak vidno, Kučera se ve svém románu rozmáchl 
opravdu zeširoka. Až by se zdálo, že je to na romá-
nový debut troufalé gesto. Ano i ne.

Kučera z  káry svého příběhu odmontoval brz-
dy, odkopl špalky a mohutným šťouchnutím ji pus-
til z prudkého kopce. Zpětná zrcátka jsou zbytečná. 
Stačí se pevně držet a kochat se.

A  kára jede. Obsazena několika postavami, 
z nichž každá si může uzurpovat alespoň jistý prostor 
na piedestalu hlavní postavy. Je až překvapující, ko-
lik jich Kučera do první části románu nacpal, a že se 
jim dokázal věnovat natolik pravidelně a poctivě, že 
žádná z nich nezačne zapáchat zbytečností či pod-
řadností, až do  samotného konce jejich linie. Jsou 
to živé, příběh táhnoucí postavy, ať už jde o Kubo-
va otce, Fanglu, Kuba samotného, Strýce Ivana, plu-
kovníka wehrmachtu Wilhelma Kanocze, sovětského 
plukovníka Dibrova nebo Grindzichšpána. Všechny 
tyhle provádí krásně vykresleným prostředím lesna-
té a tajemné Javoriny s pohlcujícím objetím mrazivé 
atmosféry. A Kozí lidé, o  ty jako by ani nešlo. O  to 
působí děsivěji.

A  kára fi čí, nijak zvlášť nedrncá, míří po  hrbo-
laté ploše nádherných a  funkčních detailů živě vy-
kreslenou krajinou, až se necháte strhnout, odepnete 
pás a přestanete se držet, přímo ke svému cíli, který 
není jasný. Je to spíše tušený, cítěný, než pevný bod 
v čase a prostoru. Stejně tajemný jako ta část děje 
románu, kterou jste právě absolvovali. Historicky 
krásně, s  lehce drzou, ale plně funkční fabulací (za-
vítá i samotný Áda), místopisně nádherně vykreslený 
příběh obyčejných lidí v nelehkém prostředí v  ještě 
těžší době.

Jenže každý kopec jednou skončí. A Kučerova 
kára najede na rovinu. Dlouhou, přímou, s občasným 
hrbolem. A už jsem říkal, že dlouhou? Nutně.

Tak jako je první část románu, odehrávající se 
před a během druhé světové války, strhujícím, pouta-
vým, pestrým, na detaily bohatým, tajemným, atmo-
sféricky mrazivým horrorem, druhá část, odehrávající 
se v současnosti, je nezáživný, nudou zavánějící, ne-
akční thriller. Ona ta kára jede, ne že by přímo brz-
dila, ale jede nudnou šedivou krajinou bez zatáček 
a turistických zážitků. Tak jako mi v závěru první čás-
ti dokázaly přes záda prohnat mrazivě děsivou vlnu 
a vyvolat husí kůži silnou jak struhadlo pouhé tři věty: 
„Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. 
Stalo sa jej treťou najlesnatejšou krajinou. Lesy tvoria 
až 40% jeho celkového územia,“, ve druhé části se 
k  tomuhle nic ani nepřiblížilo. Druhá část negradu-
je, postrádá napětí, jen nás neskutečně dlouho tahá 
po různých místech a nutí nás sledovat, jak se Ko-
ločány připravuje na cestu do  lesa. A když už nás 
do toho lesa konečně vezme, odhalí nám tam něco, 
co opravdu nebudete chtít vidět. Ne proto, že bys-
te se toho báli, ale proto, že vám to zkalí veškerá 
vaše očekávání. Ten pytlík, který byl celou první část 
a několik výjimečných kapitol druhé části nafukován, 

najednou zčistajasna splaskne bez jakékoliv rány 
a vyvalí se z něj jen smrdutý puch. Ano, i zde si Kuče-
ra dokázal udržet vyprávěcí úroveň, to mu jde, ví co 
je třeba, tady letmé seznámení s vedlejší postavou, 
tam lehké ukotvení detailem v prostředí a čase, zde 
něco, s čím se čtenář dokáže ztotožnit, tady něco, 
co pobaví (hrdinův vydavatel). Ale to jsou všechno 
přidané hodnoty hlavního příběhu, tajné kapsičky, 
v nichž jsou poschovávána cukrátka, osvěžující dlou-
hou cestu. Jenže tady hlavní linii převážili. Ta se totiž 
často, jako ponorná řeka, schovává pod zemi, plyne 
utajenými a neviditelnými cestičkami, zatímco si čte-
nář pochutnává na cukrátkách, až se nakonec roz-
plyne v prázdnotě, v tak rozlehlé a nehybné bažině, 
že člověk až zalituje, že do ní vstoupil. Druhé části 
prostě chybí to, co vás v té první nutí číst dále a uvá-
dět do  rozmrzelého stavu pokaždé, musíte-li četbu 
přerušit a v okamžiku, kdy ta první část skončí a vám 
je to líto, i  když víte, že je před vámi ještě několik 
desítek kapitol části druhé. Jak byla první část pře-
kvapující, druhá je předvídatelná, jak byla první část 
originální a pestrá na detaily, v druhé se dějí věci až 
samoúčelně a tuctově (rád bych uvedl alespoň něja-
ký případ, ale nechci vyzrazovat). Připadlo mi, jako 
by první a druhou část románu napsali dva různí lidé.

Abych zbytečně moc nemystifi koval. Druhá část 
není naprosto a zcela špatná, to ne, je to příběh po-
měrně sympatického hrdiny, s  tu a  tam zajímavými 
postavami, který se dá přečíst, a  troufám si říci, že 
může i zaujmout. Největším problémem druhé části 
je fakt, že je v komplexním celku s částí první, na kte-
rou prostě nemá a v  jejímž stínu se zdá ještě slab-
ší, než jakou ve skutečnosti je. Ve srovnání s takřka 
dokonalou (ano, za tím slovem jsem ochoten si stát) 
první částí prostě neobstojí, nemůže. Stejně jako ne-
obstojí televizní inscenace před fi lmovým trhákem.

První část bych chtěl mít vytištěnou a s autorovým 
věnováním navždy uchovanou ve vlastní knihovně. Ta 
druhá mi stačí v elektronické verzi. I přesto, že jde o je-
den celek. Protože vrátím-li se někdy ke knize (a zcela 
určitě ano), budu číst zvlášť první část a po čase sa-
mostatně část druhou. Nezkazí mi to požitek z oprav-
du skvělé první části a snad možná takhle druhá část, 
nezatížena ještě čerstvými dojmy z první části, v mých 
očích ještě trošku povystoupí výše.

V  každém případě, román je to zajímavý, nepo-
chybně silně originální, napsaný krásnou, pestrou 
a bohatou slovenštinou (Kučera má opravdu cit pro 
svůj jazyk, jeho barevnost a  širokou slovní zásobu) 
a  i přes všechno negativní, co jsem k němu napsal, 
ukazuje, že se od Ivana Kučery máme ještě na co těšit.

Já osobně bych se rád mezi Kozí lidi ještě někdy 
vrátil, opájím se vidinou 12.–13. století…

Honza Vojtíšek
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Hrůza
ve sto slovech

100 mrtvol v 100 slovech
(Robert Cichowlas)

Znáte mě dobře. Jsem populární spisovatel.
Uběhlo hodně času, než jsem napsal ten jeden příběh, 

o němž mohu říci, že je opravdu skvělý. Čert vem příběhy, 
v  nichž se to hemží mrtvolami! Všechno nesmysly. Kravi-
ny. Všude čteme o superhrdinech, co zabíjí desítky nepřátel 
a sami zůstávají naživu – přinejhorším jen lehce zpocení. Ne-
smysl.

Můj příběh je jiný. Autobiografi cký! Kraťas na  sto slov, 
v němž si přečtete o sto mrtvolách!

Ech…
Mám je všechny. Stačilo nastoupit do vlaku s pistolí a sto-

krát zmáčknout spoušť.
Uvěříte mi, když Vám řeknu, že se to podařilo?
A co je nejdůležitější – štěstí mě neopouští!

Bezpečí na silnici
(Martin Štefko)

Neměl jsem rád stopaře. Ne-
můžete jim věřit. Někdy vám to 
ale nedá. Nemáte to srdce. Sto-
jí u silnice, bezbranní. Copak je 
tam necháte?

Zastavil jsem u krajnice. Hla-
vou se mi honily zběsilé předsta-
vy. Ten chlap mě určitě zabije. 
Sejme mě po deseti kilometrech 
jízdy. Na silnici je spousta šílen-
ců! Proč jsem vůbec zastavil?

Chlap je skoro u dveří. Ne-
stihnu odjet. Je po mně. Pode-
psal jsem si rozsudek smrti. Ko-
nečná. Vystupovat.

Ruka mi sjela do  přihrádky 
na dveřích. Zastudila mě čepel. 
Vlhká od  posledního stopaře. 
Vraha! Chlad mě uklidnil. Člověk 
se musí umět včas bránit. Venku 
je spousta šílenců.

Božská hra
(Martin Skuřok)

„Podívej se na ně, jen se podívej, jak maří 
své životy. Jak žijí. Kdyby jen věděli, jak zby-
tečná je jejich existence.“

„Opět jsi přehnaně krutý, můj bratře. Jejich 
existence má smysl. Má smysl v nás.“

„Tak by za  tu dobu mohlo někomu dojít, 
že jediná jejich povinnost je zemřít. A mohli by 
smrti projevit náležitou úctu.“

„Neboj, bratře, tvůj čas jednou přijde.“
„Jenže ten tvůj trvá už moc dlouho! Všich-

ni by chtěli jen žít! Jako by nevěděli, že stejně 
zemřou. To je cíl toho tvého žití.“

„Už toho nech. Co tento? Líbí se ti?“
„Beru ho.“
„Dobrá, pojďme tedy hrát.“
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Blbec
(Honza Vojtíšek)

Bolest mu škubala bokem. Spalovala maso.
Skučel. Slzel. Plazil se obývákem. Prohledal půl 

bytu.
Rozžhaveným železem mu někdo lomcoval v útro-

bách.
Kde to je? Kam to jen dala?
Určitě to neschovala tak, aby to nenašel. Chtěla, 

aby to našel.
Připlazil se ke knihovně. Prudkým máchnutím ruky 

vyklopil knihy ze spodní poličky. Nic.
Bylo to až v té druhé. Pletená fi gurka, nahoře s vl-

nou barvy jeho vlasů. Břicho probodnuté jehlou. Rychle 
ji vyškubl. Bolest okamžitě zmizela.

Co s tím? Zničit. Hned. Jednou pro vždy.
Došel ke krbu. Hodil ji do plamenů.
Vykřikl, ještě než se panenky dotkly první plameny.
Já blbec.

Černá kapitola Čech
(Ivana Prajerová)

„Už jsem si myslela, že je to moje poslední hodinka,“ vy-
dechla namáhavě důchodkyně Marie, zavěšená do mladého 
muže.

„Ale takhle nemluvte,“ zavrtěl hlavou muž a postupoval po-
malou chůzí se stařenou po chodníku.

„To náledí je pro mě už hodně nebezpečné,“ lamentovala 
a pohladila muže po rameni.

„Pozvu vás za odměnu na můj višňový koláč a kávu,“ usmá-
la se a zachrastila klíči. Oba vstoupili do domu.

„Ani jste mi neřekl, jak se jmenujete.“
„To jsem ale nezdvořilý. Jsem Jaroslav, Jaroslav Stodola,“ 

řekl muž a zabouchl dveře.

Deti beštie
(Ivan Kučera)

Pôvodne to mala byť vychádzka po  obe-
de, ale zablúdil. Predtým tu nebol. Les bol čo-
raz hustejší. Hnijúce jesenné lístie mu šuchotalo 
pod nohami. Topánky vlhli. Mesiac krájal oblohu. 
Začul plač detí. Obzeral sa, ale žiadne nevidel.

Počul o ňom. O Beštii. Počas vojny unášal 
deti. Videli jeho telo, keď sa obesil. Ale deti nie.

Zem sa pod ním prepadla. Zrútil sa dole. 
Chrbát ho bolel. Chcel pohnúť nohami, ale nešlo 
to. V mozgu mal bolesť. Ležal na detských kos-
trách. Zaklonil hlavu. Hnilé drevo, ktorým Beštia 
zakryl jamu, pod ním prasklo.

Deti stíchli. Mali nového otca.

Knihovna, Středa
(Josef Blažek)

Knižní měnič je obdoba kla-
sického měniče, akorát že kniž-
ní měnič nešulí o  prachy, ale 
o knihy. Přijde do knihovny ja-
kože půjčit/vrátit knížky, pak 
s nima na výpůjčním pultu za-
čne čachrovat, chtít tuhle vrátit 
a znovu načíst, tam tu přepsat 
na  jiného, a  než se nadějete, 
odnáší si ve dvou ošoupaných 
sportovních taškách polovinu 
knihovny, aniž by ji měl načte-
nou na  kontě. Naštěstí i  prů-
měrně inteligentní knihovník ho 
snadno odhalí a  ještě snadněji 
se ho zbaví dobře mířenou rá-
nou teleskopickým obuškem 
přes pazoury. Jen občas si 
knižního měniče splete s  běž-
ným čtenářem, což je ale po-
chopitelné, protože se chovají 
velice podobně.
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Horár
(Ivan Kučera)

Dievčatko sa vycikalo a  vy-
behlo z kríka. Prebehlo cez lúku, 
na ktorej stálo auto, stan a ohnis-
ko. Nikto tam nebol. Veci poroz-
hadzované v tráve.

„Mama? Tato?“
Zaškriekal vták. Na konci lúky 

zaregistrovalo pohyb. Ujo v zele-
nom. Horársku uniformu poznalo.

„Ujo holál!“
Začalo k nemu bežať.
„Ujo holál!“ Tráva dievčatku 

švihala do nôh.
Konečne ho dobehlo. Načiah-

lo sa za ním a poťahalo ho za blú-
zu. Otočil sa. Nebol to horár.

Liborek
(Martin Skuřok)

Liborek byl něco jako obecní blá-
zen. Nebo spíše jím opravdu byl. Cho-
dil špinavý, otrhaný a každou chvíli ho 
zmlátil někdo, kdo se potřeboval vy-
řádit na  někom slabším. On ale i  tak 
brázdil ulice s  připitomělým úsmě-
vem na rtech. Vlastně vypadal neustá-
le šťastně a  jako by neviděl na  svém 
stavu vůbec nic špatného. Občas ně-
koho na ulici zastavil a s vážnou tváří 
mu vyprávěl úplné nesmysly. Někdo ho 
odstrčil a šel dál. Jiný mu dal drobné. 
A další měli z debaty s ním převelikou 
legraci. Takový neškodný pitomeček, 
říkalo se o něm.

Až do doby než policie našla hroby. 
Dětské hroby.

Knihovna, Pátek
(Josef Blažek)

Náš hightech knihovní systém, se kterým komunikujeme hlasem a oslovujeme 
ho Matko, mi vyjel seznam čtenářů, co na poplatcích dluží přes 2 tisíce korun. Podle 
Matky jde momentálně o celkem 45 lidí, nejvyšší dluh činí 25 tisíc. Nedělám to rád, ale 
musím teď zvednout telefon a zavolat Leona. Nevím, kdo to je, ani jak vypadá, mám 
na něj jen telefonní číslo, které jsem nafasoval při nástupu do práce. Co ale vím je, 
že když mu ty lidi nahlásím, do týdne všichni přiběhnou do knihovny a roztřesenýma 
rukama s pohmožděnými prsty nám budou s nervózními úsměvy vnucovat peníze, 
které nám dluží.

Budeme si hrát
(Ivana Prajerová)

Probírala se nepřeberným množstvím fotografi í, za-
chycujících zmučené děti. Přikládala fi ltr cigarety k rudě 
nalíčeným rtům a vyfukovala kouř do tlumeného světla. 
Temné oči se rozšířily vzrušením nad fotografi í spoutané-
ho dítěte. Snímek skvěle zachycoval bolest v jeho tváři. 
Olízla si rty a rukou sjela ke svému klínu.

Fotografi e dopadly na zem ve chvíli, kdy prožila mo-
hutný orgazmus a převrhla stůl.

*

Upravila si halenku, uhladila sukni. Dívala se na svě-
řené děti. Vše co potřebovala, měla v kabelce.

„Tak děti, kdo si se mnou chce hrát?“
„Já, já, paní učitelko!“ překřikovala se robátka a vrhla 

se nadšeně k ní.



[ 74 ]

Když píseň v hlavě zní
(Anna Šochová)

Stihla poslední spoj, v parku je 
klid. Hele, ještě někdo vystoupil!

„Neohlížej se.“
Srdce vylítlo do krku, zastavila. 
„Jdi!“
Syknul, až sebou trhla. Nohy po-

slušně šlapaly, Leně prolítly hlavou 
zprávy. Chlívák někde tady?!

„Zpomal... Tááák, ještě... Dob-
rý... Po schodech pomalu...“

Padesát metrů ke vchodu. A sto 
yardů mu zbejvá... Zpotila se, ne-
mohla dýchat. Ona taky nedojde.

„Stůj.“
Stála. Jako loutka, hadr nasáklý 

strachem. Prej bodá, mlátí, škrtí. 
Ticho.
Slabé šustění písku u  nohou. 

Rána do zad ji srazila.
„Krávo pochcaná!“
Kopnul a zmizel. Rozbrečela se, 

postavila. Může domů! Sto yardů... 
Blbá písnička.

Hvízdly brzdy. 
Pět yardů jí zbylo k nám...

Moja krásna
(Mark E. Pocha)

„Ty moja krásna, ty moja jediná,“ šepkal jej do ucha Karol. „Aká si len ružovučká, aká 
sladká...“

Nahé dievčatko na postieľke vyvaľovalo veľké modré okále, zatiaľ čo sa neúspešne sna-
žilo trafi ť do svojich pootvorených ústočiek prstami pravej ruky. Na svete nebolo ešte ani 
šesť mesiacov a Karol ho miloval.

Miloval tú malú rovnako, ako všetky pred ňou a preto jeho srdce skľučovalo vedomie, 
že sa budú musieť tak rýchlo rozlúčiť. Ale také boli pravidlá, pokiaľ nechcel, aby ho chytili 
a strčili pod škripec.

„Zbohom, moja krásna,” šepol, keď dievčatko naposledy nežne pobozkal na mäkké ru-
žové pery.

Potom zodvihol nôž.

Mravenčí farma
(Ivana Prajerová)

Byl ze své mravenčí farmy doslova nadšený. Každý 
den se díval, jak jeho malí přátelé budují různé chodbičky. 
Byl tím zcela pohlcený.

Jeho kočka však nadšení nesdílela.
Tvrdší spánek, než chovatel mravenců snad nikdo jiný 

neměl, proto se neprobudil, když jeho čtyřnohá přítelkyně 
při procházce po skříni shodila farmu na zem.

Stovky malých tělíček zaplavilo jeho spící tělo. Začal 
křičet, až když kusadla jeho „přátel“ začala pracovat. Na-
hrnuli se mu do pusy a dělali to, pro co je tak rád pozo-
roval.

Chodbičky.

Mučení andělů
(Anna Šochová)

V  zámeckém parku stojí kamenný anděl. Na-
slouchá trápení a pláče. Slzy vsakují lidskou bolest. 
Jedna, dvě, výjimečně pět. 

Slyšela o  tom, ale nechtěla plýtvat zázrakem. 
Prala se sama, dokud to šlo. Až jednou… 

Klečíc objala podstavec. Plakala víc, jak deš-
tivé nebe – ale nemokla. V  lijáku? Vzhlédla, užas-
la. Socha nad ní roztáhla křídla. Anděl plakal horce 
a hořce.

„Děkuju,“ vydechla.
Anděl se rozpadl v prach. 
Řekla to ženským v práci. Ty jí daly! Proč děko-

vala, blbka? Kameni! Kam teď budou chodit?!
Vyštípaly ji, utekla z města. Prach ze sochy od-

vál vítr.
A Bůh již anděly tak surově netrestá.
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Romantika
(Martin Štefko)

V  temnotě zadní řady se snadno skryli, když 
přišlo jen pár lidí. Přitulili se k sobě a on dívce za-
jel rukou pod triko. Nevzala si podprsenku. Hla-
dil ztuhlou bradavku, která vystupovala vstříc jeho 
dotyku. Vzal do dlaně celé prso. Zmáčkl a... zůsta-
lo mu v ruce.

Vyndal ňadro. Tázavě na ni pohlédl. Nechápa-
vě zavrtěla hlavou. Pokrčil rameny a prso odhodil. 
Mlasklo v řadě pod nimi.

Rukou sjel k pupíku. Otevíral se jako rozkvetlá 
květina. Vnořil do své milé prsty. Laskal se s jejími 
vnitřnostmi.

Romantika, pomyslela si dívka, která je krad-
mo sledovala z desáté řady.

Rozhodně ne!
(Martin Štefko)

Petřík přesně věděl, kde tatí-
nek pistoli schovává. Mockrát ho 
viděl, jak ji do šuplete ukládá. Stej-
ně jako věděl, kde má klíč. Nikdy 
by se neodvážil pro ni jít, ale to by 
nesměli říct tu strašnou větu. Už 
týden kvůli ní nemohl spát. Musel 
tomu učinit přítrž. Musel to zasta-
vit, dokud je čas.

„Péťo! Copak neslyšíš, jak 
na tebe volám?“

Maminka se objevila ve  dve-
řích do tatínkova pokoje. Otočil se 
k ní a namířil pistoli na  její velké, 
oblé bříško. Nepochopila, na  co 
se dívá. Nereagovala. Vystřelil.

PRÁSK!
„Petřík.“
PRÁSK!
„Se.“
PRÁSK!
„O.“
PRÁSK!
„Hračky.“
PRÁSK!
„Dělit.“
PRÁSK!
„Nebude!“

Knihovna, Sobota
(Josef Blažek)

Knihovník pohlédl na  stoh kopií, kte-
ré mu Čtenář složil na  pult, a  vzápětí se 
naplnila jeho nejčernější očekávání, když 
Čtenář zahlaholil. “Nevím, kolik jich je, ne-
počítal jsem to, ale asi hodně, ha ha ha.” 
A dodal: “Jo a  taky vracím dvacet knížek 
pouhej den po vypršení výpůjční doby, tak-
že na nich bude jen zanedbatelný zpozdný, 
ale vás to bude stát hromadu úkonů navíc. 
Ale zpříjemním vám to tím, že se vás prů-
běžně budu ptát na samý kraviny.” Knihov-
ník se profesionálně usmál, vyčaroval zpod 
pultu pumpovací brokovnici a odfoukl s ní 
Čtenáře skrz zavřené dveře knihovny ven.

Školení
(Honza Vojtíšek)

Vtrhli dovnitř, sotva jsem pootevřel dveře. Než 
jsem se nadál, přivázali mě ke křeslu. Dva stáli, třetí 
klečel přede mnou. Z otvoru v kukle mu trčela ci-
gareta. Něco vytáhl z  kapsy. Zablýskl zapalovač, 
o chvíli později od prskavky odlétly první jiskry. Ješ-
tě jsem byl oslepen její září, když mi ji vrazil do paže. 
Zahodil ji. Cigaretu típl o druhou ruku.

„Abys poznal rozdíl mezi cigaretou a prskavkou, 
až se budeš zase snažit doktorovi nakecat, že se 
tvůj syn sám popálil prskavkou,“ ozval se hlas.

„Příště ti ukážeme, jak vypadá uklouznutí 
ve sprše,“ zaznělo z druhé strany. A byli pryč.
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Tlamičky
(Martin Skuřok)

Desítky malých tlamiček se zakusovaly do masa. Sotva spolkly bez 
žvýkání maso, zakously se pro přídavek. Křičel. Stále byl naživu. Což je 
s podivem, když jeho vnitřní orgány byly povětšinou odhaleny a tlamičky 
se rychle pouštěly i do nich. On to neviděl, oční bulva je pro ně jako božská 
mana, na jeho oči se vrhly jako první.

Matka nad celým krvavým divadlem stála jako socha. Na obličeji měla 
láskyplný výraz. Její děti musejí jíst, aby mohly vyrůst. Syna jí líto nebylo. 
Už nevypadal jako člověk.

Malincí tvorové dojedli a jeden za druhým se otáčeli hladově na matku.
Skočili všichni naráz.

Upír
(Robert Cichowlas)

Nevím, proč mě tak strašně nesnáše-
la. Snad ne proto, že jsem na ni pořád 
zíral, jako bych ji měl každým okamži-
kem sežrat? Někdy jsem se chicho-
tal jako posedlý. Myslela si, že jí zírám 
na kozy. Byla na omylu.

„Můžeš zmizet, pomatenče?“ Ne-
chodila pro podobné urážky daleko. 
Zřejmě si myslela, že jsem blázen.

Nosila ten zasraný krucifi x. Byl 
hrozný.

Až jednoho dne jej nahradila oby-
čejným řetízkem.

Setkali jsme se na schodišti. Zabo-
dl jsem do ní svůj pohled a přirozeně 
začal slintat.

„Můžeš uhnout, pomatenče?“ za-
hřměla.

Tak jsem jí ten pojebaný jazyk od-
kousl.

A pak jsem ji vysál, protože jsem 
opravdový... Vŕzganie podlahy

(Ivan Kučera)

„Ak budete niečo v noci počuť, to si len dom 
sadá,“ povedala majiteľka hotela. Červenou far-
bou namaľované pery na bielej tvári. Utešoval sa 
tým v noci, keď sa ozvali zvuky pri posteli. Za ok-
nami fučal vietor, husto snežilo. Neprišiel sem ná-
hodou. V posledných storočiach tu boli vojny, ši-
alenstvá, sexuálne zvrhlosti, únosy, samovraždy. 
Vsiakli do  stien. Chcel napísať knihu o desiatich 
najstrašidelnejších miestach na Slovensku. Znova 
to zavŕzgalo. Potom ho to chytilo za nohu. Sadanie 
si domu. To určite.
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Oni
(Mark E. Pocha)

Sedel na trávniku za chatkou pri lese, mlčky obdivoval nevýslovnú krásu šírej jasnomodrej 
oblohy a s pištoľou v ruke vyčkával, kým si poňho prídu. Sedel tam od včasného rána a ešte aj 
keď sa deň pomaly začínal rozplývať v súmraku, stále trpezlivo vyčkával.

A oni nechodili.
S poslednými lúčmi slnečného svetla si povedal, že nemieni ďalej nečinne sedieť. Vyzliekol si trič-

ko, úhľadne ho poskladal na kameni vedľa seba, uistil sa, že v komore je náboj a prehnal si ho hlavou.
A oni stále neprichádzali.

A ani nikdy neprišli.

Počátek
(Honza Vojtíšek)

Všiml si jí ve tmě. Ležela na zemi. Hýbala se.
Přiběhl k ní, poklekl a podložil jí hlavu kolenem. Nevnímala. 

Dvakrát ji pleskl přes tváře.
Otevřela oči, skelný pohled jakoby potažený blankou.
„Kousl mě,“ hlesla.
Vyhrnul jí rukáv a odhalil krvavou stopu po zubech. Vytáhl 

kapesník a přitiskl ho na ránu.
„Už to bude v pořádku,“ ujistil ji a vytáhl mobil. „Jak se cí-

títe?“
„Je to zvláštní,“ hlesla a odhalila zuby. „Cítím váš mozek.“

Zdařilý pokus reinkarnace
(Robert Cichowlas)

Jebák na pravé půlce Jacka jednou nemilosrdně pálil, jindy 
svědil a v noci štípal tak ukrutně, že nemohl ani spát. Dermato-
log mu předepsal mast, ale ukázala se být k hovnu.

Míjely měsíce, ale vřed nezmizel, naopak, zvětšil se a před-
chozí pálení a svědění se slily v nepopsatelnou bolest.

Když jednoho rána stanul nahý před zrcadlem, zažil otřes.
Z jeho půlky trčela hlava! Mužská tvář s temnýma, hluboce 

posazenýma očima se tvářila vztekle.
„Co tak čumíš?“ zachraptěla.
„Kdo...“
„K  čertu, nepoznáváš mě? Jsem tvůj dermatolog! Musíš 

něco udělat. Poslouchej... Umřel jsem. A pak...“
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Plně si uvědomujeme, že následující článek ba-
lancuje (nebo ji dokonce překračuje) na hranici sexi-
smu. Uvědomujeme si, že herečky, o nichž bude řeč, 
jsou určitě chytré, inteligentní a s největší pravděpo-
dobností schopné, protože zcela jistě vydělávají více 
než my s Obitusem dohromady. Kromě toho jsou ale 
i krásné (i s vědomím relativnosti tohoto pojmu). A tak 
když už se zde věnujeme různým stránkám horroro-
vých žen, proč se nevěnovat (nejen!) jejich vzhledu? 
Ano, bez keců přiznáváme, že všech osm hereček, 
o nichž bude dále řeč, se na tyhle stránky dostalo jen 
a pouze kvůli svému vzhledu, i když mnohé z nich 
obdivujeme i kvůli jiným věcem. Vždyť je to mnohdy 
to jediné (a první), co u herečky z druhého konce svě-
ta, můžete posoudit. Článek je výběrem z mé před-
nášky, kterou jsem pronesl na BXM 2013, jejíž inspi-
rací byl (foto)článek Seksowna strona japońskiego 
gore polského milce všeho asijského Krzysztofa Go-
nerského z jeho blogu Strach ma skośne oczy.

Šestadvacáté narozeniny před měsícem oslavila 
japonská herečka Aino Kishi, která se jako devate-
náctiletá začala v  roce 2007 živit gravure modelin-
gem. Což je taková zvláštní disciplína, v Japonsku 
hodně populární.

Jde o různě dlouhá videa, která sice srší erotis-
mem a smyslností, ale nejde v nich vůbec o naho-
tu (která v nich není) ani o sex (a možná proto jsou 
po všech těch prasárnách, kterými je internet zahl-
cen, tak působivá). Prostě se v nich dívka na  růz-
ných místech (zpravidla někde v domě, ale můžete 
narazit i na dívky na kolech, na  tenisových kurtech 
apod.) jen uculuje, kroutí a pohybuje před kamerou, 
nadzvedává sukýnku, poodhrnuje triko, rozepíná ko-
šili nebo se svléká maximálně do spodního prádla. 
Někdy mlčky, jindy k divákovi mluví. Některé oblíbe-
né gravure modelky takhle dokáží vydat i deset DVD 
s podobnými fi lmy, nehledě k tomu, že i jimi je zahl-
cen internet a gravure modelky mají své interneto-
vé profi ly. Přesně, jak na svém blogu píše Gonerski: 
„V Japonsku nemají hezké dívky moc velké možnos-
ti a vyhlídky. Mohou se zasvětit kariéře milující ženy 
a matky, strávit život výchovou potomků, posluhová-
ním muži a postupným stárnutím. Mohou se ale také 

stát modelkami. Druhá možnost 
je mezi stále více se emancipu-
jícími japonskými dívkami a že-
nami nezvykle populární. Pokud 
se rozhodnou na  svém vzhle-
du (a o to v profesi modelky jde 
především) legálně a  profesio-
nálně vydělávat, nejčastěji volí 
kariéru tzv. Gravure idols.“

Jak vás asi napadne, v mnoha případech je to 
jen nástupní stanice pro vyšší level, kterým je již nijak 
neskrývaná pornografi e (nejen v Japonsku politicky 
korektně nazývaná Adult Video, tedy něco jako fi lmy 

Sexy stránka 
asijského gore
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pro dospělé). Aino přešla k pornofi lmům již v prosin-
ci 2007. Je jich plný internet a já jich byl pro potřeby 
přednášky a tohoto článku nucen v potu tváře několik 
shlédnout, už jen kvůli tomu, abych zjistil, jestli to je 
opravdu ona. U té pornografi e ještě chvíli zůstaňme. 
Že jsou v tomhle směru Japonci dost divní (no, odliš-
ní by byl asi vhodnější výraz), je asi jasné každému, 
kdo se o Japonsko trochu zajímá. Aino ale i  trochu 
poodhalila, jaký k  tomu mají (asi ne všichni, samo-
zřejmě) v Japonsku přístup. V roce 2012 totiž v jed-
nom článku o přístupu japonských žen k pornografi i 
prohlásila něco ve smyslu: „Prvně jsem se s pornem 
setkala, když jsem viděla [porno]herečku Rio v hotelu 
a řekla si: Jejda, to je ale andílek, to musí být krásní 
lidé a úžasná práce.“ A asi se jí její představy splnily, 
protože již v roce 2009 byla Aino jednou ze čtyř no-
minovaných hereček za nejlepší herecký výkon New 
Awards 2009 ve fi lmech a programech pro dospělé.

Od gravure modelingu a fi lmům pro dospělé pak již 
mnohdy je jen krůček k „normálnímu“ fi lmu. Právě od-
sud totiž rekrutují herečky do svých fi lmů (nejen) tvůrci 
tzv. nové vlny japonského gore horroru. Slovy Krzysz-
tofa Gonerského: „Tyto herečky do  fi lmu vnáší mla-
dickost, půvab, sex appeal, přičemž se většina z nich 
výtečně vyjímá a orientuje v šílené a krvavé estetice ja-
ponského gore. (…) Herečky v „nové vlně“ gore nejen, 
že nejsou anonymní, ale navíc to jsou právě ony, kdo 
mučí a vraždí, činíc tak se silně erotickým půvabem.“

A stalo se tak i pro Aino Kishi, která se v roce 2009 
objevila v hlavní roli samurajské princezny stvořené 
z částí jedenácti obětí násilníků, která bloudí po lese 
a  hledá pomstu v  typicky japonsky nenormálním 
westernově laděném kostýmovém akčním mixu sci-fi  
gore fantasy horroru Samurai purinsesu: Gedô-hime 
(Samurai princess). Kromě toho vystupuje v  televizi 

nebo na ni můžete narazit v  romantickém komedi-
álním dramatu Rabâzu: Oou onna (Rubbers, 2010) 
o mladé dívce s fetišem na  latex, který ji způsobuje 
komplikace nejen v osobním ale i v milostném životě.

To Napakpapha Nakprasitte (*1981), rodačka 
z thajského Bangkoku, zvolila osvědčenější a ne tak 
divokou metodu, jak se dostat k fi lmu. Stačil jí k tomu 
jen modeling a rovnou začít hrát. Herecky debutova-
la v horrorovém dramatu Mae Bia (2001). Do širšího 
podvědomí a české distribuce se však dostala hlav-
ně rolí démonické učitelky a čarodějnice Ajaan Panor 
ve fi lmu Long khong (Voodoo: umění ďábla 2, 2005), 
v němž se ještě trošku drží zkrátka a jde v podstatě 
o klasickou puberťáckou vyvražďovačku, ale v po-
kračování Long khong 2 (Art of the Devil 3, 2008) 
se nejen Ajaan, ale i celý fi lm, utrhne ze řetězu a jde 
o nemilosrdnou, krutou a brutální řežničinu. Násilný 
nucený potrat, kapání horkého vosku do očí, vyvrže-
ní mladé dívčiny a při tom všem Napakpapha vypa-
dá tak skvěle, že bych její sado maso salón navštívil 
možná i rád… Kromě těchto dvou, pro náš článek zá-
sadních, horrorů, se Napakpapha objevila v kanad-
ském fantasy horroru 1st Bite (2006) a (na pět minut) 
v  korejsko-thajsko-singapursko-americkém spíše 
mysteriózním srdcebolném dramatu než duchařském 
horroru Lhong tor tai (2008). Má však za sebou role 
i v romantických (Butterfl y Man, 2002), komediálních 
(Jao saao Pad Thai, 2004) nebo komediálně-roman-
tických (Bitter/Sweet, Hořko-sladko, 2009) fi lmech. 
Někdy v nich vystupuje jako Mamee Nakprasitt.

Můžete mě mučit, můžete mě ponižovat, můžete 
mě kastrovat, ale přesvědčení, že princeznou i králov-
nou současného japonského horroru je stejně sym-
patická jako ostrá, pouhých 160 cm vysoká, rodačka 
z Tokia Asami (* 1985, celým jménem Asami Sugiura) 



[ 80 ]

nezměním. Vezmete-li prakticky jakýkoliv známější 
japonský krvavý exploitation, Asami tam s  největší 
pravděpodobností bude hrát, alespoň chvilku.

I Asami prošla klasickým kolečkem. Dělala mo-
delku, natáčela gravure videa a pornofi lmy. S  těmi 
začala v  dubnu 2005, ve  stejném roce debutovala 
i v „normálním“ fi lmu Kiss me or Kill me: Todokana-
kutemo aishiteru. Pornoprůmysl opustila v  listopa-
du 2008 a  začala se věnovat klasickému fi lmu. Je 
však třeba říci, že na  svou průpravu nijak nezapo-
mněla a tak se v mnoha svých fi lmech klidně objevu-
je nahá nebo v  (silně) erotických situacích. Ohledně 
jejího fi lmového herectví jeden recenzent pozname-
nal, že Asami je ženou, která hraje chlapce hrajícího 
dívku. Možná trochu zmatené, ale pusťte si nějaký 
její fi lm a dáte recenzentovi za pravdu. Asami je di-
voká, dokáže být, navzdory své kráse a charismatu, 
velmi neženská a její častý průvodní a poznávací jev 
je, že ve svých rolích křičí. Za své herectví byla ně-
kolikrát oceněna, např. Nejlepší herecký výkon v ka-
tegorii Pink Grand Prix 2008 nebo nejlepší herečka 
o rok později.

Asami má na kontě spoustu fi lmových rolí od ko-
medií, přes sci-fi  až po akční fi lmy, včetně TV seriálů. 
Nás samozřejmě ale zajímají jen ty horrorové a krva-
vé. Ve vedlejší, ale výrazné, roli si po boku své gra-
vure idol kolegyně Minase Yashiro zahrála v Katau-
de mashin garu (The Machine Girl, 2008), vyprávějící 
o středoškolačce, která s rotačním kulometem místo 
pravé ruky mstí smrt svého bratra. O tradiční gejzíry 
krve není nouze. Podle ČSFD i IMDB se měla ve stej-
ném roce objevit v příběhu dívky, která se po 15 letech 
vrací ze sirotčince zpět k rodičům Akanbo shôjo (Ta-
mami: The Baby‘s Curse). Film jsem viděl docela ne-
dávno, ale nikde jsem jí tam neobjevil. Napadá mně 
jistá možnost, ale… S další svou gravure pornohe-
reckou kolegyní se objevila v úžasné vedlejší záporné 
roli v Robo-geisha (2009), o níž si více povíme o pár 
řádků níže. V roce 2010 stihla horrorů hned pět. V ja-
ponské krvavější, ujetější a  komičtějí verzi X-menů 
Sentô shôjo: Chi no tekkamen densetsu (Mutant 
Girls Squad) se v  záporné roli mihne jen nakrátko, 
ale zato skoná nádhernou smrtí. V Nihon bundan: 
Heru doraibâ (Helldriver) si jí v její několikavteřinové 
roli všimnete jen, pokud se budete koukat na verzi 
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určenou pro západní trh, protože z  japonské verze 
byly scény s  ní vystřiženy. V  příběhu mladé dívky, 
která se po zavraždění vlastní matky gangem zabijá-
ků transformuje v gothic-lolitkovský stroj na zabíjení 
se smrtícím deštníkem Gosurori shokeinin (Gothic 
& Lolita Psycho) se objeví ve vedlejší roli přítelkyně 
gamblera Shimady. Asi nejvýrazněji však ten rok za-
zářila coby jedna ze zaměstnankyň masážního salónu 
(ano, ještě pořád se jim občas tak říká), který navštíví 
trojice zákazníků v silně eroticko krvavém Fasshon 
heru (Horny House of Horror). Je asi samozřejmos-
tí, že nejde o jen tak nějaký normální masážní salon. 
Zde si užijete trochu toho prdění do ksichtu, ukous-
nutého penisu, uříznutých bradavek, nějakého toho 
mučeníčka a hodně krve a erotiky na hranici porno-
grafi e. Budete-li se pozorně dívat (a poslouchat, ten 
její křik je opravdu specifi cký), všimnete si ji i v ulítlé 
fekální zombie monster komedii Zonbi asu (Zombie 
Ass: Toilet of the Dead, 2011), kde opět alespoň zhy-
ne zajímavou smrtí. U zombíků zůstala i o  rok poz-
ději v Reipu zonbi: Lust of the Dead (2012) v němž 
je Japonsko zaplaveno invazí zombie, kteří tentokrát 

nežerou mozky, ale znásilňují ženy. Jinak jde o tradič-
ní japonský studentský kousek s trochou toho lesbi-
smu a usekávaných hlav a  jiných končetin. Objevila 
se i ve dvou pokračováních z  loňského roku Reipu 
zonbi: Lust of the dead 2 a Reipu zonbi: Lust of 
the dead 3. No, a když v  roce 2012 japonští tvůrci 
přemýšleli, co v  jejich fi lmech ještě nezabíjelo (a že 
to bylo prakticky cokoliv, co vás napadne), zřejmě 
u  toho jedli sushi a  tak natočili fi lm o krvežíznivém 
a vražedném sushi Deddo sushi (2012) a vzpomně-
li si i na Asami. Zatím posledním jejím kouskem je 
akční Gun Woman (2013) v němž nahá mlátí a střílí 
do padouchů.

Ase Wang (*1981) z našeho seznamu trochu vy-
bočuje a to hned několikrát. Není Japonka, narodila 
se v Singapuru, žije a působí ale hlavně v thajském 
Bangkoku. Netočí porno ani gravure model fi lmy, živí 
se jako modelka, díky čemuž hodně cestuje po svě-
tě (New York, Los Angeles, Hong Kong, Čína) a hrála 
ve více než dvaceti celosvětově vysílaných reklamách 
a  mnoha hudebních videoklipech. Je považována 
za  jednu z nejvíce sexy žen v Asii. Vybočuje i svým 
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původem, prohlídnete-li si pořádně některé její fotky, 
zjistíte, že zase až tak moc asijsky nepůsobí. Má to-
tiž kromě čínských předků i předky švédské. Hovoří 
plynně anglicky a švédsky, a částečně mandarínsky 
a thajsky. Kromě hraní, modelingu a moderování na-
vrhla vlastní řadu oblečení.

Vystudovala Lee Strasbergův divadelní a fi lmový 
institut v New Yorku. Herecky debutovala v singapur-
ské obdobě Beverly Hills 90210, v Singapuru natoči-
la i svůj první fi lm. Objevila se v několika dramatech 
a komediích. Rolí překrásné princezny ve fi lmu s vše-
říkajícím názvem The Prince & Me: The Elephant Ad-
venture (2010) pronikla i do Hollywoodu.

Nás zajímá hlavně díky jedinému jejímu horroru 
Suay Laak Sai (Sick Nurses, 2007). I  jím vybočuje. 
Nejde totiž o čisté gore, jako spíše o klasickou asij-
skou duchařinu o zdravotní sestřičce, která se mstí 
za svou smrt. I přesto v něm krev a gore efekty do-
stanou své místo. A celé je to vlastně pojaté v poně-
kud netradičně-bizarním stylu. Dočkáme se krásné 
scény s žiletkami a čelistí, pojídání vnitřností a mrt-
vých plodů (zapomeňte na zahrádku, jsme v nemoc-
nici), rozřezávání pilou a nádherně ujetých (každá ji-
nak) sestřiček. Za  všechny zmiňme jen tu, která si 
svou štíhlou linii udržuje tak, že když něco sní, vy-
zvrací to do pytlíku a ten pak zváží, aby zjistila, o ko-
lik nepřibrala… 

S  Ayou Kiguchi (*1985) se pak již vracíme 
do starých japonských kolejí. Gravure modeling, por-
nofi lmy. Schválně si zkuste její jméno zadat do vy-
hledávače, kolik fotek vám to vyhodí, na  nichž je 
oblečená v něčem jiném než v bikinách a spodním 
prádle? Nebo rovnou nahá? Kromě toho se živí jako 
modelka a moderátorka a hraje v TV seriálech, dra-
matických, akčních, komediálních a horrorových fi l-
mech. Některé z těch horrorů nenajdete dokonce ani 
na ČSFD a ani na  IMDB nejsou dosud hodnoceny. 
Prvním z nich je horrorová komedie Negatibu happî 
chênsô ejji (Negative Happy Chainsaw Edge, 2007). 
O dva roky později natočila Jitsuroku! Real kyoufu 
DX (2009) a za další dva roky horror s názvem To-
mio (2011), který opravdu není horrorovou vizí o ná-
stupu Tomia Okamury do české politiky. My pár slov 
ztratíme o opět typicky japonsky šíleném gore sci-fi  
horroru Robo-geisha (2009), v němž si střihla hlavní 
roli jedné ze dvou sester (té popelkovské), které se 
snaží stát gejšami, jsou uneseny, robotizovány a vy-
školeny v profesionální vražednice (např. s pilovým 
kotoučem místo úst). Svést boj musí nejen sami se 
sebou, ale např. s již zmíněnou Asami, která se ve fi l-
mu po většinu času pohybuje s maskou s penisem 
místo nosu.

Některé ženy klamou tělem, taiwanská rodač-
ka z Taipei Jacqueline Wu klame jménem. Můžete 
na ni totiž narazit pod mnoha různými jmény nebo 
jejich kombinacemi: Jacklyn Wu, Jacquelnie Ng 
Sin Lin, Ng Sin lin, Chien lien wu, Chien lin wu, 
Qian4 Lian2 Wu2 nebo Jacqueline Wu Chien Lien. 
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Jacqueline vystudovala divadlo, již během studií zpí-
vala ve školním sboru. Probojovala se na druhé místo 
v Taipeiské městské pěvecké soutěži. Začala se živit 
jako fotomodelka pro časopisy. Díky tomu již ve dru-
hém ročníku dostala nabídku od hongkongských fi l-
mařů. Přijala ji a proslavila se hned svou první fi lmo-
vou rolí ve fi lmu Romance, který se stal fi lmem roku 
a pomohl jí stát se idolem mnoha mladých lidí. Zís-
kala cenu za nejlepší herečku, fi lmovými kritiky byla 
na tuto cenu nominována. Kromě fi lmu natáčela i TV 
seriály v Hongkongu, na Taiwanu a v Číně. Na svém 
kontě má desítky fi lmových rolí různých žánrů, 
po přelomu tisíciletí však začala její herecká kariéra 
upadat. Poslední fi lm natočila v roce 2006. Jacquelin 
pořád zpívá. Vydala dvě desky a byla oceněna jako 
nejslibnější čínská zpěvačka. V roce 1994 se objevi-
la ve  fantasy horrorovém dramatu Dang chuek lei 

wooi loi, o deset let později v horroru Tian hei qing 
bi yan (2004). V roce 1997 si zahrála hlavní roli psy-
chopatické vražednice, prchající z Číny do Hongkon-
gu, která zmrzačí jistého muže a ohrožuje a mučí jeho 
rodinu ve fi lmu Hung bou gai aka Kong bu ji (The 
Intruder, 1997). A  když píšeme psychopatické vra-
žednice, tak opravdu myslíme psychopatické - krev 
stříká proudem, končetiny jsou oddělovány, vraždí se 
ženy šroubovákem … Ne nadarmo fi lm patří do mno-
hými velebené kategorie CAT III, tedy fi lmy nad 18 let 
plné sexu a brutality.

Aby to nevypadalo, že v  japonských horrorech 
hrají jen vysloužilé pornoherečky, ztraťme pár slov 
o  bojovnici Miki Mizuno (*1974). Ta, alespoň po-
kud je známo, s „fi lmy pro dospělé“ nemá vůbec nic 
společného. Je také z našeho výběru nejstarší. Již 
na střední škole začala studovat bojová umění, nej-
prve v Shorinji Kempo (škola působící i v ČR), poz-
ději pokračovala v kaskadérské agentuře Kurata Ac-
tion Club legendy bojových umění Yasuaki Kurata. 
Ač tedy televizní i fi lmová herečka objevující se ve fi l-
mech napříč žánry od komedií po horrory, nejznáměj-
ší je asi z akčních kung-fu fi lmů. Jistou dobu se živila 
i modelingem. Z toho civilnějšího soudku prozraďme, 
že Miki ráda fotografuje a má potápěčskou licenci.

Horrorům se nijak nevyhýbá. Již v  roce 1996 si 
zahrála ve sci-fi  horroru Gamera 2: Region shurai 
v němž Japonsko ohrožované hmyzem zachrání obří 
želva. Inu, Japonci. V roli titulní záporačky se na nás 
šklebí, a do svých obětí komicky kope, v Kuchisake 
onna (2007). Vedlejší roli policistky si střihla ve vy-
nikajícím silně erotickém lehce horrorovém drama-
tu Koi no tsumi (Guilty of Romance, 2001) a obje-
vila se i v  indonéském dobrodružně akčním horroru 
Dead Mine (2012). Do našeho výběru se dostala díky 
dvěma fi lmům, které možná nejsou horrory, ale gore 
určitě (minimálně ten první). Jde o  středometrážní 
poloamatérský futuristický akční gore thriller Hâdo 
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ribenji, Mirî (Hard Revenge, Milli, 2008) v němž ztvár-
ní hlavní hrdinku mstící se za smrt manžela a dítěte. 
Příběh jednoduchý a prostý, o  to více prostoru pro 
souboje a gore scény, které jakoby předjímaly poz-
dější vlnu japonských gore fi lmů, z nichž o mnohých 
již byla řeč výše. Tím druhým fi lmem je již celovečer-
ní pokračování Hâdo ribenji, Mirî: Buraddi batoru 
(Hard Revenge, Milly: Bloody Battle, 2009), které je 
propracovanější ve všech ohledech kromě gore, krve 
tam je oproti staršímu sourozenci méně.

Závěr jsme si naopak ponechali pro nejmladší zá-
stupkyni. Je jí pohledná a na první pohled sympatická 

rodačka z indonéské Jakarty Julie Estelle (*1989, ce-
lým jménem Julie Estelle Gasnier). Jak již jméno napo-
vídá, stejně jako Ase Wang, i Julie je „míšenka“. Jejím 
otcem je francouzský Američan a matkou indonéská 
Číňanka. Holt, někdy ta globalizace přináší i příjemné 
výsledky. Julie je nejmladší ze tří dětí. K televizi a fi lmu 
měla blízko, již její nejstarší sestra je televizní moderá-
torkou a herečkou. Julie se kromě herectví věnuje foto-
modelingu, reklamě, hraje ve videoklipech a působila 
jako mluvčí telefonní společnosti.

Ve  fi lmu debutovala v  pouhých patnácti letech 
v dramatu Alexandria (2005). Hned tento debut jí vy-
nesl nominaci na cenu indonéské MTV „Nejoblíbe-
nější vycházející hvězda“, kterou nakonec obhájila. 
V  pouhých sedmnácti letech si zahrála hlavní roli 
v  indonéském horroru Kuntilanak (2006) a  objevi-
la se na  titulní straně indonéské mutace Playboye. 
S  ročními rozestupy se vrátila ve dvou pokračová-
ních Kuntilanak 2 (2007) a Kuntilanak 3 (2008). Poté 
prohlásila, že už v horrorech hrát nechce. Čímž se 
málem vyřadila z našeho článku.

K horroru se nakonec vrátila hned o  rok později 
v  indonésko-singapurském brutálním a  krvavém ex-
ploiťáku Darah aka Runah Dara (Macabre, 2009) 
o tradiční vyšinuté rodince, která pro kapku krve nejde 
daleko. Ano, na sto honů z  toho smrdí všechny nej-
slavnější a nejkultovnější fi lmy, co vás napadnou, ale 
krvák je to řádný a stojí za vidění už jen pro hodně div-
nou matku rodu (divně vypadá, divně se pohybuje, div-
ně mluví) a souboj ženy s mečem proti ženě s moto-
rovou pilou v místnosti poseté mrtvolami a kompletně 
zalité krví, kterou se v tomto fi lmu opravdu nešetřilo.

Zdá se, že pak už se své předsevzetí nehrát 
v horrorech rozhodla dodržet. Škoda.

Honza Vojtíšek
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Každý den,
od půlnoci

do rána.

hororfi lm.tv
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Zapomeňte na  Ragemoor, zapomeňte na  Živé 
mrtvé, zapomeňte na Zombie z Marvelu. To všechno 
jsou více či méně zábavné pokusy. Opravdový ko-
miksový horror nám servíruje Joe Hill a díky péči Co-
mics Centra se tahle pecka dostává i k nám. I když 
s kadencí jednoho dílu za dva roky. Ale o tom dále.

Scénář: Joe Hill
Kresba: Gabriel Rodriguez

Překlad: Jan Kantůrek
Vydavatel: Martin Trojan-3-Jan

Rok českého vydání: 2013

Hlavohrátky jsou teprve druhým dílem série Zá-
mek a klíč, se kterou sklízel Joe Hill úspěchy za mo-
řem v  letech 2008–2013. O co v ní jde? Sourozenci 
Zámkovi se vrací na rodinné sídlo Klíčov, kde postup-
ně nachází speciální, kouzelné klíče s úžasnými vlast-
nostmi. Tyto zdánlivě zábavné hračky však jsou v hle-
dáčku mnohých a představují tak pro Zámkovi velký 
problém. Současně jsou však také jeho řešením. 

Já vím, napsané takhle ve dvou větách to zní de-
mentně, ale garantuju vám, že tak strhující příběh jste 
dlouho nečetli. A to i přes to, že je tempo vyprávění 
povětšinou velice pomalé. V prvním díle, otvíráku na-
zvaném Vítejte v Lovecraftu, jsme převážně sledova-
li cestu Zámkových na Klíčov a první setkání s  jeho 
tajemstvími. Hlavohrátky se pak točí převážně kolem 
jednoho z klíčů – Lebečního. Ten umožňuje komukoli 
otevřít hlavu a vybrat, či vložit do ní jakékoli vzpo-
mínky, zážitky a vědomosti. Zpočátku to vypadá jako 
sranda, ale Zámkovi nejsou jediní, kdo s klíčem umí 
zacházet a dokonce ani jediní, kdo se ke klíči v prů-
běhu děje dostanou.

Ale nerad bych z děje prozrazoval více, než je 
nutné. Snad jen, že ke slovu se dostane řada starých 
známých z prvního dílu, ať už ve  formě vzpomínek, 
anebo přímo. Výrazně větší roli zastává také čtvrtý 
ze sourozenců, žijící v jiném městě se svým starším 
přítelem. 

Co je v Zámku a klíči nejdůležitější, je fakt, že se 
při jejich čtení dostavuje onen příjemný šimravý po-
cit kolem páteře, který máte vždy při čtení dokonalé-
ho horroru. Takového, který dokáže vystrašit a donutí 
vás studovat každé Rodriguezovo zdánlivě kýčovité 
políčko znovu a znovu. A vůbec nedbejte na  to, že 
na  přebalu vydavatel srabácky šermuje s  „temnou 
fantazy“. Je to horor. 

Když už jsme u vydavatele. K drobné změně do-
šlo také v  jeho přístupu, kdy tentokrát neudělal ver-
zi s měkkými deskami, ve které se jednička dlouhé 
měsíce válela v  Levných knihách. Naopak, kromě 
vázané verze s pevnými deskami je k dispozici také 
speciální sběratelská edice, ve  které za  rovný litr 
dostanete jiný přebal, nějaké serepetičky a kovové 
kopie dvou ústředních klíčů – Zjevného a Lebeční-
ho. Na rozdíl od jiných sběratelských edic vydavate-
le jsou Hlavohrátky ještě k dostání, takže neváhejte 
a nakupujte.

Klidně pouze obyčejné vydání, ale hlavně ať se 
toho prodá co nejvíce a na další díl nemusíme zase 
čekat takovou dobu. Je to jeden z mála komiksů, kde 
se mučím čekáním na českou verzi v hravém překla-
du Jana Kantůrka, tak ať příliš netrpím a mám ales-
poň knihu ročně.

Roman Kroufek

Zámek a klíč 2: 
Hlavohrátky
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Do tejto knihy som sa pustila napriek dobre mie-
nenému Eraserheadovmnu varovaniu, že to rozhod-
ne nebude najnapínavejšie čítanie môjho života. Mal 
pravdu. Ide o jeden z tých Kingových výtvorov, kto-
ré sú evidentne dielom rutiny a  napätie stúpa iba 
tým, že čitateľ sa už nevie dočkať, kedy sa v príbe-
hu dievčaťa strateného v lese konečne niečo udeje. 
Hoci je pre každého, kto má za sebou 
aspoň jednu dobrú kingovku sklama-
ním, stále má aj dobré stránky. Na-
miesto toho, aby som uviedla ich čís-
la, pozrime sa na obsah.

The Girl Who Loved Tom Gordon
Preklad: Alica Lajdová

Počet strán: 194
Vydanie: Ikar, 1999

Hrdinkou je malé dievčat-
ko, Trisha. Má už skoro desať ro-
kov, čerstvo rozvedených rodičov 
a  jedno tajomstvo: miluje Toma 
Gordona, baseballistu, ktorému 
spolu s otcom fandí. Trishina ro-
dina sa rozpadla, lebo „ona chce 
všetko dirigovať a  on celý deň 
sedí nad  pivom“. Tomuto motí-
vu sa však King venuje len rámcovo. Ide 
o to, že Trisha na jednom z dôkladne naplánovaných 
výletov, ktoré zakaždým pokazí hádka jej panovačnej 
matky a trucovitého brata, zíde z  lesného chodníka 
a zablúdi.

Márne som dúfala, že blúdenie po lese bude len 
epizódkou, ktorá po pár stranách skončí a udalosti 
dostanú spád. Trisha tam ale strávi vyše týždňa, lebo 
sa vydala, ako inak, práve tým jediným smerom, kto-
rým sa ku civilizácii nedostane. Autor prípravu ne-
podcenil, Trisha sa nesprávala hlúpo. Naopak, do-
držiavala základné zásady prežitia – teda, okrem tej 
úplne najzákladnejšej, ostať na mieste. To by ale ne-
bolo o čom písať.

Nikoho neprekvapí tých pár nešťastných ná-
hod, ktorým malá musí čeliť. Ani halucinácie z hla-
du a strachu, ktorou je aj jej milovaný hráč Tom, čo 
sa postupne stal jej celodenným spoločníkom. Či je 

halucináciou aj hrozivá lesná bytosť, od prvej noci 
sledujúca každý jej krok, nie je nakoniec také pod-
statné.

Podstatné je, že namiesto toho, aby rástlo na-
pätie, stúpa beznádej a ľútosť. Už z prvých strán je 
jasné, že Trisha z toho vyviazne, no King jej to mohol 
spestriť aspoň strigou v perníkovej chalúpke. Ďalšia 

škoda je, že lepšie nerozvinul paralelnú 
dejovú líniu – mohlo byť oveľa za-
ujímavejšie, čítať o priebehu pát-
rania z pohľadu člena lesnej strá-
že alebo rodičov, namiesto tých 
pár riadkov suchého konštatova-
nia z úst vševediaceho rozprávača.

Nie je to zďaleka jediný román, 
pri ktorom Stephen King podob-
ne ako McGyver „vyrobil z  hovna 
bombu.“ Práve tým, že vcelku ba-
nálny dej striedavo rozprával z po-
hľadu viacerých aktérov, už nejedno 
svoje dielo zachránil. Trisha a  Tom 
Gordon to šťastie nemali. 

Aby som len nehanila, celkom 
ma pobavilo, keď som si uvedomi-
la, ako sa líši severoamerická príroda 
od  tej našej – ak sa v sezóne pokú-
site ísť 20 km lesom, a  to kdekoľvek 
a ktorýmkoľvek smerom – stopercent-

ne narazíte na chodník, iného turistu, hubára, zlodeja 
dreva alebo rovno do plota rekreačnej chaty nejaké-
ho poslanca. Druhá vec, čo som si všimla, bola po-
dobnosť medzi Trishiným zbožným obdivom k base-
ballistovi a  ošiaľom, čo posadol dnešné dievčatá 
za Justinom Bieberom.

Zhrnuté a podčiarknuté, Dievča, čo malo rado 
Toma Gordona je niečo medzi manuálom na preži-
tie, Milujem ťa, Justin a suchým záznamom z pozoro-
vania správania dieťaťa v neznámom prostredí. Keď 
sa už raz niekto živí písaním horrorov, nikoho netrápi, 
že nie sú práve hodné nobelovky. Vždy je ale škoda, 
ak sa spolieha, že meno na obálke všetko predá.

Lucia Andaľová

Dievča, ktoré malo 
rado Toma Gordona

Stephen King
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Obyčejná holka z  Československa, která v do-
bách hlubokého socialismu udělala díru do světa ital-
ské kinematografi e, objevila se v pár (v úzkých kru-
zích) kultovních fi lmech a stala se aktérkou několika 
zásadních horrorových scén. Něco v po-
dobném duchu se snad podařilo jen Bož-
skému Kájovi v  Německu, anebo o  ně-
kolik desetiletí později Karlu Rodenovi… 
Rozhovor s touto divou v Howardu je pa-
trně již nikdy nesplněným snem, opravdu 
jsme se snažili. Berme tento profi l tedy 
jako jakousi neuspokojivou satisfakci.

Sošná blondýna slovenské národnosti 
se narodila v Praze 11. srpna 1950. Do di-
vokého a pestrého kulturního světa vstou-
pila jako tanečnice a zpěvačka revuálního 
dívčího tria. Později se živila i  fotomode-
lingem, odkud je již k  herectví jen krů-
ček. Zoře se však povedlo něco, co tehdy 
(a vlastně i dnes) jen málokomu. Herecky 
v osmadvaceti letech debutovala rovnou 

v  zahraniční kapitalistické pokleslé kinematografi i. 
Svůj první fi lm La Febbre Americana (1978) nato-
čila v  Itálii. Scénář k němu napsal Luigi Montefi ori, 
později známý pod pseudonymem George Eastman. 
A nebyla to jejich poslední spolupráce.

Na česká plátna vstoupila o rok později rolí roz-
vedené matky v  psychologickém dramatu Juraje 
Herze Křehké vztahy. Následovaly převážně ved-
lejší role svůdných žen: nemocniční sestra v  akční 
krimikomedii Řetěz (1981), nedostupná skladnice 
ve Vítr v kapse (1982), květinářka ve Fešáku Hu-
bertovi (1984). Objevila se i  ve  fi lmech Krako-
noš a  lyžníci (1980), Sny o Zambezi (1982), Anděl 
s ďáblem v těle (1983) a pokračování Anděl svádí 
ďábla (1987), Perinbaba (1985), Operace mé dcery 
nebo Skalpel, prosím (1985).

Mnohem více prostoru, možností a ohlasu jí však 
poskytovala italská kinematografi e. Tam si totiž díky 
účinkování v erotických thrillerech, levných akčních 
thrashích, horrorech a  všemožných -ploitation fi l-
mech dokázala vybudovat až kultovní hvězdný sta-
tus slavné a obdivované sexbomby. Který se proje-
vil například tím, že když českoslovenští fi lmaři chtěli 
italským distributorům prodat nějaké drama, v němž 
hrála, Italové to odmítli, protože se v něm objevuje 
v naprosto odlišné formě a pozici, než na jakou jsou 
u ní v  Itálii zvyklí a pro niž ji tam obdivují a prý by 
na to nikdo nekoukal.

Zora se v italských fi lmech objevovala pod různý-
mi jmény: Zora Kerowa, Zora Kerova, Zora Ulla Ke-
ssler, většinou však (polo)nahá. Prostě se nestydě-
la a neostýchala a  to ani v českých fi lmech, v  těch 
italských jí v tom však neomezovaly ideologické pře-
kážky. Nahota, obzvláště v osmdesátých letech, pak 

Zora Ulla Keslerová
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šla takřka ruku v ruce s horrorovým žánrem. A v tom-
to spojení se tak Zoře dostalo cti nejen spolupraco-
vat s hodně známými italskými jmény, ale i zahrát si 
v několika snad možná až kultovních (zcela jistě vel-
mi známých) horrorech a, jak již bylo zmíněno, stát 
se aktérkou několika stěžejních scén své doby. Ale 
nepředbíhejme.

Kromě svého debutu stihla v  roce 1978 v  Itá-
lii natočit ještě lesbický sexploitation podle scéná-
ře George Eastmana La Evase – Storie di sesso 
e di violenze. Sledujeme ženský tenisový tým, který 
je unesen uprchlými vězeňkyněmi a vězněn v jednom 
domě. Jednotlivé osudy jak útočnic, tak obětí se zde 
prolínají s nezbytnými scénami plnými násilí a sexu.

Zdá se, že si Eastman s  dějovými zápletkami 
svých scénářů moc hlavu nelámal a bral to jako přes 
kopírák. V  La Ragazza del vagone letto (1979), 
o němž jsme se již zmiňovali v železničním čísle Ho-
warda, totiž v podstatě jen změnil kulisy a pohlaví 
padouchů. Tentokrát jde o tři nezvedené sadistické 
a chlípné italské mladíky, kteří ovládnou a terorizu-
jí lůžkový vagón nočního kontinentálního expresu. 
A samozřejmě si užívají s cestujícími ženského po-
hlaví. Jednu z nich hraje právě Zora. Zjeví se zde 
v celé své kráse a předvede poměrně suchou troj-
ku na záchodcích. Film to není nějak extra špatný, 
jen se na něm již trochu projevil zub času, postrádá 
nějaké hlubší napětí. A tak může zaujmout jen v pří-
padě, že jste ještě Zoru neviděli, ujíždíte na bobří-
cích, anebo máte už plné zuby úchylného hard core 
porna, jehož máte jistě plné harddisky, a chtěli byste 

osvěžit nějakou starou dobrou soft erotikou. Posled-
ní možností je, že máte slabost pro kudrnaté italské 
hřebce.

Obzvláště plodný byl pro Zoru rok 1980, kdy na-
točila celkem pět fi lmů, z toho tři v Itálii.

Patří mezi ně i nunsploitation Bruna Matteie La 
Vera storia della monaca di Monza. Z toho se však 
nakonec vyklube takřka čistý erotický fi lm o  nadr-
ženém knězi, sexuchtivých jeptiškách a  jejich Mat-
ce představené (v podání právě Zory Ully Keslero-
vé), kde sice jsou náznaky lesbických hrátek, nějaké 
to bičování a znásilnění, ale kromě jednoho poměrně 
suchého mordu, povedené hudby a hromady erotiky 
nenabídne nic více.

Stejný rok spolupracovala i  s  dalším známým 
režisérem, tentokrát Joe D‘Amatem. Ten ji obsadil 
do  svého později až kultovních výšin dosahujícího 
hitu Antropophagus, který se proslavil hlavně jed-
ním z nejděsivějších, nejodpudivějších a nejnechut-
nějších záporáků, ohrožujícím skupinku turistů kdesi 
na ostrově ve středozemním moři. Díky ohyzdnému 
kanibalovi v úžasném podání George Eastmana se 
tak Zora objevila ve fi lmu, který obsahuje jednu z nej-
zmiňovanějších nejnechutnějších scén své doby  – 
pojídání lidského plodu. A není to poslední zásadní 
scéna v Zořině fi lmografi i.

O tu další se hned o rok později postaral Umber-
to Lenzi, když ji, coby kamarádku doprovázející hlav-
ní hrdinku, která se vydává do pralesů Jižní Ameriky 
dokázat, že kanibalismus původních obyvatel je jen 
mýtus, nechá právě těmi mýtickými kanibaly pověsit 
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za prsa na hák v jinak poměrně slabém, leč přesto kr-
vavém Cannibal Ferox (Ženy od hluboké řeky, 1981).

Hned o další rok později si Zoru vyhlídl italský 
mistr nejpovolanější, samotný Lucio Fulci. Obsadil ji 
do role aktérky sex live show ve svém snad zbytečně 
podceňovaném giallu Lo Squartatore di New York 
(Rozparovač z New Yorku, 1982) o tradičně vyšinu-
tém vrahovi, který zabíjí mladé dívky (výborné záběry 
rozřezávání bradavky a oka) a napodobuje hlas Ka-
čera Donalda. I v tomto fi lmu se Zora stane aktérkou 
poměrně slavné scény vrážení rozbité lahve do  její-
ho rozkroku. A opět je apoštolkou nahoty, Fulci se jí 
v tomto snímku opravdu neštítil.

Zora v  Itálii však nehrála jen v horrorech. Jako 
oddechovku od nich si např. v roce 1983 střihla roli 
v madmaxovském postapo trashi I Nuovi barbari 
(2019: Noví barbaři).

Po pěti letech se ale zase vrátila k horroru i Ful-
cimu, když si zahrála v jeho neoprávněně zapadlém 
výtečném příběhu o věčném smolaři Lesterovi, který 
kromě toho, že nahání, okrádá a zabíjí bohaté panič-
ky a  jejich mrtvá těla dává žrát prasatům, trpí také 
schizofrenním stihomamem, slýchá hlasy a rozmlou-
vá se svým vlastním stínem. V Quando Alice ruppe 
lo specchio (1988), zpočátku typicky fulciovských 
krvavých gore orgiích, lehce přecházejících až do ko-
mediální roviny (fousatá žena a její nohy v kufru, sa-
domasochistická sopranistka), hraje Zora právě jed-
nu z  těchto bohatých paniček. Zajímavostí je, že je 
celý fi lm oblečená a díky lehce odulé tváři a nechutně 
znetvořenému rtu zpočátku skoro nepoznatelná.

Naopak celý fi lm nahoře bez je v dalším Fulci-
ho fi lmu ze stejného roku Il Fantasma di Sodoma, 
v  němž šestice přátel cestou na  dovolenou přespí 
ve  starém (zdánlivě) opuštěném domě, ve  kterém 
za  války nacisté pořádali orgie plné drog, chlastu 
a sexu. Když se ráno šestice chystá odjet, cesta je 
přivede zpět k domu a během noci zjistí, že je dům, 
a duchové mrtvých nacistů a jejich konkubín, jen tak 
nepustí. Možná je škoda, že kromě hromady keců, 
přehlídky nahých prsou a jedné povedené rozkládají-
cí se mrtvoly, fi lm nemá co nabídnout.

Naposledy se o Fulciho, tentokrát coby producen-
ta, a horrorový žánr otřela v roce 1989 v hodně slabém 
kriminálním giallu Guga dalla morte aka Luna di san-
gue, který zaujme jen nějakými těmi gore scénami.

Po  tomto fi lmu se Zora na  čas odmlčela. V  le-
tech 1996–1996 natočila v Itálii tři fi lmy (dvě komedie 
a jeden kdo ví co). V Česku o ní bylo jistou dobu sly-
šet hlavně díky bulváru kvůli jejímu porozvodovému 
vyrovnání s hudebním skladatelem Petrem Hapkou, 
s nímž má dceru Petru. Bulvární plky ale nejsou před-
mětem našeho časopisu ani tohoto článku, takže 
zpět k fi lmu. V něm se naposledy objevila v české ko-
medii Marie Poledňákové Líbáš jako ďábel (2012).

Nezbývá doufat, že si na někdejší česko-italskou 
hvězdu italského horroru a přidružených žánrů vzpo-
mene nějaký současný italský hororrový fi lmař a na-
bídne jí nějakou roli. Zora by jí určitě nepohrdla. Ani 
my bychom jí určitě nepohrdli. A ani by se v ní nemu-
sela svlékat.

Honza Vojtíšek
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Vždycky vás zajímalo, co bylo po  tom? Poté, 
co hrdina úspěšně objevil všelék, zachránil civilizaci 
a v záři závěrečných titulků se jednou pro vždy vypo-
řádal se zombie nákazou? Tvůrci kanadsko-španěl-
ského horroru Retornado si kladli podobnou otázku 
a díky tomu vám na ni mohu odpovědět. Po to všem 
nastala nuda. Nebetyčná.

Režie: Manuel Carballo
Scénář: Hatem Khraiche

Délka: 98 min
Původ: Španělsko, Kanada

Rok: 2013
Hrají: Kris Holden-Ried, Emily Hampshire, 

Shawn Doyle, Paul Anthony

A může za  to způsob, jakým se autoři se zom-
bie epidemií mimo příběh vlastního fi lmu vypořádali. 
Nechali lidstvo objevit lék, který zombie přivádí zpět 
k  normálnímu životu. Což samozřejmě není úplně 
jednoduché, to by bylo hodně laciné. Zombie se tak 
musí registrovat a vláda dohlíží na  to, aby si pravi-
delně vyzvedávaly svou dávku, kterou si píchají po-
dobně jako cukrovkáři inzulín. A běda, když se tak 
nestane.

Hlavní hrdinkou je vědkyně – lékařka, která ne-
jen, že se v celém procesu aktivně angažuje, ale na-
víc má doma zombie manžela. Ten je k nerozeznání 
od ostatních, kteří jej dokáží identifi kovat hlavně po-
dle zombie občanky, což je něco, co musí každý ne-
mrtvý mít u sebe. No, a když autority přitlačí na pilu, 
nezbývá hlavní hrdince a jejímu manželovi, než se dát 
do pohybu a začít jednat.

Ovšem bacha, píšu-li dát se do pohybu a začít 
jednat, neznamená to ve světě Retornado nic překot-
ného. Prostě si jen uvaříme kafe a přesuneme se kafrat 
do vedlejší místnosti. Protože tenhle fi lm je převážně 
o kafrání. Dokonce to zašlo tak daleko, že si pozor-
ný divák brzo všimne toho, že zombie slouží jako zá-
stupný a celkem zbytečný prvek, který má skrýt fakt, 
že autoři by hrozně rádi točili vážné existencionální 
drama. Jenže na to by jim nikdo nedal prachy a tak 
museli udělat tenhle nemrtvý kompromis. 

Jeho hlavním problémem, kromě brutální nudy, 
je výrazné nevyužití poměrně slibného nápadu se 
společností, vypořádávající se s nutností udržet ná-
kazu pod kontrolou. Kdyby tu místo zombie byli lidi 
s chřipkou, zmínění cukrovkáři nebo třeba zrzci, vý-
sledek by byl vždy stejný. Možná by tedy chyběly 
dvě tři scény, ve kterých je krev nebo dokonce něja-
ká zombie, ale to je opravdu vše.

Tvůrci přitom dokazují, že mají občas nápad, umí 
pracovat s  technikou i  obsadit slušné, neurážející 
herce a vůbec natočit řemeslně dobře zvládnutý fi lm. 
Jenže neumí natočit horror. Jen nevím, nakolik jim to 
vytýkat, když se o to evidentně ani vteřinu nesnažili.

Roman Kroufek

Retornado
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Faktem asi je, že spisovatelky to mají trošku jed-
nodušší než režisérky. Jsou, včetně jejich díla, tak 
nějak více vidět. I když je otázkou, zda to platí i v naší 
horrorové knižní (překladové) produkci. Protože čistě 
horrorových autorek asi moc není, jestli vůbec, tak-
že když už, na  jejich jména narazíte spíše díky jiné-
mu žánru. Ale třeba to je všechno úplně jinak, ono 
vyznejte se v  nakladatelských záměrech, tajemství 
žánrové oblíbenosti, tržních fíglech nebo ženách sa-
motných. Každopádně, proč neztratit pár slov o au-
torkách, kterým je horror vlastní, minimálně stejně 
jako mnohé další žánry?

Bylo by zřejmě neuctivé a nefér začít jiným, než 
jedním ze tří nejzákladnějších jmen (společně s Mary 
Shelley Wollstonecraft a Daphne du Maurier, o nichž 
jsme psali již ve 3. a 4. čísle Howarda) ženského lite-
rárního horroru, tedy Anne Rice.

Howard Allen Frances O‘Brien, jak zní její rodné 
jméno, se narodila 4. října 1941 do katolické irsko-
-americké rodiny v New Orleans. Na Anne se pře-
jmenovala sama hned první den ve škole, protože ze 
svého netypicky ženského jména Howard byla poně-
kud nesvá. Když se jí jeptiška zeptala, jak se jmenu-
je, vyhrkla „Anne“ a už jí to zůstalo, legálně si křestní 
jméno změnila v roce 1947.

Anne celé mládí vyrůstala v New Orleans, kde se 
musela potýkat s chudobou, která na jejich rodinu do-
tírala a matčiným alkoholismem. Ač z katolické rodiny, 

která žila u babičky z matčiny strany v St. Charles Ave-
nue, považované za  „katolické ghetto“, a  navzdory 
studiu v katolické škole St. Alfons School, v mládí víru 
opustila a  stala se ateistkou. Matka Katherine Allen 
O‘Brien alkoholu podlehla v  roce 1949, otec Howard 
O‘Brien se podruhé oženil o osm let později.

V šestnácti letech se Anne, společně s rodinou, 
přestěhovala do severního Texasu, kde se na hodi-
ně žurnalistiky v Richardsonské střední škole popr-
vé setkala se svým budoucím manželem a básníkem 
Stanem Ricem. Vzali se v roce 1961, manželi zůstali 
až do Stanovy smrti v roce 2001.

Střední školu vystudovala v roce 1959 a nastou-
pila na Texas Woman University v Dentonu. Po prv-
ním roce studia však přešla na North Texas Stage 
College, odkud ale pro nedostatek fi nancí a nemož-
nost sehnat práci, musela odejít. Nakonec se přesu-
nula do San Francisca, kde nastoupila do pojišťov-
ny. V San Franciscu přece jen v  roce 1964 získává 
na San Francisco State University (SFSU) bakalářský 
titul v oboru politologie. O dva roky později se man-
želům Riceovým narodila dcera Michelle. Anne poz-
ději přerušuje postgraduální studium na SFSU. Jak 
sama prohlásila: „Chtěla jsem být spisovatelkou, ne 
studentkou literatury.“

V roce 1970 byla dceři Michelle diagnostikována 
akutní granulocytická leukémie. Anne později popsa-
la svůj prorocký sen, který se jí zdál několik měsíců 
před dceřiným onemocněním, v němž její dcera umí-

rá díky „něčemu špatnému s  její krví“. 
Michelle nemoci podlehla 5. srpna 1972.

V oparu truchlení nad ztrátou dce-
ry Anne převádí jednu z povídek ve svůj 
první román, pozdější bestseller Inter-
view with the Vampire (Interview s upí-
rem). Román mnoho vydavatelů odmítlo, 
prodala jej až v  roce 1974 a  to za  rov-
ných 12  000 dolarů, což bylo v době, 
kdy většina nových autorů dostávala 
pouhých 2000 dolarů zálohy, poměrně 
úspěch. Kniha vyšla v roce 1976.

Mezitím však Anne stihla onemoc-
nět obsedantně-kompulzivní poruchou 
(OCD). Stala se naprosto posedlá hygi-
enou a bakteriemi, propadla představě, 

Ženský pohled 
na věc
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že je všechno, čeho se dotýká kontaminované a ne-
ustálému obsedantnímu nutkání mýt si ruce. K če-
muž se přidala i posedlost neustálého kontrolování 
zámků na dveřích a oknech. „Když jste v podobném 
stavu, vidíte sebemenší vadu ve své hygieně, nemů-
žete to ovládnout, ať se snažíte, jak chcete. Můžete 
se z toho zbláznit.“

Po roční úspěšné léčbě Anne v roce 1977 vyces-
tovala do Evropy a Egypta. O rok později se manže-
lům Riceovým narodil syn Christopher.

Anne měla k literatuře vždycky blízko a prakticky 
se kolem ní točí celý její život. Jediný román, vyda-
ný až posmrtně, napsal již její otec, Howard O‘Bri-
en, námořní veterán z druhé světové války, pracující 
pro americkou poštovní službu. Jako autorka fantasy 
a horroru se prosadila také Annina starší sestra Alice 
Borchardt. Úspěšným spisovatelem se stal i  její syn 
Christopher.

Po vydání Interview s upírem Anne napsala ně-
kolik historických, fantasy a gotických románů. Pod 
pseudonymem A. N. Roquelaure napsala v  letech 
1983–1985 dokonce tři erotické romány, některé 

s  prvky násilí a  BDSM. Pod 
pseudonymem Anne Rym-
pling napsala v  letech 1985 
a 1986 dva další romány. Je-
den z nich byl, byť se od před-
lohy hodně odlišuje, i  zfi lmo-
ván. Po  letech se k  upírům 
vrátila a dvěma dalšími romá-
ny, The Vampire Lestat (Upír 
Lestat,  1985) a  The Queen 
of the Damned  (1988), vy-
tvořila z  Interview s  upírem 
sérii nazvanou The Vampire 
Chronicles (Upíří kroniky). Ta 
dnes čítá rovných deset ro-
mánů (kromě již zmiňovaných 
ještě The Tale of the Body 
Thief,  1992; Memnoch The 
Devil, 1995; The Vampire Ar-
mand, 1998; Merrick, 2000; 

Blood and Gold, 2001; Blackwood Farm, 2002 
a Blood Canticle, 2003), plus další dva upírské ro-
mány, které nejsou přímým pokračováním série, ale 
odehrávají se ve  stejném fi ktivním světě Pando-
ra (1998) a Vittorio the Vampire (1999). V první půlce 

devadesátých let 20. století napsala trilogii osudů 
čarodějnické rodiny Mayfair The Witching Hour I–III 
(česky vyšlo jako Hodina čarodějnic).

Reakce na  její romány byly zpočátku smíšené, 
do širšího povědomí se dostala a popularitu a uznání 
jak ze strany čtenářů, tak kritiky získala až počátkem 
osmdesátých let. Nakonec prodala přes 100 milio-
nů kopií svých knih, pravidelně se umísťuje na nej-
vyšších žebříčcích nejoblíbenějších autorů a autorek 
v moderní americké historii a její dílo bylo podrobně 
analyzováno literárními kritiky a komentátory. Byla to 
právě ona, kdo setřel prach z gotizujícího romantic-
kého románu, vrátil mu lesk a slávu a  inspiroval zá-
plavu epigonů.

Na  základě The Vampire Chronicle vznikl 
v roce 2006 divadelní muzikál Lestat s hudbou Elto-
na Johna. I přesto, že se samotné Anne Rice projekt 
líbil a schvalovala ho, nakonec neuspěl, trpěl malou 
návštěvností a ani kritika z něj nebyla nijak nadšená. 
Muzikál byl z prken stažen po pouhém jednom měsíci 
a 39 vystoupeních. Vydání audio nahrávky muzikálu 
bylo pozastaveno na dobu neurčitou. Několik autor-
činých románů, včetně těch upírských, bylo převede-
no do komiksové podoby, Anne Rice‘s The Vampi-
re Lestat v roce 1990 počínaje, Interview with the 
Vampire: Claudia‘s Story (2012) prozatím konče.

Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na fi lmo-
vé a televizní adaptace. Těch je, jak se na, minimálně 
v USA a na Západě obecně, úspěšnou a oblíbenou 
autorku sluší, samozřejmě celá řada. My se koncen-
trujme jen na dvě žánrově nejzásadnější a pro nás 
nejdůležitější. Mnoho lidí se totiž s  jejím nejznáměj-
ším románem seznámilo až díky stejnojmenné ho-
llywoodské fi lmové verzi Neila Jordana z roku 1994 
s Bradem Pittem, Tomem Cruisem a tehdy ještě mla-
dičkou Kirsten Dunst v hlavních rolích. Kombinací ro-
mánů Queen of the Damned a The Vampire Lestat 
je pak fi lm Queen of the Damned (Královna prokle-
tých, 2002) se Stuartem Townsendem a hrající zpě-
vačkou Aaliyah v hlavních rolích. Na rozdíl od svého 
předchůdce, tato pětatřicetimilionová adaptace pro-
padla, z amerických kin se nevrátily ani vložené ná-
klady. Anne Rice se od fi lmu distancovala a prohlási-
la, že se fi lmaři cítí zmrzačená. Snad možná proto se 
k další její upírské adaptaci dosud nikdo neodhod-
lal. V roce 1997 pak Anne napsala příběh kombinující 
horrorové a detektivní prvky, na jehož základě vznikl 
scénář pro pilotní díl seriálu Rag and Bone (Zbraň 
nebo kříž, 2002), v němž si hlavní role zahráli Dean 
Cain a Robert Patrick. Film vysílala CBS.

V roce 2000 se Anne Rice opět přihlásila ke kato-
lické víře a napsala několik románů ze života Ježíše 
Krista. O několik let později se však od církevně or-
ganizovaného křesťanství distancovala a na protest 
proti postojům církve k sociálním otázkám, z církve 
vystoupila. Jak sama prohlásila, cítí se být sekulární 
humanistkou, přesto je „víra v Boha i nadále středem 
mého života.“
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Jednou z  nejvýraznějších 
a nejplodnějších autorek moder-
ní americké literatury je beze-
sporu Joyce Carol Oates. Tato 
spisovatelka, esejistka, bás-
nířka a  dramatička se narodila 
16. června 1938 v Lockportu jako 
nejstarší ze tří dětí Fredericka 
Jamese a Caroline Oatesových. 
Matka, rozená Bush, byla ženou 
v domácnosti maďarského půvo-
du, otec pracoval jako nástrojář, 
zemřel jako návrhář. Vychováva-
ná byla jako katolička, přesto je 
ateistkou. Vyrůstala v  dělnicko-
-zemědělské komunitě. Hodně 
blízký vztah měla se svou ba-
bičkou z otcovy strany Blanche, 
která s nimi žila. Některé aspek-
ty babiččina života Joyce Carol 
později zužitkovala v  románu The Gravedigger‘s 
Daughter (2007). Během dětství prošla několika 
předměstskými školami, v  roce 1956 vystudovala 
Williamsville South High School, kde pracovala pro 
školní noviny. Získala stipendium na Syrakuskou Uni-
verzitu, kterou považovala za  intelektuálně i akade-
micky „velmi vzrušující místo“. Na  SU absolvovala 
angličtinu v roce 1960, o rok později získala na Uni-
versity of Wisconsin-Madison magisterský titul. Byla 
první z rodiny, kdo dokončil vysokou školu.

Učit Joyce Carol Oates začala v Beaumontu v Te-
xasu. V roce 1962 se přestěhovala do Detroitu, kde 
začala vyučovat na místní univerzitě. V roce 1968 se, 
společně s prvním manželem Raymondem J. Smi-
them (zemřel v  roce 2008), přestěhovala do Onta-
ria a nastoupila na Windsorskou univerzitu. O deset 
let později se stěhovala znovu, tentokrát do Prince-
townu, kde přijala místo na univerzitě a dodnes tam 
vyučuje humanitní vědy. Uvažuje, že na podzim le-
tošního roku dokončí svůj seminář tvůrčího psaní 
a v červenci 2015 formálně odejde do důchodu.

O  četbu a  literaturu se začala zajímat již v dět-
ství, kdy jí uchvátila Alenka v říši divů a stala se nej-
hlubším literárním vlivem jejího života. „Byla to láska 
na první pohled.“ Stejně tak později hltala Faulknera, 
Dostojevského, Thoreaua, Hemingwaye nebo sest-
ry Brontëové. Na univerzitě přidala Lawrence, Manna 
a Franze Kafku, které vnímala jako silnou a pronika-
vou inspiraci pro vlastní tvorbu.

Se svým prvním manželem založila roku 1974 
literární časopis Ontario Review, o  šest let později 
k němu přidali nakladatelství Ontario Review Books.

Psát začala ve  čtrnácti letech, kdy jí babička 
Blanche darovala psací stroj. O pět let později vy-
hrála školní povídkovou soutěž. Po získání magister-
ského titulu její tvorbě propadl ředitel Vanguard Press 
Evelyn Shrifte, který si o ní myslel, že je génius. U na-
kladatelství debutovala povídkovou sbírkou By the 

North Gate v  roce 1963. Hned 
následující rok jí u  stejného vy-
davatele vyšel první román With 
Shuddering Fall (1964). Od  té 
doby publikovala na  čtyřicet ro-
mánů a  celou řadu divadelních 
her, novel, povídkových a  bás-
nických sbírek včetně několika 
knih literatury faktu. Ve svém díle 
se věnuje širokému spektru so-
ciální rozvrstvenosti současných 
Spojených států, pracuje s  ne-
odlučitelností sociálních fakto-
rů s  těmi morálními a psycholo-
gickými při formování a utváření 
každého člověka. Nevyhýbá se 
zločinnosti, drogám, chudobě, 
sexuálnímu zneužívání, rasovým 
ani třídním konfl iktům či „obyčej-
nému“ dětství a dospívání ženy. 

Používá různé formy a techniky vyprávění, střídá až 
nepříjemně naturalistické popisy s lyrickými pasáže-
mi, reálná fakta s  fantazií. Zachází až do nadpřiro-
zených rovin. Často ve  svých příbězích vychází ze 
skutečných událostí nebo se jimi alespoň inspiruje. 
Častým prvkem její tvorby je násilí. Když v roce 1980 
začala psát gotické a  horrorové příběhy, o  vpádu 
do  těchto žánrových vod Oates prohlásila, že byla 
„hluboce ovlivněna“ Franzem Kafkou a cítila „autor-
skou spřízněnost“ s Jamesem Joycem.

Její jméno se, dle New York Times, stalo „syno-
nymem produktivity“. Může za to její tvůrčí plodnost 
a pečlivost. Píše pravidelně od 8:00 do 13:00 hod. 
a pak ještě dvě až tři hodiny večer. Michael Dirda 
v The New York Review of Books v roce 2007 pro-
hlásil, že pohrdavá kritika Oates a jejího díla „vychází 
z  recenzentovy úzkosti: Jak se má soudce postavit 
k její nové knize, když není obeznámen s většinou její 
tvorby? Kde má začít?“ Snad i proto vzniklo několik 
seznamů toho nejlepšího z tvorby J. C. Oates, jejichž 
cílem je pomoci uvést zájemce do tajů její tvorby. Je-
den z těchto seznamů z roku 2003 má podobu člán-
ku Joyce Carol Oates pro nechápavé.

Za  své dílo byla Oates mnohokrát oceněna. 
Za novelu Them získala v roce 1969 National Book 
Award, na  kterou byla následně nominována ještě 
osmkrát. Dvakrát získala ocenění O. Henry Awards 
a jednou National Humanities Medal. Třikrát byla no-
minována na Pulitzerovu cenu, nikdy ji však nezíska-
la. V roce 1994 jí byla udělena Cena Brama Stokera 
za celoživotní dílo v žánru horroru.

A proč o ní vlastně píšeme? Kromě toho, že vy-
dala tři sbírky vlastních temných próz: NightSide, 
Demon and other Tales a Haunted: Tales of the 
Grotesque a  pravidelně publikuje v  hororrových 
časopisech nebo fantasy-horrorových antologiích 
(např. Architecture of Fear, Dark Forces, Metalhorror 
či Little Deaths)? Třeba kvůli mrazivě psychologicky 
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horrorovému příběhu homo-
sexuálního třicátníka, který si 
chce vytvořit vlastní posluš-
nou Zombie (česky Mus-
tang,  1996). Opravdu syrově 
napsanému příběhu o  touze, 
rozervaných pocitech a  vnitř-
ním odporu vůči okolnímu po-
kryteckému světu. Nebo ne-
méně psychologicky úderné 
povídce o odhalení vzpomínky 
na dětské trauma, výtečně, leč 

jen těžce citovatelně, nazvané _______ (česky v an-
tologii Fantasy & Horor 1995, Netopejr, 1997).

O úžasné a mrazivé povídce Loterie jsme se už 
v Howardu několikrát zmiňovali. A ještě několikrát ur-
čitě budeme. Pojďme si ale něco říci o  její autorce, 
která do našeho výběru nezpochybnitelně patří. Aby 
se jevila mladší, než její manžel, uváděla její autor-
ka, Shirley Jackson jako rok svého narození 1919. 
Záznamy z  porodnice však uvádějí, že se narodi-
la již v prosinci 1916. A  to v San Franciscu Leslie-
mu a Geraldine Jacksonovým. Nejprve Jacksonovi 
žili v kalifornské obci Burlingame, později se přestě-
hovali do Rochesteru ve státě New York, kde také 
Shirley nastoupila na  Brightonskou střední školu. 
Maturovala v  roce 1934. Poté nastoupila nejprve 

na  Rochesterskou Univer-
zitu, bakalářský titul získala 
v roce 1940 na Syrakuské uni-
verzitě. Zde její životní cesta 
nabírá trochu podobný směr 
jako později u  Joyce Carol 
Oates. Shirley se na Syrakus-
ké univerzitě zapojuje do  lite-
rárního časopisu The Spectre, 
jehož prostřednictvím se se-
známila se svým budoucím 
manželem Stanley Edgarem 
Hymanem, pozdějším literár-
ním kritikem a numismatikem. 
Vzali se v roce 1940. Jak sama 
později zmínila, hlavní nápl-
ní jejich spolužití bylo vytvářet 
„knihy a děti, přičemž obojího 
vytváříme hojně.“ Shirley se 
Stanleym zplodili čtyři děti: Laurence, Joanne, Sarah 
a Barryho, které Shirley nejednou literárně promítla 
do svého díla.

Později se usadili v North Benningtonu ve Vermon-
tu, kde Stanley nastoupil jako profesor na Bennington 
College a Shirley dále pokračovala v psaní.

Hymansovi byli známí pro svůj pestrý a barvitý 
život, jako štědří hostitelé, kteří se často a  rádi ob-
klopovali literárními talenty. Jak Shirley, tak Stanley 
byli nadšenými čtenáři, odhaduje se, že jejich osobní 
knihovna obsahovala až 100 000 knih.

Kromě románů pro dospělé, poloautobiografi c-
kých knih (dvakrát komediálně biografi cky zpracovala 
svůj život coby matky a život svých dětí) a řady poví-
dek, je autorkou několika dětských románů. Za nej-
plodnější v její tvorbě je možné považovat rok 1950.

Nejvíce se proslavila silně mrazivou a děsivou po-
vídkou Loterie (česky v antologiích Hlas krve, 1996 
nebo Síň slávy mistrů fantasy, 2004). Tento příběh 
o  podivném maloměstském rituálu byl poprvé pu-
blikován v  roce 1948 v  časopisu The New Yorker. 
Okamžitě po otištění časopis zavalily stovky dopisů 
čtenářů, které povídka uvedla do rozpaků, a dožado-
vali se jejího vysvětlení. Jackson však nějak hloubě-
ji vysvětlovat své dílo odmítla, v  červenci 1948 pro 
časopis San Francisco Chronicle jen podotkla: „Vy-
světlovat, co jsem chtěla příběhem říci, je velmi ob-
tížné. Snad jsem doufala, že přenesením starobylého 
brutálního obřadu do současné doby, do v podstatě 
vlastní obce, šokujícím způsobem a  grafi ckou dra-
matizací upozorním čtenáře na obecnou nelidskost 
a nesmyslné násilí v jejich vlastních životech.“ Během 
jiného rozhovoru po vydání povídky o sobě v žertu 
prohlásila, že je praktikující čarodějnice, což okamži-
tě upoutalo pozornost mnoha čtenářů a  čtenářek. 
Shirley Jackson hodně brzy došlo, že se následně 
vzniklá pověst stala překážkou v její kariéře. Shirleyin 
manžel Stanley ve své předmluvě k posmrtnému vy-
dání jejího díla rázně odmítl, že by temnější aspekty 
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její tvorby vycházely, jak tvrdili někteří kritici, z jejích 
osobních špatných a neurotických fantazií. Naopak 
prý byly „citlivou a věrnou anatomií naší doby“, mon-
táží stresujících symbolů světa jako koncentrační tá-
bory, atomová bomba nebo studená válka. V tomto 
ohledu mohla být s dopady své práce spokojena, Dle 
Stanleyho byla vždy hrdá na fakt, že Jihoafrická re-
publika její Loterii zakázala. Cítila totiž, že alespoň 
někdo její příběh pochopil.

Do hororrových análů se stejně hluboce zapsa-
la románem o domu, v němž straší Haunting of Hill 
House (1959), který se o  čtyři roky později dočkal, 
díky režisérovi Robertu Wisemu, fi lmové verze (Haun-
ting, 1963) a o několik desítek let i remaku nebo te-
levizního seriálu. Tento román je mnohými, včetně 
Stephena Kinga, považován za  jeden z nejvýznam-
nějších horrorových románů 20. století.

Celý život trpěla nadváhou a byla silnou kuřač-
kou, díky čemuž druhou půlku života prošla mno-
ha neurózami a psychosomatickými onemocněními, 
které se, společně s  hromadou léků, které užíva-
la k  jejich léčbě, silně podepsaly na  jejím zdraví. 
A s největší pravděpodobností způsobily její brzkou 
smrt. Shirley Jackson zemřela ve spánku na selhání 
srdce ve svém domě ve věku 48 let.

Nikdy nepřipouštěla, aby jí její kariéra spisova-
telky zasahovala do  jejích povinností coby manžel-
ky a matky. Přesto je její literární výkon impozantní 
a  i  když snad z  dnešního pohledu nemusí být tak 
známý, oslavovaný a velebený, jako u jiných americ-
kých autorů, zcela nepochybně prožila velmi úspěš-
nou kariéru spisovatelky. K silnému vlivu této autorky 
na svou tvorbu se přiznávají např. Neil Gaiman, Nigel 
Kneale, Stephen King či Richard Matheson.

V českém překladu jsou dostupné ještě její po-
vídky Letní hosté (Tichá hrůza, 1967, 2008), Obyčej-
ný den s buráky (Fantasy & Science Fiction 1993/05) 
a Utichl velký hlas (Playboy Stories, 1996).

Lisu Tuttle, kromě toho, že píše horrory, s před-
chozími autorkami spojují hlavně dvě věci. I  ona je 
Američanka, byť v současnosti žije ve Skotsku, a i ona 
studovala na Syrakuské univerzitě. Zdá se, že se tato 
univerzita stala líhní amerických horrorových autorek.

Lisa Gracia Tuttle se narodila 16. září 1952 v te-
xaském Houstonu. Psát začala během studií na The 
Kinkaid School v Piney Point Village. Později na Mi-
rabeau B. Lamar Senior High School v Houstonu ak-
tivně působila v místním sci-fi  fandomu a dokonce 
založila a  redigovala sci-fi  fanzin Houstonské sci-
-fi  společnosti Mathom. Na  vysoké škole přispíva-
la do univerzitního fanzinu Tomorrow And... a něko-
lika alternativních novin. V  roce 1971 se zúčastnila 
autorského workshopu Clarion na Tulane University 
v New Orleans, kde také prodala svou první povíd-
ku Stranger in the House, která byla publikována 
v roce 1972 v antologii Clarion II. Po zdolání bakalář-
ského titulu v oboru anglické literatury v roce 1971 se 
Lisa přestěhovala do Austinu, kde pět let pracovala 
jako novinářka v Austin American-Statesman.

V  roce 1981 napsala společně s G. R. R. Mar-
tinem román o  potomcích pozemských trosečníků 
na cizí planetě Windhaver (Planeta Větrný přístav). 
Celkově vydala více než tucet románů, pět povídko-
vých sbírek a  několik nefantastických knih, včetně 
Encyclopedia of Feminism (1986) nebo Heroines: 
Women Inspired by Women (2002). Editovala něko-
lik antologií, například antologii povídek horrorových 
spisovatelek Skin of the Soul: new Horror Stories 
by Women (1990).

Vzhledem k tomu, že se kromě psaní Lisa nejvíce 
zajímá o  feminismus a  ženské hnutí, asi nepřekva-
pí, že se ve své tvorbě často zaměřuje na gendero-
vou problematiku a silné ženy bořící zažité stereotypy 
a mýty. Její britský kolega, spisovatel David V. Barrett 
napsal, že její příběhy jsou „citově nepříjemné“.

Za  své dílo byla několikrát oceněna, s  čímž se 
pojí i jedna svého času jistě velká kontroverze. Když 
totiž byla v roce 1982 za povídku Bone Flute (čes-
ky ve Fantasy & Science Fiction 1996/03) oceněna 
cenou Nebula, stala se prvním člověkem na světě, 
který tuto prestižní cenu odmítl. Stalo se tak díky je-
jímu nesouhlasu s  jiným kandidátem a  jeho postu-
pem v soutěži. I když Lisa SFWA, organizující soutěž, 
požádala, aby byla její povídka vyřazena, organizace 
na  její žádost nerefl ektovala a povídce cenu přesto 
udělila. Ignorovala následně i její žádost, aby během 

předávání ceny byl zmíněn 
důvod její neúčasti na  akci 
a  odmítnutí převzetí ceny. 
Po ceremoniálu Lisu kontak-
toval John Douglas z  Poc-
ket Books a  informoval ji, že 
byla cena jejím jménem pře-
dána jemu. Na  tento postup 
následně reagoval George 
R. R. Martin, který SFWA na-
psal otevřený dopis, v němž 
psal, že nemusí nutně sou-
hlasit s  rozhodnutím Lisy 
Tuttle ocenění odmítnout, ale 
že musí rozhodně kritizovat 
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způsob, jakým organizace s  jejím odmítnutím mani-
puluje a ignoruje ji. Což vyvolalo bouřlivou diskusi.

V roce 1981 Lisa Tuttle přesídlila z USA do Lon-
dýna, kde se provdala za britského spisovatele Chris-
tophera Priesta. V roce 1987 se manželství rozpadlo 
a Lisa přesídlila na venkov, do Skotského Torinturku, 
kde se svým druhým manželem, editorem Colinem 
Murrayem a dcerou Emily žije dodnes.

Její povídkou Replacements, kterou si pod ná-
zvem Náhradníci můžete přečíst v  prvním svazku 
upírské antologie Z upířích archivů (Plejáda, 2010), 
se pro jeden díl nechali inspirovat tvůrci kanadského 
horrorového seriálu The Hunger (1999).

Do Velké Británie se pře-
suneme za Tanith Lee. Když 
jsem hledal nějaké její fotky, 
překvapilo mě, jak z nich jde 
poznat, co asi tak píše. Tanith 
totiž skoro na  všech vypadá 
jako (sympatická) čaroděj-
ka. Narodila se 19. září 1947 
v  Londýně profesionálním 
tanečníkům Bernardu a Hyl-
dě Leeovým. I  když narazíte 
na  spekulace, že je dcerou 
herce Bernarda Lee, který si 
v letech 1962–1979 zahrál po-
stavu „M“ v bondovské sérii. 
Díky rodičům, kteří se za svou 
prací museli častokrát stěho-
vat, navštěvovala Tanith mno-
ho základních škol. To však, 
stejně jako jejich poměrná 
chudoba a  občasné šikano-

vání ve škole, dle jejích vlastních slov, Tanith nezabráni-
lo mít šťastné dětství. Tanith měla problémy se čtením, 
za což mohla mírná forma dyslexie, kterou jí ale dia-
gnostikovali až mnohem později. Číst se tak, díky otco-
vě snaze, naučila až v osmi a psát v devíti.

Vystudovala Catfordské gymnázium a  jeden rok 
navštěvovala Croydon Art College. Uvědomila si 
však, že to není to, co by chtěla dělat, ze školy ode-
šla a začala se živit, jak se dalo. Pracovala např. jako 
servírka, prodavačka nebo knihovnice. Spisovatel-
kou na plný úvazek se stala až mnohem později.

První povídku Eustance publikovala v roce 1968, 
první román (pro děti) The Dragon Hoard o tři roky 
později. Další její román, Birthgrave, mnoho anglic-
kých vydavatelů odmítlo, paradoxně to byl právě on, 
který jí pomohl se v kariéře vyšvihnout trochu výše. 
Stalo se tak, když jej v  roce 1975 vydalo americké 
nakladatelství Daw Books.

V  roce 1987 se Tanith seznámila s  výtvarníkem 
a spisovatelem Johnem Kaiinem. Vzali se v roce 1992. 
V současné době žijí na jihu Anglie a oba jsou velkými 
fanoušky Doktora Who.

Tvorba Tanith Lee (obsahující na  50 románů 
a přes 200 povídek) pokrývá obrovskou škálu žánrů 

od dětské fantasy (která tvoří značnou část její prá-
ce) a fantasy pro dospělé, přes sci-fi , horror, gotický 
horror a gotické romance, až po historické romány. 
Při svém psaní často využívá bohatých básnických 
zkušeností, poetických popisností a různých metafor, 
kritici její styl popisují jako podivný, svěží, exotický, 
erotický, bohatý, elegantní, perverzní ale i temně nád-
herný. Někteří z nich však podotýkají, že pro čtenáře 
není vždy jednoduchý a snadný k přijetí, že zanechá-
vá spoustu nezodpovězených otázek. Nevyhýbá se 
pohádkové formě, upířím příběhům nebo feminismu 
a sexualitě. Pod pseudonymem Esther Garber publi-
kuje lesbickou beletrii.

Je samozřejmé, že za  své dílo byla několikrát 
oceněna. Stala se první ženou, která získala britskou 
cenu za fantastiku August Derleth Award, stalo se tak 
za knihu Death Master (1980). K nim přidala ještě 
World Fantasy Award nebo Nebulu.

V češtině si můžete přečíst např. její povídky Ne-
kousanka aneb Fleur de Fur (Z upířích archivů. Kni-
ha I., Plejáda, 2010), Zimní kvítí (Z upířích archivů. 
Kniha II., Plejáda, 2010) či příběh o jedinečné svůdky-
ni La Dame (Fantasy & Horor 1995, Netopejr, 1997), 
horrorový román Temný tanec (Laser, 1999) nebo 
spíše fantasy román Volkhavaar, služebník Černé-
ho Boha (Svoboda, 1994).

Ač se o ní samotné nedají dohledat takřka žádné 
kloudné informace, určitě si, alespoň krátkou zmín-
ku, zaslouží americká autorka Pauline C. Smith. Na-
rodila se v  roce  1908 v Randolphu (Iowa), zemřela 
v  roce  1994. Napsala několik desítek detektivních, 
mysteriózních a horrorově napínavých povídek, pře-
vážně pro prestižní americké časopisy a magazíny. 
Její povídky byly také pravidelně vybírány do řady hit-
chcockovských antologií detektivních, horrorových 
a thriller povídek. Do našeho výběru jsme se rozhodli 
ji zařadit hlavně kvůli silně mrazivé a neskutečně at-
mosférické povídce Lidé od vedle (česky Lupiči mrt-
vol, Orbis, 1970, Hrůzný stařec, Orbis, 1991 nebo pod 
názvem Sousedé v Alfred Hitchcock uvádí 2: Straši-
dla na dobrou noc, ABR, 1995), o níž Jan Zábrana 
napsal, že je příkladem „moderního horroru“ a chválí 
na ní, „jak nic nevysvětluje, nenechává rozehrát hru 
dvou partnerů, obejde se bez argumentů a zdůvodňo-
vání a „postižené“ straně neposkytne vůbec příležitost 
promluvit. Smithová všechno popisuje pouze zvenčí, 
ví, že na horror to stačí, a že kdyby cokoliv vysvětlova-
la, nebo hlouběji motivovala, musela by napsat mno-
hem delší, ale především zcela jinou povídku.“ Kro-
mě Lidí od vedle si můžete přečíst ještě příběh mladé 
dívky z města, která je při návštěvě příbuzných při-
vedena před tetičku Abbie oplývající nadpřirozenou 
schopností předpovídat smrt Květ ve vlasech (Alfred 
Hitchcock story, Ikar, 2000).

S Margaret Oliphant (celým jménem Margaret 
Oliphant Willson Oliphant) zavítáme trochu hlouběji 
do historie. Tato dcera úředníka Francise F. Wilso-
na a Margaret Oliphant se narodila 4. dubna 1828 
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ve Wallyfordu v East Lothian. Dětství strávila v Lass-
wade poblíž Dalkeithu, v Glasgov a Liverpoolu. Se 
psaním tato autorka historických románů a nadpři-
rozených příběhů začala experimentovat již v raném 
dětství. První román publikovala roku 1849. V  roce 
1851 se seznámila s edinburským vydavatelem Willi-
amem Blackwoodem a byla jím přizvána k přispění 
do  slavného Blackwood Magazine. Spolupráce na-
konec trvala po celý její život a přinesla na 100 člán-
ků, včetně kritického rozboru postavy Arthura Dim-
mesdalea z  Hawthorneova Šarlatového písmena. 
V  roce 1852 se Margaret provdala za  svého brat-
rance Franka Wilsona Oliphanta a usadili se na Ha-
rrington Square v Londýně. Zplodili celkem šest dětí, 
z  nichž tři zemřeli ještě v  kojeneckém věku. V  zá-
jmu zdraví celé rodiny se v  lednu 1859 rodina pře-
stěhovala do Florencie, později do Říma, kde Frank 
zemřel. Margaret se, takřka úplně bez prostředků 
a sama, se třemi dětmi, vrátila zpět do Anglie a na ži-
vobytí se snažila vydělat literární činností. Ačkoliv se 
jí podařilo stát se nakonec populární spisovatelkou, 
její osobní a rodinný život byl plný smutku, zklamání. 
V roce 1864 zemřela v Římě její jediná dcera, její bra-
tr se v Kanadě zapletl do fi nančního bankrotu. Nako-
nec se usadila ve Windsoru, kde se k ní přistěhovala, 
jako společnice a pomocnice, její sestřenice z dru-
hého kolena Annie Louisa Walker. Ve Windsoru žila 
až do konce svého života. Zemřela 25. června 1897.

Margaret v  roce 1880 pracovala jako literár-
ní mentorka románové spisovatelky Emily Lawless. 
Během této doby napsala několik nadpřirozených 
a strašidelných příběhů, včetně duchařského romá-
nu A Beleaquered City (1880) a povídek Okno, Ote-
vřené dveře (obě si můžete přečíst v antologii Ond-
řeje Müllera Přízraky, zázraky & spol., Albatros, 2007 
nebo v rodokapsovém vydání Záhadné okno, Ivo Že-
lezný, 1992) a Old Lady Mary.

Prominentní americkou spisovatelkou, prv-
ní ženou, která byla přizvána do Národního institutu 
umění a  literatury, se díky své tvorbě stala rodačka 

z  Massachussettského Randolphu Mary Eleanor 
Wilkins Freeman. Narodila se do  kongregacionali-
stické rodiny 31. října 1852, absolvovala jeden roč-
ník (1870–1871) Mount Holyoke College (později 
Mount Holyoke Fenale Seminary), vzdělání dokončila 
ve West Brattleboro Seminary a nastoupila jako se-
kretářka u spisovatele a psychologa Olivera Wende-
lla Holmese. Povídky a poesii pro děti začala psát již 
jako studentka, aby fi nančně přispěla rodině, což jen 
uspíšilo její úspěch. Psala romány a poesii se silným 
oparem lokálního novoanglického koloritu, plné po-
divínů a svérázného dialektu. Výsledkem jejího nad-
šení pro nadpřirozenou tématiku byl soubor krátkých 
povídek, které se v kombinaci s  jejím lokálním rea-
lismem a nadpřirozenem ukázaly být velmi oblíbené. 
Její nejznámější práce vznikly v osmdesátých letech 
19. století, během jejího života v Randolphu. Vydala 
na 15 vysoce ceněných povídkových sbírek, z nichž 
nejznámější jsou A  Humble Romance and Other 
Stories (1887) a  A New England Nun and Other 
Stories (1891), uznání získala rovněž za román Pem-
broke (1894). V roce 1902 se Mary Eleanor provda-
la za doktora Charlese M. Freemana. V dubnu 1926 
se stala první příjemkyní William Dean Howells Me-
dal udělované American Academy of Arts and Le-
tters. Zemřela v roce 1930 v Metuchen, pohřbena je 
na  hřbitově Hillside ve  Scotch Plains, New Jersey. 
V českém překladu můžete narazit na tři její povídky: 
Vítr v růžovém keři (Přízraky, zázraky & spol., Alba-
tros, 2007), Stíny na zdi (Pokoj č. 13. Hororové po-
vídky, XYZ, 2010) a Luella Millerová (Upíři, démoni 
& spol., Plus, 2010). A  jste-li antikvariátoví fetišisté, 
kteří neznají lepší ukojení chtíče, než prohrabová-
ní zaprášených a zatuchlých polic těch nejzapadlej-
ších antikvariátů, můžete se pokusit objevit povídko-
vou sbírku Skromný románek a jiné povídky, kterou 
v roce 1899 vydala edice Ottova laciná knihovna ná-
rodní. Moc horrorové to asi nebude, ale kdo by doma 
nechtěl mít tak starou knihu.

Honza Vojtíšek
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Patrně hlavně díky áčkové hvězdně obsazené fi l-
mové verzi zřejmě nejznámější román Anne Rice a je-
den z nejklasičtějších moderních upírských příběhů. 
Jaká je ale literární předloha ve skutečnosti?

Interview with the Vampire
Překlad: Jaroslav Vácha

Vydavatel: Československý spisovatel, 2012
Počet stran: 388

Příběh je vlastně zpovědí, respektive jakýmsi 
resumé vlastní existence se všemi jejími radostmi, 
strastmi, hříchy i temnostmi dvě stě let starého upíra 
Louise mladému reportérovi.

A v tom vidím největší kámen úrazu. Ona ta for-
ma jakéhosi rozhovoru, zpovědi jedné bytosti druhé, 
má v rámci pointy a úchvatného závěru románu své 
opodstatnění, ale její letmost, kdy reportér někdy až 
rušivě a často bezobsažně zasahuje do Louisova vy-
právění, se stejně nakonec vypaří a někdy od začát-
ku druhé třetiny se linie vyprávění změní v čistý Loui-
sův monolog. Takto zpětně pak onen původní dialog 
ztrácí na svém opodstatnění, důležitosti pro odvíjený 
příběh (protože reportér Louisovo vyprávění nijak ne-
ovlivňuje, neutváří, jen suše komentuje) a začíná se 
jevit rušivě. Až jste pak nakonec rádi, že se na to Rice 
hodně rychle vykašlala a nechala to všechno jen a jen 
na Louisovi, který sice tu a tam ještě tok svých slov 
a myšlenek nasměřuje přímo k reportérovi, ale už jej 
nenechá ten tok narušovat zbytečnými a prázdnými 
odpověďmi. K  reportérovi se vrátí až nakonec, aby 
ho (konečně!!!) využila pro výtečné zakončení romá-
nu. Kdyby reportéra využila jen pro samotné rozjetí 
příběhu a pak se k němu vrátila až pro onen závěr, 
působilo by to přívětivěji, takto je první třetina romá-
nu díky němu zbytečně kouskovaná a přerušovaná.

Tolik k hlavnímu negativu knihy.
Přiznám se, že si fi lmovou verzi románu už takřka 

vůbec nepamatuji (dokonce si ani nejsem jistý, jestli 
jsem ji viděl celou), pochybuji ale, že by byla tak fi -
losofi cky napumpovaná, jako román. Ten nádherně 
fi losofuje prakticky o čemkoliv, co vás ohledně poj-
mu upírství napadne – o kladech a záporech, štěstí 
a prokletí nesmrtelnosti, podstatě bytí (ne)lidské exi-
stence, smrti a dokonce i o (homo)sexualitě s náde-
chem pedofi lie (neboť, pro dobro příběhu, není zcela 
jasně a přímo odhaleno, co přesně Louis na Claudii 
miloval).

Když už jsme u  té 
Claudie, opět nevím přes-
ně, v  jaké věkové hranici 
se ve  fi lmové verzi pohy-
bovala, ale Kirsten Dunst 
určitě nevypadala na  pět. 
Což je jedno z  nejsvět-
lejších míst románu. To 
tíživé šílenství existen-
ce zablokované těsně 
před tím krátkým obdo-
bím všeobecného rozkvě-
tu a navždy konzervované 
na  jeho prahu, vás prostě 
dostane a nejednou donutí 
román odložit a nechat se 
unášet a ponořovat do proudu vyvolaných myšlenek. 

Druhý takový podobný okamžik nastal, když se 
hlavní hrdinové, tedy upíři, během svého cestová-
ní setkali s naprosto odlišným, mnohem divočejším 
a bestiálnějším typem upírů a příběh se lehce roztekl 
do zajímavého fi losofování o podstatě upírství a upír-
ské hierarchii.

Všechno tohle, společně s  tím nejzákladnějším 
pozitivem, tedy, i přes jisté vysoké pozitivní stránky, 
vnímavost a sympatičnost hlavních postav, jejich při-
rozenou upírskou bestialitou, chladností a  krvežíz-
nivostí, román odlišuje od  všech těch současných 
sladkobolných, emotivních (a ne že by se Rice emo-
cím vyhýbala) slaďáren, kterým byl, zdá se, předob-
razem a inspirací.

Díky tomu všemu je Interview s upírem velmi za-
jímavě pojatým a  odvyprávěným příběhem několi-
ka upírů, od jejich vzniku až po takřka samou hrani-
ci smyslu a náplně jejich existence, příběhem upíra, 
který se se svou upírskou podstatou a povahou ne-
dokázal srovnat ani po několika staletích, příběhem 
Claudie, které její upírství mnohem více vzalo, než 
dalo, příběhem upírského prokletí, samoty a utrpení 
navzdory všem jeho výhodám. V neposlední řadě je 
to poutavý historický román, barvitě operující s do-
bovými reáliemi. Hezký, dojemný, překvapivě brutální 
a tvrdý, nemilosrdný, sympatický. Jen možná někdy 
zbytečně moc ukecaný. A pro některé možná pře-
hnaně fi losofující.

Honza Vojtíšek

Interview s upírem
Anne Rice
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a znovu
pustým bytem korzuješ,

šílená, rudá slova
krví na stěnu vypisuješ.
(Władysław Broniewski)

Neřád mi řekl o všem.
I když ne, teď už ne Neřád. Takové přezdívky ča-

sem ustupují jiným, například pane doktore, pane 
profesore, řediteli. Jen já jsem zůstal pořád tím sa-
mým Pisálkem jako na střední. Což je třeba ve srov-
nání s  naším Neřádem považovat za  neúspěch. 
Z předního místního postrachu Nové Huti se vyšvihl 
na  teologa s  tituly, který dětem nalíval do hlav ná-
boženství. Kriste, vzpomínám si, jak jsme společně 
holubům nakopávali zadky, jak jsme zavírali stařenky 
u popelnic. A teď? Tomek učí o sedmi smrtelných hří-
ších a naslouchá utrápeným rodičům, protože chlap-
ci nechtějí jít k biřmování. A  já hniju v  tom samém 
mládeneckém bytečku.

Neřád mi o všem řekl, maličká. Sám jsem nebyl 
schopen zvednout telefon od vyplašených sousedů. 
V podstatě to nebylo nic divného, každé tvrdnutí mezi 
pochybnými fanoušky končilo překonáním rekordu 
promile v krvi, nejistým návratem domů a bratříčko-
vání se se stěnou. Ale stávalo se, že dokonce ani Kra-
kovské stěny o víkendu nebyly střízlivé. Stavěli, tak 
jsem pil. Jak by bylo možné odmítnout, navíc, když je 
to zadarmo? Pak mě Tomáš cpával do taxíku, pokud 
byl zrovna poblíž. Měla jsi pravdu, mladická žárlivost, 
nic více, prostá dětská ambice. Protože za Tomkem 
vždycky stály davy sebejistých a ochotných děvčat. 
Cítil jsem se jako vzduch, změnilo se to po první kni-
ze. Po té druhé už jsem měl vlastní gruppies. A střílej 
naslepo, že většina fandů a fanynek jsou frustrovaní 
debutanti, kteří se pomocí alkoholu ze mě pokoušeli 
vytáhnout recept na úspěch.

Od té noci jsem nenapsal ani jednu větu, abych 
přežil, musím se zabývat redigováním upírských 
romancí pro náctileté. Kriste, dokonce i  recenze 

Noční host
Aleksandra Zielińska
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na seriály píšu. A  rady pro opuštěné pro nějaký in-
ternetový servis.

Nejprve volala sousedka z chodby, nemohl jsem 
ani vyndat mobil z kapsy. Teprve napodruhé to zvedl 
Tomek. Tentokrát to byli hasiči. Vyběhl tehdy z Havá-
rie beze slova, vrátil se až k ránu. Barman se s radostí 
zbavil mého opilého těla, aby mohl zamknout hos-
podu. Jako obvykle, do  taxíku a do noci. Tentokrát 
s tím, že k Neřádovi.

Aféra na celou Olši. Bože, nemohl jsem se ráno 
dostat do vlastního bloku. Na dvoře se motali obyva-
telé snad celého sídliště, prolínali se s lokálním tiskem 
a uniformovanými. Žádné odpovědi, žádné otázky.

Sedím v kuchyni, hraji si s dědečkovou břitvou. 
Ostří odráží světlo, tančí po zdech, nakonec naráží 
o stůl. Čumím do okna, na sousední blok. Starý, po-
sraný holuby, s velkými pláty omítky, které jen čekali 
na nevinného kolemjdoucího, aby spadli a na místě 
ho zabili. Policajt se ptal, zda tě znám. Hodně křiku 
a vyhrožování, protože mi na ramenou seděla koco-
vina. Tělo, které sanitáři bez spěchu naložili do sanit-
ky, jen povzbudilo apetit.

Ve vzduchu ještě visela vůně plynu, otevřeli okna 
dokořán, ale troubu vypnout zapomněli. Byl jsem si 
takřka jistý, že tam je otisk tvé hlavy.

Ptali se, zda tě znám. Ale já jsem teprve toho dne 
poznal tvé jméno. Vyryla jsi mi ho břitvou na stěnu.

*
Sněhové vločky víří ve  světle lamp, sídliště si 

však nemůže dovolit plýtvat energií a žárovky hned 
zhasnou. Jediným zdrojem světla zůstane monitor 
laptopu. Už zase se přistihnu při šmírování sousedů 
oknem. Žádná zábava, všichni spí, tma a chlad. Jen 
já celý večer tvrdnu nad jednou kapitolou, abych po-
skládal slova do srozumitelného celku. Samotnému 
autorovi se totiž jaksi nechtělo. Nesnáším tu práci.

Na stole leží břitva, teď je to talisman, který mi 
ještě drží všechna kolečka na svých místech. Neboť 
otáčím-li její ostří v prstech, nic s ní nemůže vyrývat 
vzory do omítky, řezat záclony a sekat kytky. Snad se 
již nevrátíš, maličká, dáš pokoj, co? Poslední měsíce 
ticha umožňují věřit, že pět dlouhých let trestu stačí. 
Dost, stop, holčičko, už nechci.

Schovávám tvář do dlaní, hodily by se zápalky 
mezi víčka, abych neusnul. Skrze prsty vidím díru 
ve fóliovém ubrusu. Kouká odtamtud dřevěná deska 
stolu. Bordel, smrad a bída. Po tobě v tom bytě neby-
la žádná jiná žena. Dokonce ani další Neřádovy hol-
ky. Protože bys určitě znovu v noci klepala na okno, 
abych neusnul. Za trest, k zlosti, ze žárlivosti. Šoura-
la by ses po vrzající podlaze.

Lampy hasnou, když sahám po břitvě. Dost už, 
to stačí. Prudce otevírám dvířka skříňky pod dřezem, 
z koše vychází smrad hnijícího smetí. Dědova památ-
ka přistává na plesnivém kousku sýra. Zavazuji pytel, 
vztekle ho skoro házím do potemnělé chodby. Zítra 
to odnesu, už dost, maličká.

Chci mít konečně svou dívku, ve vlastní posteli. 
Už jsem se ti revanšoval dost.

*
„Byla u mě její matka.“
Havárie se za  ta léta nezměnila. Je to jedna 

z těch hospod, kam všemi milovaný Krakov nedosa-
huje. Tolerováni jsou pouze staří štamgasti, nikdo jiný 
by, ostatně, nesnesl tu zahulenou atmosféru. Díky ci-
garetám by bylo možné vzduch krájet nožem. Srát 
na zákazy kouření.

Tady Neřád hrával koncerty se svou mládenec-
kou kapelou, já sám jsem absolvoval autorská se-
tkání. V dobách, kdy bylo třeba na  tržnici prodávat 
porno, aby si člověk vydělal na první martensy. Tady 
jsi mě viděla poprvé?

„Bývá u  tebe hromada matek. Vždyť katecheti 
jsou moudrostí národa, obzvláště našeho.“

Neřád tu ironii nechal projít kolem, típl v popelní-
ku cígo a takřka hned si zapálil nové. Důvod, proč tak 
klidný typ dostal takovou přezdívku, již dávno zavály 
legendy. Dokonce i ženy měly na tohle téma vlastní 
názor.

„Přestaň, nebudeme žvástat jako čtyřletý s šes-
tiletým.“

„To je jak?“
„Takhle: Koukej, tam pod radiátorem leží prezer-

vativ. A co to je radiátor?“
Vybuchli jsme smíchem tak, až několik barových 

můr odvrátilo hlavy od sklenic. No co, uzavřel jsem 
kapitolu života označenou tvým jménem, mohu se 
chichotat bezdůvodně, jsem volný.

„Už se k tomu nechci vracet, Tomku.“
Nedbale pokrčil rameny. Nikdy jsem nešpitl ani 

slovo o tvých návštěvách. Dokonce ani jemu. Ani po-
prvé, kdy jsi mi nedala usnout celou noc. Ráno jsem 
sám vypadal jako mrtvola.

Protože jsem na stole našel otevřenou břitvu. Tu 
samou, kterou policie údajně odnesla jako předmět 
doličný.

*
Spal jsem špatně. Ba skoro vůbec. Protože pře-

valování se z boku na bok s tvým obrazem pod víčky 
není možné nazvat snem. Neustále jsem měl dojem, 
že je ve vzduchu cítit plyn, že se každým okamžikem 
zadusím. Hasiči mě uklidňovali, rozvod už je v pořád-
ku, ta holka si to pustila sama.

Protírám si oči zaťatými pěstmi, po další bezesné 
noci budou bolet. Povlečení se lepí na tělo. V hlavě 
víří obrazy několika posledních dní. Výslech, dosud 
nejhorší věc v životě. Policajti, i když milí, soucítící, 
ostatně, vypadal jsem tak, že se se mnou dalo jen 
soucítit. Ale ani za nic nechtěli uvěřit, že jsem tě vů-
bec neznal. No, snad jsem ti kdysi podepsal knihu, 
dokonce jsme snad spolu hovořili, ale setkání v klu-
bech z hlavy i  tak vymazával alkohol. Kromě toho, 
kdo by si pamatoval všechny ty dívky?
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Ale musel jste ji alespoň trochu znát, ženy nemají 
ve zvyku strkat hlavy do trouby u cizích mužů.

Pít. Hrdlo vyschlé na prach, za okamžik samovol-
ně vzplane. Zastavuji se na chodbě, ještě je trochu 
cítit vůně čerstvé malby. Všechny stěny vřesově ze-
lené, jedna modrá. Když jsem se obhajoval na stani-
ci, Neřád sádroval, zatíral a maloval. Abych se zbavil 
těch šílených slov, co jsi vyryla do omítky.

Opírám dlaň o  stěnu, bříšky prstů cítím nerov-
nosti, zákruty jednotlivých písmen.

Kurva, zaschlé rudé skvrny, ve spárách mezi par-
ketami. Neřád neumyl stopy, které břitva nechala 
na tvém těle.

V  kuchyni hltavě polykám sklenici vody. Pak 
v posteli cítím, jak se přelévá v žaludku. I tak nemo-
hu usnout.

Je slyšet škrábání, myši ve zdech, nebo hůře – 
vlci. Pravidelné tření, až na hlavě vstávají vlasy.

Ráno nacházím tvé jméno, precizně vyškrábané 
vedle dveří do koupelny.

Kačka.

*
„Dobrá, nemusíme se k  tomu vracet,“ Tomek si 

připálil cigaretu od svíčky. Do Havárie se pomalu za-
čala trousit děcka, která ztratila cestu do Kitsche. Než 
je vyhazovači vyhodí, zvládnou na záchodech vyzvra-
cet první piva a kebaby z Floriánské. A na mě si po-
ukazovat prstem, protože už tu platím za pamětihod-
nost stejně jako posraný Mickiewicz na náměstí.

„Tak jo, vybal to, když už jsi s tím začal.“
„Byla u mě její matka.“
„To už vím, říkala něco nového?“
„Začalo to jako obvykle, pojebaný úchyl je jedno 

z těch mírnějších výrazů, které přišly na řadu.“
„Doufám, že ne z tvých úst.“
„Nabídl jsem jí dobrého psychologa, čehož se 

dostalo i mně. Nešťastná žena. Sám víš, co to je 
za  rodinu, novohuťská patologie. V září to zapíchlo 
další dítě, už jsem to přestal počítat. Nedivím se, že 
se tomu Kačka chtěla vyrvat.“

Zkřivil jsem rty.
„Chceš mi říci něco důležitého, nebo tady budeš 

dál mlít sračky?“
„Chce se s tebou setkat.“
Musel jsem se zasmát.
„Aby mě narazila na kůl? Tomku, jsem schopen 

se trochu vcítit do psychiky matky, která takhle přišla 
o dítě. Jako první mi zcela jistě utrhne koule.“

Neřád pokrčil rameny.
„Neříkám to proto, abys ji odprosil na kolenou. 

Říkám to proto, abys byl opatrný. Vypadalo to, že je 
schopná tě přepadnout.“

„Kurva,“ cigaretou jsem se snažil odehnat třas 
rukou, rakovina v plicích si úlevně vydechla. „Už je to 
pět let, pět dlouhých let. Vytrpěl jsem si své.“

Tomek pokývl hlavou. Nikdy jsem se ani slův-
kem nezmínil o  tvých nočních návštěvách, nikomu, 

dokonce ani nejlepšímu příteli ne. Byl by však idiot, 
kdyby si nic nedomyslel.

„Tomu věřím. Tak jsem ji delikátně vyprovodil.“
„A?“
„Třeba jsem další obětí, hned po tobě, samozřej-

mě.“
Smích přitáhl opilé děti. Děvčata se záletně usmí-

vala, povytahovala si příliš krátké sukně. V  dnešní 
době mládež nenosí spodní prádlo. Kde jsou ti vy-
hazovači?

„Okouzlil jsi ji,“ Tomek se na křesle odtáhl, s ciga-
retou fi losofi cky namířenou ke stropu. „Nebo se za-
milovala. Čert ví. Přicházela pouze tehdy, když jsme 
byli opilí tak moc, abychom si něco pamatovali. Ne-
smělá.“

„Nenormální. Přestaň.“
„Vždycky jsi měl kolem sebe ženy. Není divu, že 

sis takové šedivé kačky nevšiml. Zaráží mě jen, jak 
se dostala do tvého bytu.“

Jednoduše. Ukradla si klíče. Neměl jsem tehdy… 
Je to těžké, zmizelo to. Zamrzlo.

*
A nic, žádné blesky z čistého nebe, žádné výbu-

chy či exploze. Svět neskončil, když Justýna překro-
čila práh bytu. Dokonce si ani nevšimla mé nervozity. 
Snažila se zout zasněžené kozačky. A já jen čekal, až 
tvá mrtvola vypadne ze skříně anebo jiným spektaku-
lárním způsobem vykouříš první ženu, která se sem 
odvážila vstoupit.

Nic.
„V pořádku?“ Justýna mi dovolila sundat jí plášť. 

Zatuchlinu dávno nevětraného bytu začal pomalu 
nahrazovat lehký parfém.

„Jasně. Napiješ se něčeho?“
Nedlouho poté jsme seděli na posteli se společ-

ným pivem v rukách a sledovali nějaký díl Monty Py-
thonů. Cítil jsem se opravdu dobře, poprvé po dlou-
hé době jsem na tebe dokázal zapomenout, maličká. 
Justýna byla prostá žena v nejlepším významu toho 
slova. Nemusel jsem se přetvařovat, jako na všech 
těch akcích ve  vydavatelství, kdy jsem navlečen 
do obleku přemýšlel, proč mi k občerstvení dali tolik 
příborů. Vnesla chaos do života, za což jí budu děko-
vat do konce světa.

V záři monitoru počítače vypadala krásně. Vůbec 
nevadí, že tvář má příliš kulatou, obočí nemá ve stej-
né linii a nos od zbytku trošku trčí. To nic. Já tě, Jus-
týno, chci, se vší tou dobrodružností inventáře. S vy-
rážkami i vráskami.

„Justýno?“
Odtrhla zrak od Johna Cleeseho, mlátícího mrt-

vým papouškem o pult.
„Hm?“
„Zůstaň přes noc.“
Udiveně pozvedla to nerovné obočí.
„Zůstaň.“
Zůstala celé poslední měsíce svého života.
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*
Je překvapující, co žena dokáže udělat s bytem. 

Každý den jsem přicházel o  další a  další stupínek 
své mládenecké pevnosti, ale kupodivu bez bolesti 
a žalu. Bylo to jako další evoluční etapa.

Začalo to koupelnou. Sám jsem používal základ-
ní sestavu k přežití, omezující se na mýdlo a holící 
strojek. S hlavou vyholenou až na kůži nepotřebujete 
investovat do šampónů, kondicionérů nebo – chraň 
svatý nikotine – žehličky na vlasy.

Ale společně s Justýnou zavítaly barevné sprcho-
vé gely, seřazené v řadě na polici. Na pračce stanuly 
kufříčky s roztodivnými věcmi, jimiž si ženy vyhlazují 
tváře. Ve vzduchu nakonec neutrální ne-vůni vyhnaly 
parfémy, toaletní voda a sůl do koupele.

Zmizel dokonce i zápach plynu, který mi díky tobě 
vrostl do nosních dírek. Z parapetu zmizely všechny 
stopy, kterým se podařilo udržet se mezi deskami. 
Dokonce i nebesky modrá stěna se nakonec nějak 
zakomponovala do prostoru. Určitě díky našim spo-
lečným fotografi ím v barevných rámečcích.

Justýna ze mě, z tohoto místa, sfoukla prach. Idi-
ot, idiot, idiot. Vím, ale tehdy jsem o tom vůbec ne-
přemýšlel. Štěstí nasazuje klapky na oči.

Zůstala pouze šňůrka od záclon, protože se Jus-
týně líbila. A já si najednou připomněl, co říkal Neřád. 
Samozřejmě, ušetřil mě nejhorších detailů, ale před-
stavivost mi dopověděla, co všechno sis s tou šňůr-
kou mohla udělat.

Klapky na očích, to je štěstí.

*
„Sakra, vykašlal ses na kouření.“
„Ne.“
„Tak hůře, na alkohol?“
„Taky ne.“
„Tak co? Řekni, taky chci tak vypadat.“
Smějeme se s  Neřádem v  jinou noc, u  jiného 

stolku. Servírka však přináší to, co vždycky, přidává 
umytý popelník, zapaluje svíčku. Vypadáme jak pá-
rek milenců na prvním rande, až se nám musím smát. 
Jako by mi z hrudi spadla obrovská tíha, rakovina vy-
lezla z plic, tak lehce u srdce. Ale to jsem jen tebe, 
maličká, shodil ze zad.

„Opravdu vypadáš lépe.“
Ťukáme si sklenicemi Heinekena.
„Žena, Tomku, žena, taky ti to radím.“
„Díky, to neberu, jsem příliš mladý, abych umíral. 

Manželství je vražda.“
„Ještě jsem se neoženil.“
„Ale už jsi na šikmé ploše.“
„Meleš kraviny,“ bez dovolení si beru marlborku 

z  jeho krabičky. „Je mi dobře, Tomku, prostě je mi 
fajn.“

Bubnuje prsty o stůl.
„Dnes chybělo jen málo, aby policie nesejmula 

jejího bratra. Mával nožem ve škole.“
Zvedám obočí.

„Co to meleš?“
„Bráchu Kačky. Mluvil jsem s ním, celá rodina to 

má v palici trochu rozházené.“
„Nech si to, řekl jsem dost.“
„Jen tě varuji.“
Hledím na  pódium, nějaká mladá kapela staví 

aparaturu, je slyšet ladění nástrojů.
„Víš, minulost má tu zkurvenou vlastnost“ - To-

mek si přendal v prstech cigaretu - „že se ráda vrací 
tehdy, kdy je ti zrovna dobře. Takže si dej pozor, nej-
lépe oba dva.“

*
Jako by to předpověděl.
Sobotní večer, kdysi rozplánovaný mezi první 

a druhou kocovinu, se najednou stal normálním. Ale 
ta nuda mě těšila, dodala mi dokonce křídla. Poda-
řilo se mi doupravit vampýrskou romanťárnu, teď ať 
chvíli leží a zraje, uvidíme později, zda se to dá vůbec 
číst. Teď však chillout.

V  koupelně Justýna absolvovala jednu z  těch 
svých voňavých koupelí, kromě šplouchání vody 
bylo slyšet i zpěv. Musel jsem se usmát. Nejvyšší ji 
hudebním sluchem obdaroval asi tolik, jako mě smy-
slem pro rytmus.

Přisunul jsem křeslo ke skříni, vydrápal se na něj, 
až zaskřípalo. Má kondička zemřela společně s kon-
cem studií.

Pohled na vršek skříně mě udivil, ukázalo se, že 
Justýnina uklízecí síla dosáhla až sem, chaos se změ-
nil v pořádek. Zpočátku jsem tu pěstoval jen prach, 
nejednou pak ve vzduchu poletovaly celé prachové 
obláčky roztočů. Pak se objevily fl ašky. Protože proč 
jít do popelnice, když si můžu na skříni vystavět pali-
sádu. Kolem čeho? No právě.

Takhle, Kačko, jsi mě degradovala ze spisovate-
le na mizerného redaktůrka. Ještě první noc po tom 
všem, kdy vzduch byl ještě těžký tvou vůní a  ima-
ginárním plynem, jsem se zbavil důvodu. Kdyby ho 
nebylo, nikdy by sis mě nevšimla, dostudovala by jsi 
a i já sám bych udělal něco se svým životem. Kdyby, 
kdyby… kecy. No a tak psací stroj skončil v kufříku 
a takto zabalen na skříni. Přímo za hrazení z fl ašek, 
pro případ, kdybych někdy zatoužil se ke psaní vrátit.

Ale teď? Teď jsem se chvěl na  křesle a  hleděl 
na černý kufřík. Už uvolněný, protože Justýna všech-
no sklo vyhodila do smetí. Vidíš, Kačko, všechno se 
vrací k normálu. I já chci.

S nemalými obtížemi jsem sundal stroj dolů. Nic 
se nemění, po otevření futrálu pořád ta samá vůně in-
koustu, ten samý zvuk při zmáčknutí klávesy. Kurva, 
seděl jsem na podlaze jako dítě, které pod stromek 
dostalo horskou dráhu. Srát na nějakou technologii 
a laptopy, neuměl jsem tvořit jinak, než shrbený nad 
psacím strojem, s cigárem v koutku, až popel nejed-
nou padal přímo na papír.

Vítej doma, maličký.
„Miláčku?“
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Ano? Bude třeba tě trochu zrenovovat, vím, 
na všechno dohlídnu, uvidíš.

„Hej, slyšíš?“
Ježíš, to je Justýna. Se zvukem otevíraných dve-

ří jsem vyskočil na nohy. Stála ve dveřích koupelny, 
nedbale zavinutá do ručníku. Dlaně tiskly látku na pr-
sou, husté obočí znehybnělo znepokojením.

„Co je? Co se stalo?“
Justýna mi ve dveřích udělala místo. Ve vzduchu 

se vznášela hustá pára z horké vody, z vany přetéka-
la voda s pěnou, jakoby odtamtud teprve teď Justý-
na utekla ve strachu. Kapky na její kůži, černé vlhké 
vlasy okolo krku.

Uklidni se, kreténe.
„Cítíš to?“ ukázala na plynový bojler.
Samozřejmě, že cítím, můj čichový epitel vlastně 

umí pořádně rozpoznat pouze jeden zápach.
„Už několik dní jsem měla dojem, že něco není 

v  pořádku, protože…“ nedokončila, protože jsem 
ji opatrně vystrčil ze dveří, jako by jsme měli něco 
do činění s tikající časovanou bombou a ne únikem 
plynu.

Zastrčil jsem nos takřka až do střev bojleru, sko-
ro jsem cítil pohyb vzduchu na kůži. Kurva, stará in-
stalace, pamatující snad časy již dávno nežijících 
majitelů, se rozhodla je následovat.

„Je to něco závažného?“
„Ne, v klidu, zavřu přívod a zavolám hasiče.“
Uzávěr naštěstí šlapal jak měl, zavřel jsem plyn 

a vtloukal si do paměti, že by nebylo vhodné tišit si 
nervy cigaretou, než přijedou specialisté.

V  pokoji si Justýna zatím utřela tělo ručníkem. 
Byla krásná, co na tom, že měla příliš široká ramena 
a nohy takřka od podlahy ke stropu, celá ta její nad-
měrnost doplňovala mé nedostatky.

Přestala si utírat záda.
Ztuhla mi krev v žilách.
„Co se stalo, Justýno?“
„Co?“
„Lopatka.“
Přejela dlaní po  kůži, lehce se křivila bolestí, 

na zádech zůstaly červené stopy. Snažila se to utřít 
ručníkem, jak se však ukázalo, látka se zabarvila 
hned na několika místech.

Nedívala se mi do očí.
„Musela jsem se zranit.“
Polkl jsem slinu. Na bílé kůži zářila rána. Sice ne 

moc hluboká, ale krev i tak prosakovala okraji, stejně 
hladkými, jako po skalpelu.

Nebo břitvě.

*
„Ta instalace netěsní.“
Na to jsem už přišel sám, prosím. Už dávno.
„A co mám dělat?“
„Vyměnit,“ pokrčila hasička rameny, sotva se 

do  chodby vešla. Byt byl na  návštěvu zásahovky, 
navlečené do hrubých kombinéz, které by ochránily 
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dokonce před atomovkou, příliš malý. „Pojí se to, sa-
mozřejmě, s  problémy: buď boj s  administrativou, 
protože to je v jejich kompetenci, anebo to zatáhnout 
z vlastní kapsy. My to každopádně utěsníme.“

„A počkáme, až vyletím do povětří?“
„Zhruba.“
Jeden hasič v koupelně zápasil s potrubím. Bru-

čel, funěl a přešlapoval z nohy na nohu, protože zá-
vity se nechtěly ani za nic dotáhnout. Jako by jsi se-
děla někde tam uvnitř a  blokovala je drápy. Z  bot 
odtával sníh, mísil se s blátem a zanechával skvrny 
na koberci.

Justýna zatím v kuchyni vařila čaj.
„Zkontrolujeme ještě zbytek bytu, troubu ale na-

štěstí máte elektrickou,“ snad to měl být žert, ale ne-
vyšel.

Samozřejmě, že jsem se té, k níž jsi tulila hlavu, 
zbavil.

*
Vrátil jsem se ke  psaní. Přesněji řečeno, psa-

ní se vrátilo ke mně. Sedával jsem teď u stolku pod 
oknem, zády ke  stolu s počítačem. Pouze já, stroj 
a stoh papíru.

Začátky byly, samozřejmě, obtížné, ale koš trpě-
livý – přijímal zmačkané papíry beze slova. Utopen 
v cigaretovém kouři, s hrnkem nikdy nekončící kávy, 
jsem čekával na Justýnu. No, ona ještě pořád dřela 
pro nějakou korporaci.

Někdy na  parapetu sedávali holubi, teprve teď 
jsem zjistil, jak hrubá vrstva guana mi tam za ty roky 
narostla.

V pauzách jsem se pokoušel zachytit střípky roz-
hovorů zpoza stěn nebo přímo z ulice. Pod mým by-
tem se křížily cesty z kiosku a potravin, přímo stud-
nice informací. Stejně jako jiné hrozné návyky: Miluji 
přes rameno číst lidem smsky v tramvaji.

Teď tomu nebylo jinak, cizí hlasy tam dole, oba 
ženské, slité v proud nerozpoznatelných slov. Zapálil 
jsem si cigaretu a naklonil se přes psací stroj. Málem 
jsem se převrátil na podlahu.

Těsně pod oknem stála tvá matka. Její tvář si pa-
matuji dokonale, i když se mi před očima mihla jen 
jednou. Když jsem se ne zcela střízlivý vkradl na tvůj 
pohřeb a mohl se vmísit do davu truchlících studen-
tů.

Kožich z nutrie, tak starý, že už musel línat, chy-
běl už jen oblak molů kolem. Drobné dlaně zaťaté 
do kabelky, pamatující snad ještě varšavské povstá-
ní. A ten pohled. Kriste, zázrak, že jsem na místě ne-
padl mrtvý.

Vykoukl jsem zpoza parapetu, z  úkrytu, který 
mi poskytovala stěna. Tvá matka se ani nepohnula, 
s tváří stále zdviženou nahoru, dokonce ani nemrk-
la, sněhové vločky dopadaly na nehybné oči. Kolem 
okruh vyšlapaného sněhu. S kým to mluvila?

Náhoda, nic více. Neřád přeci nemohl mít pravdu.
„Čau, už jsem zpátky!“

Nezaregistroval jsem ani zvuk otevíraných dveří, 
strach mi znovu podrazil nohy. Ale byla to jenom Jus-
týna, přímo z práce, bylo slyšet jak na kuchyňský stůl 
pokládá tašky plné nákupu.

„Halo, je tu někdo?“
„Ano, čau,“ snažil jsem se potáhnout z cigarety, 

která do půlky vyhořela sama. Kurva, další vykouk-
nutí ven.

Zůstaly po ní jen vyšlapané stopy ve sněhu. Ne-
mohla je ale přece udělat jen jedna osoba. Jedna 
osoba přece nemohla rozmlouvat sama se sebou.

Na takovéhle kraviny jsem myslel, když Justýna 
vešla do pokoje. Nervozitou se mi potily dlaně.

*
Noci vždy byly poklidné. Vždyť je to normální, že 

se občas člověk probudí neznámo proč, zalitý potem 
a pak se na posteli do  rána převaluje. Může to být 
změna tlaku. Nebo přemíra myšlenek, které prosaku-
jí do snů. Spisovatel by tím měl být potěšen. No co, 
býval jsem, však spánek je pro slabé.

Takové noci jsem proležel na zádech, zaposlou-
chaný do  šumění vody, odtékající od  geriatrických 
sousedů. Ani stopy po tobě, žádné skřípění podlahy, 
klepání na okno nebo v potrubí. Ne tak jako dříve. Ale 
proč mi ten klid nedával spát, nevím.

Tehdy mě probudil chlad na  její straně postele. 
Ruka nenatrefi la na známé tělo pod přikrývkou, ne-
dala se nahmatat stopa po hlavě, otištěná v polštáři.

„Justýno?“
Ticho, zvedl jsem hlavu, žádné světlo z koupelny 

nebo kuchyně. Temnota a ticho.
„Justýno?“
Po hmatu jsem našel vypínač. Noční lampička ze 

tmy nevyloupla příliš mnoho. Pouze zmuchlanou po-
stel, ale kolik z  toho zásluhou Justýny, kolik mou – 
kdo ví.

Posadil jsem se, chladná podlaha při kontaktu 
s chodily působila povzbudivě.

„Justýno?“
Vpadl jsem do koupelny, připraven narazit na její 

mrtvé tělo. Kolikrát už jsme slyšeli o utopení během 
koupele. Třeba i noční. Ale tam nic. Podobně v ku-
chyni a druhém pokoji. Podezíravě jsem nakoukl do-
konce i do třídveřové skříně na chodbě.

A tehdy mi něco vyvolalo husí kůži. Chlad, proza-
ické temno, závan od okna. Teprve teď jsem zpozoro-
val, že záclona je mokrá od padajícího sněhu. Kruci.

Málem jsem se přizabil o stolek, zamotal jsem se 
v kabelech a  letěl na  ten nešťastný parapet, až mě 
udeřil do břicha. Před očima jsem měl Justýnu, tam, 
dole, na chodníku, s nohami rozhozenými do stran 
a sněhem, zasypávajícím její mrtvé oči. Opravdu.

Ale nic. Křižovatky vyšlapaných stezek prázdné, 
klid. Ale již ne ticho. Výdech, svist, jako by se vzduch 
nechtěl vlézt mezi nosní přepážku, potáhnutí a kých-
nutí. Ksakru. Nakonec jsem přece jen, dost inteli-
gentně, rozsvítil světlo.
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Odpovědí mi byl hluk. Nedaleko místa, které zabíral 
psací stroj, na skříňce, Justýna vtlačená do rohu poko-
je. Vlasy zamotané do pramenů zakrývaly tvář, noční 
košile se lepila na tělo, kdo ví zda potem nebo sněhem.

„Justýno?“
Hleděly na mně nevidoucí oči, zorničky tak velké, 

že zabíraly celou duhovku. Vztáhly se ke mně ruce, 
dlaně rozčepýřené jako ptačí peří.

„Vem mě odsud.“
Tak jsem ji vzal, spadla mi ze shora přímo do ná-

ruče. To nejsi ty, Kačko, ty ne. Chladná a třesoucí se. 
Oba jsme bez spánku leželi do rána.

Měla chodidla od holubího guana.

*
Tvá matka se stala další součástí vzhledu sídli-

ště. Stejně jako rozbité lampy, sněhulák uplácaný 
děckama z  okolí, jejichž starší sourozenci odpalují 
petardy za kontejnery. Nejednou jsem ji zahlédl pod 
oknem, na křižovatce nebo uprostřed ulice. Nehyb-
ná, ale vždy zanechávající stopy – ve  vzduchu se 
vznášela srst nutrií.

Nereagoval jsem.
Až do doby, kdy Justýna přinesla obálku.

*
Byla tam ta samá fotografi e, kterou mě strašila po-

licie den po úklidu bytu od toho bordelu, co jsi tu za-
nechala. Nad Vislou, s Mostem slezských povstalců 
za zády. Měl jsem dojem, že tu tvář vidím poprvé v ži-
votě, ale Neřád tě poznal. Zapamatoval si tě jako dívku 
ze zadních řad, která nikdy nepromluvila. Vypadala jsi, 
Kačko, obyčejně, nad tou vodou, v halence s ramínky. 
Vzpomínám si na  to rozbujelé jaro, rychle se stmíva-
lo. Vlasy stažené v copu, bez úsměvu, stažené obočí, 
jako by jsi fotografovi měla za zlé, že tě smí zvěčnit.

Obyčejná Kačka. Nikdo by neuhádl, že se ti rojilo 
v hlavě něco tak strašného. Bože, kdybych to věděl, 
nikdy bych nenapsal ani větu.

Z obálky se vysypaly i jiné fotky. Něco jako ma-
turitní ples, pak záda shrbená nad knihami, u nohou 
někdo z četného příbuzenstva, několik s Novou Hutí 
v  pozadí, jiná u  Skeletoru u  Mogilského kruháče. 
A na konec jedna rozmazaná, ale i  tak jsem poznal 
v oblacích dýmu známé kouty Havárie a vlastní hla-
vu – některé ze setkání.

To přeci musela udělat tvá matka.
„Neřáde?“ sevřel jsem prsty kolem mobilu, chy-

bělo jen málo, abych ho nerozmáčkl.
„K službám. Co je nového?“
„Musíme se setkat.“
„Jasně, jen…“
„Teď.“
„Co?“
„V Havárii, teď, hned, už, řeknu ti to na místě.“
Chtěl jsem strčit fotky do batohu, ale na stolku 

nebyly. Našel jsem je v kuchyni, na stole, rozložené 
před Justýnou.

„Já o té dívce vím,“ řekla, vykládala tvé fotogra-
fi e jako tarotové karty. „Věděla jsem o ní od samého 
začátku, dokonce ještě dříve, než jsem tě potkala.“

„Justýno.“
„Celý Krakov hučel drby. Že jsi jí popletl hlavu, 

možná i sám zavraždil a nakonec zešílel,“ prsty za-
čaly fotky míchat. „Ale možná se ti opravdu vkradla 
do bytu, z vlastní vůle pustila plyn a čekala na  tvůj 
návrat. Možná byla bláznivá. Nikdy se to nedozvíme, 
vždyť přeci už nežije. Nežije, že ano?“

Vzal jsem jí tě z rukou.
„Nech toho, Justýno, nech to. Bude dobře.“
Její oči vypovídaly, že neuvěřila ani jednomu slovu.

*
„Beru zpět to, co jsem řekl dříve. Vypadáš jako 

mrtvola a to ještě ne čerstvá.“
Tomek už čekal společně se dvěma pivy a kra-

bičkou cigaret, na uvítanou natočenou ke mně. Při 
sedání jsem si nabídl.

„S tou její matkou jsi měl pravdu.“
„Teď by mělo zaznít: a  neříkal jsem to,“ Neřád 

mi připálil zapalovačem, protože se mi hrozně třásly 
ruce. „Ale když už jsi tady, znamená to, že se první 
pokusy útoku té paní nezdařily.“

„Není čas na žerty, Tomku.“
„Tedy na co?“
Podstrčil jsem mu pod nos obálku.
„Kačka,“ vydechl při prohlížení fotek. „Obyčejná 

dívka, ne? Kdo by byl řekl, že bude schopná něčeho 
takového?“

„Neznali jsme ji. Mohla být nenormální od začátku.“
„Mluvili jsme spolu jednou nebo dvakrát, ale moc 

si toho nepamatuji. Ty taky, vždyť jsi jí podepisoval 
knihu. Těsně před… tím vším.“

Tady tě překvapím, Neřáde. Pamatuji si to. Té 
noci, kdy jsem vám představil Justýnu, jsme se opili 
tak, až jsme padali na hubu, vzpomínáš si? Strčila mi 
román pod nos a druhou rukou vytáhla z kapsy saka 
klíče od bytu. Nevím, proč.

„Udělej něco, Neřáde. Je to se mnou zlé, s Jus-
týnou.“

Dlouho ta slova zvažoval, bez odpovědi. Možná 
se znovu začal domýšlet, že tvá role, Kačko, neskon-
čila sebevraždou.

„Dobrá, kamaráde. Setkáme se s tou babou oba, 
než tě vyhodí do vzduchu.“

*
V bytě světla nesvítila, ale hned jak jsem překročil 

práh bylo jasné, že Justýna ještě nespí. Něco nebylo 
v pořádku se vzduchem. Divný zápach, tentokrát ne 
plyn, ale všechno bylo rozpálené až na samou hrani-
ci. V chodbě bylo jako v peci, horko mi potem zalilo 
záda, sotva jsem vešel.

„Justýno?“
Zvuk z kuchyně, někdo si cpe pěst do úst, aby 

nevyprskl smíchy.



[ 108 ]

„Justýno?“
Šoural jsem se pomalu, pouliční osvětlení roz-

mělňovalo příšeří natolik, abych zpozoroval natažené 
nohy a tělo, opřené zády o zeď. Více světla poskyto-
vala trouba rozpálená do ruda.

Kurva! Po hmatu hledám vypínač, lampa odhalu-
je ne-Justýnu. Kriste.

„Držím hlavu v troubě, protože tam je zázraků ne-
počítaně,“ směje se a odhaluje zažloutlé zuby, drob-
nější a ostřejší než by měly být. Zorničky zakrývají 
takřka celé bulvy.

Všechny čtyři plotýnky jsou zapnuty na maximál-
ní výkon, stejně jako otevřená trouba. Ona sedí blíz-
ko, příliš blízko, jakoby tam opravdu chtěla strčit hla-
vu. Po kůži jí stéká nezdravý pot, smrdí.

„Justýno.“
„Chyba.“
A všechno je najednou jasné, veškerá snaha bo-

jovat padla v jedné jediné vteřině.
„Justýno, prosím.“
„Přestaň, zníš jak tetka,“ odbývá mně nedba-

lým gestem, ve vzduchu se mihnou nehty okousané 
do krve. Nebo otrhané. Nevím, je příliš velká tma.

„Kačko?“
„Kateřina,“ směje se a  vstává. Pokládá dlaň 

na  plotýnku, nehne ani brvou, za  to je cítit smrad 
spálené kůže.

„Přestaň jí to dělat!“ pokouším se pohnout, ale 
ona jen před sebe vztyčí spálenou dlaň a zahrozí prs-
tem. Když zatne pěst, černé puchýře popraskají.

„Ani krok. Nepřibližuj se, nebo tam položím její 
nádhernou pusinku.“

„Co chceš?“
„Ach, nedramatizuj. Ne co, ale koho,“ Kačka zno-

vu opírá záda Justýny o zeď, zraněnými prsty z čela 
odsunuje pramen vlasů, krev tuhne na kůži. „Koho 
nechci. Ať je to jako kdysi. Ty a já.“

„Nech nás, Kačko.“
„Je jen jedno my, ty a já.“
„Kecáš.“

„Vyhoď ji. Pro její vlastní dobro. Nebo to udělám 
já. Třeba oknem.“

„Dost už. Teď se jdu setkat s tvou matkou.“
Vyprsknutí.
„Ale se bojím. Nikdy ji nikdo nezajímal, měla si 

nechat podvázat vaječníky a ne nás činit nešťastný-
mi.“

„Odejdi.“
„Počítám do deseti.“
„Kačko.“
„Jedna.“
Byla neobyčejně rychlá, nevím jakým zázrakem 

se v  její zdravé ruce objevila břitva. Mžitky, jedna 
za druhou. Nejdříve Kačka máchá ostřím, za vteřinu 
je slyšet křik. Na stůl padá Justýnin odseknutý palec.

„Kurva…“
„Počítám, ještě devět,“ přikládá si železo k hrdlu, 

podřízne ho, jen co se přiblížím. „Rozhoduj se rychle, 
kolego. Ty a já.“

Justýna ztratí půlku pravé dlaně, než si podepíšu 
rozsudek.

*
Přešlapuji před výlohou potravin. Nijak na domlu-

venou schůzku nespěchám. Jsem takřka přesvěd-
čen, že Kaččina matka nepřijde.

Uvnitř obchodu stojí žena v zeleném plášti. Krás-
ná, elegantní, ale i  přihrbená, jakoby nosila vlastní 
Kačku na krku. Pomalu rozbaluje zákusek. Je vidět, 
že na to čekala dlouho. Jakoby ten zákusek byl jedi-
nou radostí, která ji v životě mohla potkat. Kdo jí to 
udělal? Co si udělala sama?

Stojím na chodníku a náhle mě zachvacuje hroz-
né zděšení. Kolik takových zlomených žen jsem ne-
chal za sebou? A odkud se bere ta jistota, že se vrátí 
jen Kačka, aby se přihlásila o to své?

Přeložil: Honza Vojtíšek

Aleksandra Zielińska se narodila 5. ledna 1989 v Sandoměři. Vystudova-
la Školu kreslení a malby v Krakově, v současnosti studuje krakovskou Ja-
gellonskou univerzitu. Autorsky debutovala roku 2004 v magazínu Fahren-
heit. Povídkami přispěla do 12-ti antologií, mimo jiné Kochali się, że strach, 
Trupojad, Pokój do wynajęcia, Zombiefi lia, Bizarro dla początkujących, 
13 ran, 15 blizn, 17 szram, Dziedzictwo Manitou. Publikovala i v  časo-
pise Magazyn Fantasyczny. Autorka ilustrací a obálky básnické sbírky Izy 
Smolarek stany zmysłowe. Je stálou recenzentkou polského elektronické-
ho horrorového magazínu Grabarz Polski. Milovnice fantastické literatury, 
dobrého fi lmu a koček v jakémkoliv množství. Volné chvíle vyplňuje kresbou 
nebo hrou na kytaru. Povídka Nocny gość se objevila v antologii Najlepsze 
horrory AD 2012.
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Narazit dnes na opravdu originální téma je u fi l-
mu prakticky nemožné. A hned v úvodu vás uklid-
ním, ani +1, chcete-li Plus One, není exploze origina-
lity, ale ve srovnání s drtivou většinou horrorů, které 
na nás ze všech stran útočí, je rozhodně pozoruhod-
ný. A to nejen názvem. 

Režie: Dennis Iliadis
Scénář: Dennis Iliadis, Bill Gullo

Délka: 96 min
Původ: USA
Rok: 2013

Hrají: Ashley Hinshaw, Rhys Wakefi eld, 
Rhoda Griffi s, Lilly Robertson

A o co tedy v +1 jde? V první řadě o párty. A to 
ne tak ledajaký večírek, ale o pařbu roku, na které 
bude úplně každý a úplně každý bude ztřískaný na-
mol a dokonale povolný. Dále o meteorit, který do-
padne nedaleko místa konání oné párty. Není to jen 
tak nějaký trapný kus šutru, který kromě velké rány 
nic jiného neumí. Tahle vesmírná skála s sebou při-
nese na Zemi něco zajímavého, něco, co se šíří elek-
trickým vedením. 

Toto něco zapříčiňuje, že se v určitých interva-
lech na  večírku objevují dvojníci všech zúčastně-
ných. Nebudu prozrazovat, jde-li o  identické kopie, 
časový posun či snad emzáky ve stylu Invaze zlodějů 
těl. Ono je vůbec nejlepší o fi lmu vědět co nejméně. 
Já k němu přistupoval pod vlivem traileru, který pro-
zrazuje více, než můj úvodní popis a nakonec mě to 
mrzelo. I když je otázka, jestli bych se odhodlal kou-
kat až do konce. Úvodní pařba, připomínající parodii 
na Prcičky, mě totiž vůbec neoslovila. Naštěstí se vše 
rozjede v čas a na komediální prvky už příliš prostoru 
nezbyde. 

V rámci objektivity bych měl upozornit i na dal-
ší negativa snímku. Patří sem především herecké 

obsazení. Prakticky všichni zúčastnění jsou neznámí 
a jen několika z nich je přes dvacet. Je sice fajn, že 
tak nevíme, kdo přežije do konce, ale nese to s se-
bou bohužel nádech hereckého panictví. Bratři Kuče-
rové by mohli vyprávět. Snažit se rozhýbat puberťáky 
podle pokynů je vždy o ústa.

Výše zmíněné je ovšem vrchovatě vyváženo za-
jímavým průběhem dalšího děje a pravidly, na zákla-
dě jakých se celý vnitřní svět snímku chová. Velmi 
brzy začínáme sledovat docela kvalitní psychologic-
ký snímek tu a tam proložený nějakou drobou kaluží 
krve. V podstatě si ani nejsem jistý, zda +1 pasuje 
do nádoby s nápisem horror, jestli by si ho více ne-
užili skalní scifi sti a jim podobní tvorové. Ale ti by to 
zas chtěli asi doslovně vysvětlené, včetně souřadnic 
planety, ze které pochází meteor, počtu jejích prsten-
ců a gravitace na rovníku. A toho se jim tu nedosta-
ne. Tady po  zhlédnutí zůstane hezky tajuplná chuť 
v ústech a pocit dobře stráveného času ve společ-
nosti originálního díla.

Roman Kroufek
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