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Milé děti,
téma aktuálního čísla je tentokrát doslova jako malované. Taky máte animované věci spojené hlavně
s dětstvím a pohádkami? Chyba lávky. Že to nejednou mohou být krvavě děsivé, brutálně strašidelné věci
se vás budeme snažit přesvědčit v tématu, kterým je tentokrát animovaný horror. A to jak ten zahraniční, tak
i český (potažmo československý), který má silnou tradici.
Vrátíme se také k našemu oblíbenci Grahamu Mastertonovi, s nímž nám chyběl snad už jen rozhovor a tak
vám ho přinášíme, plus nějaké přidružené recenze. Ve druhém rozhovoru jsme pak vyzpovídali sympatickou
dabérku Nikolu Votočkovou. Sami jsme byli překvapeni, jak moc se dá v rozhovoru spojit dabing a horrory.
Zvláštností čísla snad je nebývalý počet reportů. Kromě premiéry druhé řady Pionýrů hororu zavítáme
na koncert Goblin do Vídně nebo na návštěvu k polským horrorovým autorům. Ve spojitosti s Pionýry hororu 2
přinášíme také komiks, který se stal předlohou jednoho z ﬁlmů tohoto projektu.
Kromě toho vás pozveme na prohlídku fotograﬁí jistého svérázného fotografa a umožníme nahlédnout
za oponu jeho života i tvorby. I krátký výběr démonů japonské mytologie na vás vypustíme. Také se vám svěříme s našimi oblíbenými horrovými mordy. Chybět nebude ani další díl o polských horrorových ﬁlmech, samozřejmostí jsou vysoce soﬁstikované recenze na knihy, ﬁlmy a komiksy i další věci, na které jste již u nás zvyklí.
V povídkách vás seznámíme s výsledky jednoho tematického cvičení manželů Blažek-Hrivnákových
a Janko Iša nám odhalí, co se po nocích děje v Bratislavských domech.
Věříme, že vám ten horror opět vybarvíme v těch nejzářivějších barvách.
A příště? Příště vás roztřeseme, donutíme utíkat a vřískat, budeme totiž hledat a nalézat věci ztracené,
zapadlé a zapomenuté …
Namaluji tvoje ňadra,
visí z háků jako madla.
Namaluji tvoje oči,
bez víček již nedivočí.
Namaluji tvoje ústa,
s pahýly zubů tak divně pustá.
Namaluji tvoje nohy,
zlomeny v kolenou jsou jako rohy.
Namaluji tvůj podbřišek,
zbrocený krví navždy tvůj
Honza Vojtíšek
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Naše nejoblíbenější
horrorové mordy
Začíná červen, všechno nám pučí, kvete a nalévá
se životem. Slunce září, louky voní, stromy se zelenají a tloustnou životadárnou mízou. A protože mezi
největší přednosti naší redakce patří cynismus a ironie, rozhodli jsme se vás v tento nechutně životem
oplývající čas oblažit našimi nejoblíbenějšími horrorovými mordy. Aneb od každého třikrát vražda, smrt,
zabití, tak, jak to máme rádi.

dostala a uchvátila mě pro svou bizarní krásu. Pamatujete ﬁlm The Silence of the Lambs (1991)? Já
vím, hloupá otázka. Tak tady mě naprosto odrovnala
scéna, kdy se Hannibal Lecter osvobodí a jako vzpomínku po sobě nechá rozvěšeného policistu. On je to
rychlý záběr, ale stejně mě to tenkrát ohromilo. Mrtvý
policista jako bizarní Ježíš nebo anděl a přišlo mi to –
a stále přijde – vizuálně krásné.

Martin Štefko
Tohle je strašně záludná otázka a mě napadá spousta ﬁlmů se spoustou úmrtí, která by stála
za zmínku. Vybírat jen tři scény vražd je trochu komplikované, a tak je neberte jako naprostý TOP, ale
jsou to takové, které mě hodně zaujaly a na které
jsem si zrovna vzpomněl, když jsem článek psal. Ono
mě jich napadlo více, a možná lepších během psaní,
několik jsem jich během psaní dokonce viděl (jen se
podívejte na nějaký drsnější ﬁlm od Takashi Miikeho),
ale tohle je výběr, pro který jsem se nakonec rozhodl.

S přítelkyní jsme se shodli, že úvodní scéna z ﬁlmu Ghost Ship (2002), stojí za více než jen za zmínku.
Popravdě si z toho ﬁlmu moc nepamatuji, ale úvodní scéna, kde je spousta šťastných, tančících lidí, se
nezapomíná. Vy víte, že se něco děje, stejně jako to
ví malá holka, která naštěstí moc nevyrostla – teď mě
docela překvapilo, že to byla Emily Browning! V téhle
scéně je v hlavní roli jedno hodně pevné ocelové lano,
které je doplněno docela dobrou variací triků.
Druhá scéna. Tahle smrt není ani tak drsná pro
samotné zabití, protože vraždění je mimo kameru, vidíme jen následky, ale je to scéna, která mě prostě

[4]

A aby nezůstalo jen u ﬁlmu, tak v poslední době
jsem se konečně dostal ke komiksu Spirála (2010),
japonsky うずまき nebo Uzumaki, abyste neměli
problém s výslovností. Hned v první kapitole tohoto
komiksu se objevuje smrt, jaká mi dovedla i na papíře celkem zamotat vnitřnostmi. Hlavně proto, že je to
smrt dobrovolná. Dám několik málo indicií: komiks je
o spirálách; v zabití ﬁguruje muž; nezbytnou rekvizitou je nízká, ne až tak široká válcovitá nádoba. A poslední indicie: Člověk se vejde kamkoli.
Tohle mě zaujalo v poslední době a musím říct, že
mě potěšilo, že i u nás je horrorový komiks, který se
navíc vryje do paměti. Zrovna v tomhle komiksu jsou
ještě další panely, které vám dovedou vyrazit dech.
Ale těch ﬁlmových, knižních nebo komiksových úmrtí
je tolik, co stojí za zapamatování…

Janko Iša

Tri najlepšie horrorové vraždy. Človek si povie,
že nie je nič jednoduchšie. Veď hentá, alebo tamtá…

HOW AR D – 15/2015

síce možno skôr táto… Po chvíli som zistil, že najväčší problém
mám vybrať len tri. Ale jedna mi
utkvela v pamäti od roku 2001,
keď som ten ﬁlm prvýkrát videl.
Hneď bolo jasné, že na tomto
mojom malom zozname nesmie
chýbať.
Film… ﬁlm to bol slabší. Piatok trinásteho je síce kultová
záležitosť, ale jej desiaty diel nazvaný Jason X je na tom horšie
ako šesťdesiatročná prostitútka
na ruskej internátnej škole pre
nymfomanky. Ja som ho však
pozeral s úsmevom a dokonca
nie raz! To ma privádza k myšlienkam, že evidentne boli časy
v minulosti, keď som mal veľa
voľného času. A k samotnej morde. Jason sa prebudí na vesmírnej lodi v kocke ľadu, popadne blonďavú slečnu za pačesy a tvár ako z časopisu jej vymácha v tekutom dusíku. Pohľad strachu a prekvapenia
dokonale zamrznutý… aby jej tu tvár následne rozbil
o vesmírny ekvivalent kuchynskej linky. Super!
Keď sa povie horrorový ﬁlm, nemôžem povedať, žeby som bol vyberavý. Nie je toho veľa, každý s vďačnosťou pozrie veľakrát všetko čo produkcia na harddisky torrentových serverov prinesie. Sú
to veci démonické, duchárske, mrtvé deti, živé deti,
posadnuté domy… No mne osobne najviac šmakujú vyvraždovačky, obyčajné jednoduché slashery.
Tie v roku 1996 zprofanoval Scream, nasledovaný
troma ďalšími dielmi. Všetky boli pre mňa výborné,
no na jedničku nič nemá. A zrovna tam sa odohráva

jedna fantastická garážová scéna. Flirtovanie s vrahom v kostýme, lietajúce pivové ﬂaše, pár efektných
bojových kreácií s dverami od mrazničky a potom jeden nepodarený únik cez dvierka pre psov a elegantne zlomený väz! Chrocht chrocht.
A to ma privádza k číslu tri. Séria Saw bola celá
pretkaná dokonalými smrtiacimi vynálezmi, ale jeden
ma fascinoval najviac. Nachádza sa v Saw sedmičke
(Saw 3D, 2010) a mohli by sme ho nazvať Milostný
Trojuholník. Dvojica chlapov je zavretá v presklenej
miestnosti a môžu si priviazaní k cirkulárkam vybrať.
Buď zabijú toho druhého, zomrú, alebo neurobia nič
a zomrie žena, ktorej telo sa každou sekundou k vysokofrekvenčnej píle blíži. Že spávala s oboma som
spomínal? Tak schválne čo si chlapci vybrali… Rozseknuté brucho, kopa krvi a črevá included!
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Krzysztof Gonerski
Kultovní Ichi The Killer (2001) je až po okraj naplněný perverzním násilím, ale zabijáckých scén v něm
není mnoho. Tohle je jedna z nich. Titulní hrdina Ichi,
vybaven speciálními botami s jako skalpely ostrými
čepelemi přetíná správně zasazeným kopem na půl
sadistického pasáka. Řez prochází přesně středem
muže, jehož dvě půlky se postupně oddělují počínaje hlavou, přes břicho, z něhož vyhřezávají vnitřnosti, až k nohám, kdy se obě části těla svalí každá
na svou stranu. Okamžik této ﬁlmové smrti je úžasný,
nechutný, ale zároveň groteskně zábavný a komiksový (na mysl mi přicházejí postavičky z Bugse Bunnyho). Dodejme, že Ichi v této scéně zabíjí ještě jednu
osobu: náhodně rozsekne půl krku prostitutce Sailor,
z níž tryská fontána krve.
Suwīto hōmu (1989) je jeden z méně známých
raných ﬁlmů Kiyoshi Kurosawy, tvůrce Kairo. Film výrazně inspirovaný Poltergeistem Stevena Spielberga
vypráví o jistém domu, po němž krouží duch matky,
toužící za každou cenu získat zpět tragicky zemřelou
dceru. Za tímto účelem unáší jinou dívku do záhrobí,
kterou se jí snaží vyrvat spirituálně nadaný Yamamura. Yamamurovi se opravdu podaří unesenou dívenku přivézt zpět, jeho tělo se však roztéká vlivem obrovského horka vycházejícího z nitra jeho těla. Scéna
mužovy smrti je rukopisem mistra make-upu Dicka
Smitha, proslaveného efekty z The Exorcist, není
tedy divu, že hrdinovo usmrcení v tomto japonském
ﬁlmu vypadá velmi uspokojivě. Kůže se nechutně
roztápí jako vosk, odpadá v celých plátech, z očních
důlků vytékají oči, kosti praskají a rozpadají se, nakonec zbude jen kostra, která se hroutí do sebe, až
zůstane pouze hromádka prachu. Makabrózní, realistické gore na nejvyšší úrovni.
A ještě jeden ﬁlm o strašidelném domu, kultovní japonský Hausu (1977) Nobuhiko Oayashiho. Jde
o jeden z nejkurióznějších asijských ﬁlmů, nepřekvapí
tedy, že z něj pochází jedna z nejnezvyklejších smrtících scén. Tedy, jedna z šestice dívek, které se nalezly v titulním domě, s nadprůměrným hudebním talentem, usedá k pianu, aby předvedla svůj um. Na(její)
neštěstí je fortepiano posedlé: nejprve dívce ukusuje
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prsty a pak ji vtahuje do sebe a… požírá! Nádherný
příklad neomezené japonské představivosti, který je
třeba vidět, aby se uvěřilo.
(překlad: Honza Vojtíšek)

Milan Vričan
Nikdy v živote som si neviedol žiaden rebríček,
ale skôr či neskôr sa v každom z nás nejaká tá stupnica vykryštalizuje. Keď prišiel návrh od Howarda napísať o troch najobľúbenejších vraždách v horrorovom žánri, mal som takmer jasno. Takmer preto, lebo
s kľúčovým slovom tri sa vynoril jeden problém. Ako
sa medzi toľkými šťavnatými, originálnymi a krvavými úmrtiami rozhodnúť pre tie najlepšie? Dvanásťhodinová nočná zmena za sprievodu temných melódií
Yamaokovho opus magnum Silent Hill, Goldsmithovho vystreľovača čeľustí a démonických bardov Septicﬂesh mi vyjasnila myseľ. Svoje tipy som vyberal len
a len spomedzi ﬁlmov, hoci aj v iných médiách mám
svojich favoritov. Toto sú ony.
Čo by to bol za rebríček, keby sa v ňom neobjavil kultový „vo vesmíre nikto nepočuje váš krik“ Alien (1979) Ridleyho Scotta? Spolu s H. R. Gigerom
priniesli svetu najoriginálnejšie monštrum, aké kedy
zabíjalo na palubách vesmírnych korábov a nehostinných planétach. Práve na jednu z takýchto palúb
sa dostáva mimozemský tvor, aby tu zatopil posádke
nákladnej lodi Nostromo. A začne hneď zhurta, keď
si ako prvého podá Johna Hurta. Ten si, ako Kane,
po prieskume havarovaného mimozemského plavidla prináša na tvári prisatého parazita s článkovitými
končatinami, známejšieho pod menom facehugger.
Niekoľkohodinový orálny styk končí nakladením embrya do Kaneových útrob a parazit zákonite odumiera. Po takomto výkone musí vyhladnúť naozaj každému, a tak sa Kane v spoločnosti ostatných členov
začne v kantíne s veľkou chuťou ládovať jedlom. Následne si túto poslednú večeru veľkolepo odsiera.
V bolestivých kŕčoch, za kriku vydesenej posádky
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a rinčania prevracaných nádob sa mu hrudným košom von prederie chestburster. Tvor, ktorý asi najviac pripomína agresívneho červa, sa rodí v gejzíre
krvi. Kane umiera. Toto je výborný skon, šoková terapia z detstva, a to hlavne z dôvodu, že počas celej
scény nie je počuť jediný hudobný tón. Legendárna
historka, že nikto z prítomných hercov nevedel, čo sa
deje, len podtrhuje jej kvalitu. Doteraz mám toto úmrtie vryté do pamäti ako jedno z najdesivejších, aké
kedy bolo zaznamenané na ﬁlmový pás.
Ďalší, kto svojimi ohavnými činmi ovplyvnil môj
duševný vývin, nie je nik iný ako samotný Freddy
Krueger. Nech mi hokejista od Crystal Lake a rovnako i sekáč z Haddonﬁeldu odpustia, ale ich bodycount ani zďaleka nedosahuje toľko nápaditých
vrážd ako porcovačky od ich ﬂambovaného kolegu.
Dokonalým príkladom je skon Phillipa v Nightmare
on Elm Street: Dream Warrior (1987). Keď mu vo
sne z konca nôh vyrastie popálená postava v pruhovanom svetri a širáku a vyzve ho, aby ostal ticho, je
to začiatok naozaj brutálneho predstavenia. Freddy

ho poreže na rukách i nohách a z roztvorených rán
ponaťahuje šľachy von. Z Phillipa sa stáva ľudská
marioneta. Ovládaný bábkarom Freddym sa túla
prázdnymi chodbami sanatória ako bizarný chodec.
Koncový akt zavraždenia vlastne nie je nijako extra
zaujímavý, lenže to utrpenie, ktoré mu predchádza,
stojí fakt za to. Aj po desiatykrát, čo túto scénu vidím,
ma spolu s Phillipom ukrutne bolia všetky údy.
Nezabudnuteľnou smrťou prichádza o život aj fanatická vodkyňa kultu v mestečku Silent Hill z rovnomenného ﬁlmu (2006). Tá sa so svojimi prívržencami ukrýva v kostole, poslednom bezpečnom útočisku
pred hnevom Allessy Gillespie, dcéry jej sestry Dahlie.
Tá opakovane odmieta prezradiť meno otca, a tak jej
dieťa kruto trpí. Šikanovaná spolužiakmi, znásilnená
školníkom a opovrhovaná obyvateľmi mestečka je
Alessa označená samotnou hlavou kultu a riaditeľkou školy Christabellou ako „stelesnenie hriechu.“ To,
že o všetkých činoch vedených proti svojej neteri vie,
iba podtrhuje jej charakter. Christabella je sviňa o akej
sa vám ani nesnívalo. Ultimátna beštia, ktorá si môže
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ruku podať s inou, podobne ladenou mrchou, a to
pani Carmodyovou z Darabontovej adaptácie Kingovej Hmly. Keď po rokoch úspešného ukrývania dobehne osud konečne aj Christabellu, to zadosťučinenie,
ktoré som v tej chvíli pocítil, bolo nezabudnuteľné.
V divokom tanci ostnatých drôtov odslúži už dospelá Alessa poslednú omšu. Pripútaná na nemocničné
lôžko vystúpi z podzemia temnoty priamo na sväté
miesto a svojho trýzniteľa pripraví o život naozaj brutálnym spôsobom. V symbolickej polohe kresťanského mučeníka prejde Christabella bolestnou očistou.
Následne sa rozpúta krvavý kúpeľ na ktorý sa jednoducho nezabúda. Maximus masakrus.

berany duc s železnou trubkou. Již sám o sobě velmi
vymakaně řemeslně zvládnutý mord (střihem, silou,
triky, efekty, atmosférou), při kterém divák musí zajásat. Ale ta nadstavba… Chápejte. Film může být
kvalitně hodně nízko, ale schytá to v něm Paris Hilton. PARIS HILTON! Která to navíc herecky nandává
všem ostatním hercům. Což nijak nehájím její herecké vlohy, spíše haním těch ostatních. A že spoileruji?
Ale no tak… Přece byste neobsadili do horroru Paris
Hilton a nechali ji přežít. A o tom tu celou dobu mluvím. Ta scéna je prostě dokonalá.

Honza Vojtíšek
Jason Voorhees nikdy nebyl mým extra oblíbeným
horrovým záporákem. Měl-li bych to nějak deﬁnovat,
je na můj vkus až moc symbolický a, navzdory jeho
nejčastější a nejoblíbenější zbrani, tak trochu tupý.
Mám radši exekutory inteligenčně trošku na výši, typu
Pinheada nebo Freddyho. Přesto má jednu z mých
nejoblíbenějších a nejmrazivějších horrorových vražd
na kontě právě on. Ještě si živě vybavuji, jak jsem
zíral s otevřenou hubou, když jednu ze svých obětí
zabalil do spacáku a začal s ní mlátit o strom. Jason
dokázal být ve svém exekučním umění tu a tam velmi originální, ale něco podobného se ve ﬁlmu nevidí
tak často. Ta představa, že se mnou ve spacáku někdo mlátí o strom, mě docela děsí. O kvalitách a statutu této smrti svědčí i fakt, že se k ní Jason vrátil
ve svém zatím posledním sériovém (nebudeme-li počítat crossover Freddy vs Jason a zprzněný remake)
dobrodružství Jason X. Ve kterém díle Pátku třináctého to udělal poprvé, si totiž nedokážu vybavit, tak
nějak mi všechny mimo jedničky a právě desítky splývají v jednu kouli, snad v šestém, ale obydlený spacák
bych za to do ohně nehodil.
Remake House of Wax (2005) je sice jen klasickou mládežnickou vyvražďovačkou, ale lze na něm
najít několik zajímavých, pozoruhodných a potěšujících věcí. Z původních příběhů si vzal jen málo a jde
svou vlastní cestou, což nemusí být někdy na škodu.
Elisha Cuthbert taky udělá své a fakt, že celý ten roztápějící se dům v závěru je skutečný a žádný digitální
fake, musí potěšit každého, kdo oceňuje starou dobrou ruční práci. Řekl bych ale, že srdce většiny diváků nejvíce zaplesá, když Paris Hilton udělá berany
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Na třetím mém oblíbeném horrorovém mordu
je zvláštní to, že k němu vlastně dojde mimo záběr
a pak, a to ještě jen na pouhých několik vteřin, vidíme jen její výsledek. Ale možná právě proto vyvolává mrazivější a pronikavější pocit, protože vaše
představivost vyběhne do velmi nepříjemných otáček. K vraždě (a nejen k této) dojde ihned poté, co
Pinhead v Hellraiser III: Hell on Earth (1992) opustí
vězení svého sousoší a v plné své parádě se rozvášní a vyvraždí celý rockový klub. Tato masová vražda
se, až na pár vykutálených výjimek, děje za zavřenými dveřmi a vlastně ji můžeme jen slyšet, ale když
pak kamera projíždí spouští, kterou po sobě Pinhead
zanechal a narazí na mrtvolu muže, ležícího na kulečníku, s kulečníkovými koulemi nacpanými v puse
(a já jsem dosud přesvědčen, že tam jsou nacpány
VŠECHNY), vždycky se mi stáhnou půlky. Pinhead
je prostě pán.

HOW AR D – 15/2015

Animovaná
hrůza
Animace má jednu obrovskou výhodu. Snižuje
nároky. Umožňuje tvůrci vytvořit, ztvárnit a před divákovo oko přivést sebešílenější, sebebizarnější a ten
nejbujnější nápad, jaký ho napadne. Prakticky nezná
mezí. Stejně tak při dobrém uchopení pomáhá vytvořit funkční atmosféru. Zkrátka, poskytuje naprostou
tvůrčí svobodu. A my jsme pro vás vybrali, doufejme,
že zajímavou, dvacítku představitelů animovaného
horroru. Na závěr je třeba říci, že ze všech podobných
článků, které jsme kdy v Howardu otiskli, je tento, co
se týče země původu ﬁlmů, patrně nejpestřejší.
Začněme hned nestárnoucí klasikou. Když byl
The Tell-Tale Heart (1953) v padesátých letech uveden, musel rozhodně zabodovat, protože z něj sálá
v té době populární atmosféra. Navíc se blížila doba,
kdy adaptace E. A. Poa ovládnou kina. Příběh je
v pravdě klasický, a poměrně přesně se drží slavné
povídky Zrádné srdce. Co však z tohoto kraťasu dělá
povinnou podívanou, je kombinace zajímavé animace a podmanivého hlasu vypravěče Jamese Masona,
který není nepodobný hlasu Vincenta Price. Tyto dva
aspekty společně vytváří úchvatnou atmosféru, která
i na malém prostoru zafunguje a spolehlivě vás vtáhne do sebe. Navíc to okořeňují režisérské fígle jako
absence vrahovy postavy na obrazovce, díky kterým
se ﬁlm dostal do učebnic. Rozhodně jedno z nejlepších zpracování Poa vůbec.
Slibovali-li jsme územní pestrost dnešních snímků, zavítejme tedy do někdejší Jugoslávie. Přesně
tam režisér a spoluscénárista Dušan Vukotič vytvořil ani ne desetiminutový němý kraťas Veliki Strah
(1958). Příběh muže, který má rád horrory a rád je
čte v přítmí, ale jednoho dne zjistí, že obyčejné věci
se, ovlivněny četbou horrorů, začnou jevit v poněkud jiném světle, by letitý, mnoha horrory odkojený
divák, mohl vnímat již jen jako milou žánrovou zábavnou grotesku. Ale ruku na srdce, být mi o nějakých třicet let méně, tak nevím, nevím… Stará dobrá
2D animace, nápaditý scénář a velmi vhodná doprovodná hudba dokáží ze zdánlivě komického příběhu
vybudovat poměrně slušnou atmosféru. Což v kombinaci se svižným tempem a vhodnou stopáží dává
uspokojivý zážitek. A pak je tu, samozřejmě, ještě to
poselství: horrory nejlépe číst zásadně ve tmě, pak je
prožitek nezapomenutelný.

Ve východní Evropě ještě chvíli zůstaneme. Sověti měli vždycky blízko k lidu, alespoň to neustále
tvrdili, a tak Jurij Borisovič Norštejn sáhl pro změnu
po lidovém příběhu o ježkovi, který se s malinovým
džemem vydává na návštěvu ke kamarádovi medvědovi, aby spolu mohli počítat hvězdy na noční obloze. Jenže cestou se ježek dostane do mlhy a ta,
jak známo, dokáže i s lidským zrakem i vnímáním,
dělat divy. Ježek v ní začne vídat divné, předivné až
roztodivné věci. Yozhik v tumane (1975) zpočátku
projevuje až úsměvnou animací, jakmile ale vstoupíme do mlhy, sluníčková pohádka se změní v napínavý skoro až horror, sugestivně podporovaný trefným
a řízným hudebním doprovodem. Film zaujme například využitím lekačky, doprovázené ostrým zvukem.
Na rozdíl od současných horrorů, které na podobném postupu zpravidla stojí celé, je tohle jen ojedinělý, a proto plně funkční prvek.
Zadáte-li si do svého oblíbeného internetového
vyhledávače (a vlastně i do všech ostatních) klíčové dvousloví animovaný horror, určitě vám vyskočí
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v jistých kruzích až kultovní ﬁlm z produkce Ivana
Reitmana Heavy Metal (1981). A ne, tenhle ﬁlm není
o útoku zmutovaných metalistů na slušné občany,
jen se nechal inspirovat jistým stejnojmenným časopisem a rocková hudba jako doprovod je jeho důležitou součástí (možná dokonce, a teď přijdou kacířská
slova, tou nejlepší). Vraťme se ale k první větě tohoto
příspěvku. Problém totiž je, že v žánrové záplavě, jíž
jednotlivé povídky oplývají, a které dominuje hlavně
sci-ﬁ s temnou magickou fantasy takřka howardovsko-conanovského střihu, jen přenesené do vesmíru,
toho horroru nakonec dostanete až žalostně pomálu, snad jen pár minut. Naopak erotiky, sošných děv
a ňader dmoucích je až kam. V záplavě dnešních moderností zcela jistě potěší stará dobrá animace a fantastično tryskající snad z každého záběru. Horrorového fandu ale ﬁlm uspokojí jen málo.
Zato Vincent (1982), něco přes 6 minut dlouhý
černobílý loutkový animáč o sedmiletém sympaťákovi Vincentovi Malloyovi, který obdivuje Vincenta Price, je pro horrorového fandu jako dělaný. Samotný
mistr Price taky celý ﬁlm úžasně namluvil a minimálně polovinu atmosféry zprostředkuje právě on a jeho
tajemný hlas – ergo fandům Vincenta Price zaručuji minimálně jeden orgasmus! Vzhledem k tomu, že
dětská představivost nezná hranic, je celý ﬁlm sletem
Vincentových představ o jeho životě jako Vincenta
Price vs. jeho všední realita – život s rodinou, psem
a kočkou. Obojí se samozřejmě nepříjemně prolíná.
Každý to tak trochu známe. Když dorazí „hodná“ tetička (zaměň si tetičku za svého „oblíbence“) na návštěvu, nemálo z nás by jí také rádo zalilo do horkého vosku a vystavilo ve svém voskovém muzeu. Jo
a režisérem je Tim Burton v období, kdy ještě netočil
podivné Alenky pro Disneyho.
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V první části ﬁlmu Nido to nezamenu komori
uta (1985) sledujeme šikanu chlapce s majestátním
předkusem. Nicméně příběh o jeho šikaně a pomstě
je spíš na pozadí celého ﬁlmu. Samozřejmě animovaný anální sex a ukousnutá bradavka stojí za malou zmínku, ale ﬁlm zejména reﬂektuje reálné události
v Japonsku 60. let, kdy na úkor existencí tradičních
japonských vesniček vznikají moderní dráhy pro
Shinkanzen či nová letiště. Osud jedné takové vesničky můžeme sledovat právě v tomto ﬁlmu, který
dokonce obsahuje i prostřihy na fotky opravdových
zdevastovaných míst. Lidé jsou zde neklidní, bezmocní a bouří se. Ale nikdo je neposlouchá. Film se
přinejlepším snaží vzbudit v divákovi pocity, jaké mají
rozlícení obyvatelé, kteří na rozdíl od zubatce svůj boj
prohrají.
Pokud sami se sebou rádi hrajete hru „chci něco,
co jsem ještě nikdy neviděl“, tak teď zbystřete. Felidae (1994) je německý celovečerní detektivní horror,
jehož hlavní hrdina se snaží přijít na stopu záhadným
vraždám svých soukmenovců. Je pojatý poměrně
drsně, takže se tu noirová atmosféra míchá s utrženými hlavami, vyhřezlými střevy a nějakými těmi souložemi. Hm, že už jste podobné věci viděli vícekrát?
Já zapomněl dodat, že hlavním hrdinou Felidae je kocour, prakticky všechny postavy jsou tu kočky, ale
celé se to přesto odehrává v našem klasickém světě.
Jo, už vám ta rozpáraná břicha a soulože nepřijdou
tak tuctové, že? Animace je klasická, řekl bych standardní, trochu připomíná Toma a Jerryho kdyby ho
kreslil v depresích se utápějící narkoman. Příběh je
kýčovitý až hanba, ale kočičímu pojetí to prostě sedí.
Pokud doma žijete obklopeni partou smrdících koček, je pro vás Felidae nutnost, pokud ne, i tak mu
dejte šanci.
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Zřejmě asi nejﬁlmovanějším ruským horrorovým
příběhem je literární adaptace starých lidových příběhů N. V. Gogola o mladíkovi, který se má po tři noci
ve starém kostele modlit u mrtvé dcery venkovského
šlechtice. A to i napříč státy. Od dnes již klasického
sovětského hraného zpracování z roku 1967, přes jugoslávský (srbský) hraný ﬁlm z roku 1990 až po ukrajinský animák Viy (1996). Ten z příběhu prozřetelně
vypouští denní scény popíjení v hospodě mezi jednotlivými nocemi, a koncentruje se jen na to důležité,
přesto je to důležité jaksi ošizeno o atmosféru. Snad
kvůli zaměření na mladší publikum. I když klasická létající rakev zůstala. Samotný Vij, viděli-li jste již nějakou ﬁlmovou adaptaci, patrně bude ovšem zklamání.
Saya je úplně normální mladé japonské děvče z mokrých snů bělošského nadržence. Má culíky, nosí podkolenky a školní uniformu. Kromě toho je
také poslední z rodu prvotních upírů a pro americkou
tajnou službu likviduje krvežíznivé démony. A zrovna
teď je ve středometrážním Blood: The Last Vampire
(2000) vyslána do střední školy na americké letecké
základně v Yokotě, kde se podobný krvežíznivý šmejd
ukryl a chystá si založit hnízdo. Protože co je vábivější
než panenská hrdla mladých japonských studentek?
Možná budete znát spíše o devět let mladší stejnojmennou hranou verzi, na rozdíl od ní je tahle animovaná mnohem pochmurnější, temnější, atmosféričtější a obecně horrorovější. Čemuž zřejmě pomáhá,
kromě pomalejšího tempa vyprávění, i fakt, že se příběh odehrává v roce 1966 a během Halloweenu.
To pan Fingers, ústřední postava seriálu Salad
Fingers (2004), je ryzí gentleman se slabostí pro děti,
rez, kopřivy a má očividný odpor k dentální hygieně. Celý seriál čítající 10 dílů provází zvláštní hudba,
která se Vám prostě dostane pod kůži a i díky ní se
tento kousek stává nezapomenutelným. Jednotlivé
díly na sebe nenavazují a dokonce nemají ani větší
příběh, jsou to spíš výjevy ze života hlavní vyšinuté
postavy, která bydlí v polorozpadlém baráku někde

uprostřed pouště v neidentiﬁkovatelném časovém
období. Hlavní postavička, pan Fingers je nanejvýš
podivná existence a vsadím své kozačky na to, že
pohled na něj vás rozhodně těšit nebude. A když
k nevábnému vzhledu připočítáte i očividnou nemoc psychického původu, snoubící se s nepříjemným skřípavým hlasem, o kterém se vám bude zdát,
na příjemnou noční můru je zaděláno.
U podivně neobyčejných hrdinů ještě zůstaneme.
Řekne-li se dneska zombie, nejednou nezbývá než
dodat zároveň komedie. Americký animák Franka
Sudola City of Rott (2006) o starém dědkovi Fredovi, který se musí se svým chodítkem probít městem
plným zombíků, aby si našel nový pár bot, zombie
komedií, jak je patrné z anotace, je. Což není jeho
největší problém. Největším problémem ﬁlmu je jeho
celovečerní stopáž. Protože animace, nápad, zápletka i zásoba vtipu vystačí sotva tak na maximálně
dvacetiminutový kraťas o starém senilním bláznivém
dědkovi, co kydlí zombíky svým chodítkem. V tomto formátu by šlo o zábavně ironickou zombie řežbu.
Ale v celovečerní stopáži se tohle všechno rozplizne v takřka nedokoukatelné utrpení, kdy vtip ztrácí
na kulervoucnosti, kecy schizofrenního dědka začínají lézt na nervy a čím dál více nabýváte pocitu, že
sledujete zaseknutou starou videohru.
Francouzský Peur(s) du noir (2007) je sice také
celovečerní, ale alespoň povídkový. Na jeho vzniku se totiž podílelo celkem deset světoznámých

[ 11 ]

komiksových tvůrců a graﬁků, kteří si za úkol vzali společné téma: Strach ze tmy. A v tomto počinu,
stejně zvláštním jako zajímavém, se s tím v pěti povídkách vyrovnali každý po svém. Pavouci na lidské
kůži, psí tesáky, smrtící dívčí atraktivnost, noční můra,
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z níž se nejde probudit, mizící lidé… Různé strachy
v různých animacích vytváří cosi mrazivého, mysteriózního, napínavého, ﬁlosofujícího až strašidelného.
Každá z povídek má jistě něco do sebe, buď přímo
obsahem, nebo minimálně animací. Pokud se vám
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podaří na ten ﬁlm a jeho atmosféru naladit, změní
se v lahůdku. Mně se nejvíce líbila poslední povídka
o muži uzavřeném v šatně.
Hikiko: Toshi densetsu monogatari (2008) je
adaptace japonské městské legendy o Hikiko. Malá
story asijského činžáku, ve kterém nechybí ani klasická vlasatice. Kam zmizela šikanovaná dívka ze
sousedství? Proč se od sousedů ozývají podivné
zvuky a kdo je ta dlouhovlasá postava, plížící se osamělými chodbami budovy? Satoshi míří na sraz spolužáků po 15 letech a při té příležitosti na všechny
tyto otázky dostane odpověď. Ačkoli animace ﬁlmu
připomíná hru The Sims, což děsivosti zrovna nepřidává, místy má ﬁlm poměrně slušnou atmosféru.
Nejste-li komiksoví fandové a neznáte-li Strážce (Watchmen) zpaměti i odzadu (a pevně věřím, že
nejsem osamocený podobný kulturní ignorant), mohl
by vám skvělý kraťas Tales of the Black Freighter
(2008), jako vystřižený z případné společné povídky
E. A. Poea a R. L. Stevensona, uniknout. A to by byla
obrovská škoda. Příběh námořníka, jehož loď přepadne tajemný černý škuner, který jediný útok přežije a pokouší se varovat před podobným útokem
rodné město, se původně epizodně objevoval právě ve Watchmenech, kdy ho četl jistý chlapec jako
komiks. Ucelenou podobu získal až tímhle kouskem,
na jehož scénáři pracoval mimo jiné i Zack Snider
a postavy hovoří hlasy Gerarda Butlera nebo charismatické Shioban Flynn. A my, komiksoví ignoranti můžeme být jen rádi. Protože se k nám dostává
řádně temný, krvavý, mrazivý, napínavý a hlavně atmosférický horrorový krátkometrážní animák, v němž
vše, od animace, přes příběh až po hlas vypravěče,
vytváří takřka dokonalý celek.

Pokud vám ještě nedošlo, že je Rob Zombie zarytý horrorový fanda, The Haunted World of El Superbeasto (2009), by vás mohl přesvědčit. Ukáže vám
taky, že je to prostě magor, který se s ničím nepáře.
Tohle je čistý horrorově popkulturními odkazy nabitý úlet, o jednom machistickém superhrdinovi, jeho
sexy sestře, bandě zombie nacistů, ženitby chtivém
Satanáši a striptérce s mluvou nedostudovaného
dlaždiče. To vše okořeněno notnou dávkou politicky nekorektního sexismu. Což je možná ten největší problém, protože v záplavě monstrózních koziček,
natřásajících se prdelek a různých necenzurovaných
sexuálních praktik, při nichž zjistíte, jak moc jste
zaostalí, se ta zábava postupně trošku vytrácí. Ale
jako fandovský test odhalování skrytých i očividných
horrorových odkazů je to velmi slušná zábava.
Animovaný Eraserhead! Plastelínové šílenství!
Nejde, samozřejmě, o našeho šéfredaktora, ale Bobby z ﬁlmu Bobby Yeah (2011) je stejný magor. Toho
dne je konstelace hvězd tak příznivá, že se rozhodne unést jedince podivného druhu, který má navíc
na těle červené tlačítko. A taková tlačítka jsou lákadlem. Bohužel ne každé stisknutí takového tlačítka
se jeví být tou správnou volbou a tak hrdina pomalu tone ve stále se zvyšujícím objemu sraček. Film
nemá valného smyslu, je to spíš soubor výjevů z naučného ﬁlmu „proč neloupit a nemačkat neznámá
tlačítka“, vše hezky zaobalené do bizarních výjevů,
jaké dovoluje snad jen plastelína.
Když v dánském The Backwater Gospel (2011)
do městečka dorazí funebrák, všichni se vyděsí
k smrti (dokonce více, než z místního kněze sršícího síru a ohně pekelné) a zbaběle se zavřou v domech. Ne, funebrák nemá tvář Clinta Eastwooda, ani

[ 13 ]

kolty níž než kulky. Tenhle funebrák má jen prázdné
oči a vrhá smrtonosný stín. Protože tenhle funebrák
si vždycky pro někoho přijde. Ale nikdo z Backwaterských to nechce být. Když kněz v záchvatu nenávisti využije situace, aby se zbavil nepohodlného
nevěřícího, rozpoutá peklo a funebrák dostane přesně to, pro co si přišel. Pouze desetiminutový dánský
westernový horror je dokonalým souladem uchvacující animace (odkazující ke Gorillazz) a drsného, syrového a servítky si neberoucího příběhu. Což dohromady vytváří skvělou atmosféru, děsivou a mrazivou.
Na málu prostoru hodně horroru.
V japonském Gyo (2012) neděsí lidi funebrák,
ale ryby, které na podivných podvozcích s nohama
vystoupily z moře a namířily si to do Tokia (zřejmě
jim Gojira dala dobré reference). Průvodním znakem
těchto ryb je, že hrozně smrdí, neboť v podstatě umírají, jsou útočné, a když vás zraní, změníte se v napuchlé živoly, z nichž uniká smrdutý plyn všemi možnými otvory. Ve své podstatě je to střet klasických
Asylumáckých mořských monster tupostí s takovým
Sharknadem v čele s inteligencí (ač se no nezdá, není
to vůbec hloupé) a tradiční japonskou animací, potěšující hlavně smyslem pro detail a nezvyklé scény
(první klasický animák, v němž jsem viděl sendvič,
část v cirkuse). V seznamu kladů na čelních místech
budou ještě vypracované charaktery postav. Gyo
je spíše akční podívanou než něčím strašidelným
a mrazivým, ale je to v mnoha ohledech drsné. Pokud máte animované věci zažité jen jako v podstatě
nezávadné pohádky, může vás to i mile překvapit.
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A šup zpátky do Dánska. Tam v roce 2013 vznikl krátký ﬁlm Memoria, který představuje v našem
výběru spíš nenápadnou jednohubku. Ta by asi neudělala ostudu v Pionýrech hororu, ale podruhé se
k ní zřejmě nevrátíte. Příběh se točí kolem mladíka,
který trpí ošklivou směsí vidin a ﬂashbacků ze svého
života. A tato směska celkem logicky směřuje k vyvrcholení, které asi nikoho nepřekvapí, ale zřejmě ani
neurazí. Plusem snímku je rozhodně povedená animace, která, ač 3D, si drží své kouzlo a místy dokáže
vykouzlit příjemně šílenou atmosféru.
To nejlepší nakonec? Konec dobrý, všechno
dobré? Nejsme v ženském, dětském, případně sportovním časopise. Pokud máte dost všeho krásného,
skvělého a nádherného ve ﬁlmech, pusťte si Ancha
es Castilla (2014). Alegrii posedl africký démon Bokassa, čemuž se snaží učinit přítrž otec, který ze všeho nejvíc připomíná chodící nádorové bujení či pořádný kus výkalu a nadevše miluje bary. Což znamená
jediné - že nás čeká pořádná vymítačka! A do všeho
hraje techno. Kostýmy, loutky, vizuální stránka a vše
kolem je tak naprosto úžasně špatné, hnusné, absurdní a debilní, že to snad nejde nemilovat. A že vymítání už jsme viděli kvadrilionkrát? Že vás nemůže
nic překvapit, protože doma vymítáte téměř každý víkend? Po tomhle ﬁlmu vám všechna ostatní zhlédnutá vymítání přijdou jako pohádka od Disneyho!
Andrea Parezová
Roman Kroufek
Honza Vojtíšek
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Shōjo tsubaki:
Chika gentō gekiga
Groteskně-surrealistická, makabrózně krutá verze pohádky o Malence aneb Zrůdy Toda Browninga
potkávají 120 dní Sodomy markýze de Sade a kresbu Suehiro Marua.
Režie: Hiroshi Harada
Scénář: Hiroshi Harada
Délka: 56 min.
Původ: Japonsko
Rok: 1992
Hrají: Minako Naka, Norihiko Morishita,
Keisonuke Okamoto, Kazuyoshi Hayashi

O co jde?
Tokio, 20. léta. Dvanáctiletá Midori vede bídný
a smutný život. Při požáru jejich rodinného domu
zemřel její otec, aby uživila sebe, i těžce nemocnou matku, dívka prodává květiny. Jednoho dne si ji
všimne tajemný pan Arashi, který ji předá navštívenku s adresou a nabídne jí, aby se v případě problémů
vydala na udanou adresu. Když Midorina matka zemře, dívka, odkázaná sama na sebe, dá na Arashiho

nabídku. Ukazuje se, že pan Arashi je ředitelem skupiny cirkusáků, skládající se ze společenských vyvrhelů, mrzáků a zrůd. S dívkou je nakládáno jako
s nevolnicí: je bita, mučena a znásilňována. Její krutý
osud podlehne nečekané změně, když se mezi cirkusáky objeví podivný trpaslík Masamitsu. Díky svým
tajemným schopnostem dokáže pozvednout upadající cirkus, který opět začíná přitahovat davy diváků.
Masamitu se stává jeho hvězdou. Zamiluje se také
do Midori, ale jeho láska se ukáže být neobvykle majetnickou, odhalující jeho temnou a děsivou povahu.

Legenda legendy
Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga Hiroshiho
Harady je jedno z nejneobvyklejších anime v dějinách japonské animace, které se dočkalo své vlastní
legendy. Pro ni se sešlo mnoho činitelů: ne zcela běžné kulisy realizace ﬁlmu, jeho originální forma, šokující obsah a spojení s tvorbou avantgardního umělce
Suehiro Marua, který je označován za „markýze de
Sade mangy“. Geneze Haradova ﬁlmu, jako většiny
japonských ﬁlmů, totiž sahá až k pro Japonsko speciﬁckým kresleným příběhům nazývaných manga.
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V roce 1984 nezávislé manga vydavatelství Seirindō
vydalo Maruův komiks nazvaný Shōjo tsubaki (Dívka s kaméliemi). Nebyla to obyčejná manga, stejně
jako je neobyčejným umělcem její tvůrce.
Suehiro Maruo (*1956) byl od mládí spojený s komiksovou tvorbou. V sedmnácti letech vytvořil svou
první mangu, ukázala se však tak šokující, že ji vydavatel populárního manga magazínu Weekly Shōnen
Jump odmítl publikovat. Zdařilo se to teprve o sedm
let později, kdy oﬁciálně debutoval v magazínu Ribon no Kishi a rychle si získal pověst nepokorného
a kontroverzního umělce. Dnes má Mauro status kultovního tvůrce, jehož práce jsou publikovány pravidelně nejen v Japonsku, ale i v zahraničí (mj. v USA,
ve Francii nebo dokonce v Brazílii). Slávu, obzvláště
za hranicemi Japonska, mu přinesly alba s jeho ilustracemi a obrazy stylizované do ero guro. Ero guro
vzniklo ve 20. letech jako jedno ze směrů japonského modernismu a nejlepší deﬁnicí je celý název tohoto směru ero guro nansensu, tedy: „erotika, groteska, absurdita“. Co to znamená v praxi? Odpovědi
v této oblasti poskytují Maruovy práce, které vzorově zrcadlí ideje tohoto směru. Makabrozita v podobě vyhřezlých vnitřností, uťatých hlav, zmrzačených
a zdeformovaných postav se nezřídka pojí s pornograﬁckým představením sexu, to vše pojaté v groteskní surrealistické koláži. Krátce řečeno, estetice ero
guro je blízké vše, co vzbuzuje šok, odpor a znechucení.
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Atrakce tohoto typu nalezneme ve zmiňované
manze Dívka s kaméliemi. O komiks projevil zájem
Hiroshi Harada, který se rozhodl převést příběh titulní hrdinky na obrazovku. Realizace tohoto rozhodnutí se ukázala největší uměleckou výzvou v Haradově
životě. Režisér se snažil pro svůj projekt získat sponzory, ale žádný nechtěl vynakládat peníze na v podstatě Haradův amatérský projekt, navíc tak kontroverzní. Tvůrce však byl rozhodnutý: na realizaci ﬁlmu
vydal všechny své úspory a věnoval mu pět let života.
Vlastnoručně nakreslil přes pět tisíc kreseb do svého
ﬁlmu, do nějž byly zapojeny Maruovy ilustrace. Navíc
vypracoval zvukové efekty, namluvil postavy a přemluvil J. A. Seazera, stálého spolupracovníka avantgardního režiséra Shunji Terayamy, aby k ﬁlmu složil
hudbu.
Popisujeme-li ohromné Haradovo obětování ﬁlmu, není možné nezpozorovat analogii k… Georgesu Meliesovi. Francouzský pionýr žánrového ﬁlmu
také dělal ﬁlmy sám a peníze na své projekty vydával
ze své vlastní kapsy, až nakonec skončil jako zapomenutý, sotva se uživení schopný prodejce hraček
v malém obchůdku na pařížském nádraží. Haradua
nepotkal až tak smutný osud. I nadále pracuje u ﬁlmu, už ne animovaného (jeho jméno naleznete např.
v realizačním štábu Lost in Translation (2003)), ale
jeho životní dílo by nenávratně zapadlo. Originální kopie Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga byla
zničena, možná samotným režisérem, frustrovaným
špatným přijetím ﬁlmu a odkázáním na ojedinělé projekce pouze v malých kabinetech hrůzy v zábavních
parcích. Naštěstí se zachránilo několik bootlegových
video kopií, které umožnily francouzskému vydavatelství Cine Malta vydat ﬁlm na DVD mimo jiné s anglickými titulky.
Dopřál jsem si celý tenhle mimoﬁlmový kontext,
protože Haradův ﬁlm patří k tomu druhu uměleckých
výtvorů, které není možné odtrhnout od okolností doprovázejících jejich vznik. Neboť všechna úskalí jeho
autora svým způsobem měly přímý dopad na formu,
a snad i obsah Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga.

Nejdivnější anime na světě?
Pakliže není Haradovo dílo nejdivnějším anime
vytvořeným v Japonsku, zcela určitě je výjimečným
dílem. Píšu-li totiž o Shōjo tsubaki: Chika gentō
gekiga jako o „anime“, tak pouze s jistým váháním.
Diváci vychovaní na ﬁlmech Hayao Miyazakiho, Mamoru Oshiiho nebo populárních sériích typu Dragon
Ball si totiž mohou pomyslet, že Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga je animací podobného stylu. A bum
ho, překvapení!
Je těžké prohlásit, zda netypická forma Haradova ﬁlmu je jeho vědomou uměleckou volbou nebo
spíše výsledkem prozaických, ale nezvykle znepokojivých problémů ﬁnanční povahy, v každém případě
je tento ﬁlm spojením statických kreseb s nespočetným využitím klasické animace. Haradova obrazová

HOW AR D – 15/2015

forma má svůj původ v tzv. ilustrovaných divadlech
nebo obrázkových divadlech popisovaných jako kamishibai. Speciﬁka tohoto tvůrčího výrazu spočívá ve vyprávění příběhu prostřednictvím zasouvání
kartonových kartiček s ilustracemi, postupně představujícími části příběhu, do dřevěného paravánu.
A přesně takhle vypráví svůj příběh i Harada, což
zpočátku diváky zvyklé na pohybující se obraz, může
trochu znepokojit a zcela jistě ztížit požitek, ale společně s rozvojem příběhu nejen že přestane vadit, ale
zdá se být co jak nejvíce opodstatněné v kontextu
obsahu.
Je totiž třeba mít na paměti, že příběhy kamishibai stylu jsou nejčastěji adresovány k mladým divákům, představují příběhy plné superhrdinů (jedním
z nejpopulárnějších je Ogon Bat), bojujících s „temnými charaktery“ různého stylu. Je tedy jasné, že
ilustrace těchto příběhů jsou přizpůsobeny odběratelům, vyznačují se jednoduchou, konvenční a pro
dětské ilustrace typickou „ladností“. Tuto „ladnost“
pozorujeme i v Haradově kresbě (dokonce i na obalu
DVD), což je odůvodněno nejen postavou mladé hrdinky, ale i tématikou ﬁlmu, zabývajícím se dětstvím.
Jenže v případě Midori je to dětství z té nejhorší noční můry, která by se dítěti mohla zdát. Také kresby s dětskými ilustracemi jsou brutálně prokládány

ilustracemi mrtvé matky, z jejíhož zakrvaveného lůna
se vykousávají krysy, se záběry těla rozšlapaného
štěněte, z něhož vyhřezávají vnitřnosti, s kresbami
Midori a cirkusáka bez končetin, který se vsoukává
pod spodničku malé dívenky, s perverzním sexem
za účasti hadí ženy, siláka a bezrukého mrzáka.
Cíl je jasný. Jde o brutální střet dětské nevinnosti
a naivity se zlem světa dospělých, zdeformovaným
stejně, jako jsou zdeformována jejich těla. A i když
tento střet nabývá podoby namalovaného a převážně
statického hnusu a perverze, vyvolává šokující dojem.
Zdá se být ještě více šokující, soﬁstikovanější a chorý, než kdyby tohoto dětského kontextu byl zbaven.
V tomto ohledu připomíná Haradaovo anime jinou
animaci Cat Soup Tatsuo Sata, které by se zcela jistě mohlo ucházet o titul nejdivnější anime na světě,
a v němž je záměrná infantilizace obrazu ještě větší. Hrdinkami příběhu jsou kočky, vypadající jako by
byly vyjmuty přímo z večerníčku, a celý ﬁlmový svět
se zdá být jako namalovaný dítětem. Jen s tím rozdílem, že v tomto světě se překvapivě často a s velkou
intenzivností objevuje násilí, destrukce a smrt.
Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga tedy možná
nakonec není nejdivnějším anime na světě, ale zcela
jistě je, stejně jako jeho hrdinové, na hony vzdáleno
normě.
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Znásilněná Malenka
Slavná báseň Hanse Christiana Andersena, jak
všichni víme, vypráví o krásné, ne větší než lidský
palec, dívence, která, než se dočkala happy endu
po boku krále elfů, byla různými způsoby a za různými účely (nejčastěji manželství) využívána polními
stvořeními. Proč tuto známou bajku zmiňuji? Protože
Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga je krutá, násilím, deviacemi a znetvořeními přeplněná deformace
příběhu o Malence. Černá ropucha, která Malenku
unesla, je pan Arashi, který zákeřným způsobem
naláká Midori do svého kabinetu zrůd. V protikladu
k Andersenově hrdince se hrdince našeho anime nepodaří od svých věznitelů utéct a jediné, co jí zbývá,
je smutně hledět na v dáli projíždějící vlak do Tokia –
symbol šťastných, bezstarostných časů.
Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga je totiž pohádkou bez šťastného konce: zbavena naivnosti, víry
v dobro a šlechetnost, která nakonec poráží zlo. Je to
pohádka, v níž se králem elfů ukazuje být patologicky žárlivý trpaslík, démon lapený v mikroskopickém
těle. Dokonce, i když v Haradově pohádce Malenka potkává přátelské lidi, zakrátko se ukáže, že ona
přátelskost byla pouze maskou, aby byla podvodně
oklamána. U Harady jsou všichni prolezlí zlem, jejich
fyzická ohyzdnost odráží jejich morální degeneraci,
a tito všichni, stejně jako u Andersena, chtějí Midori-Malenku pouze zneužít. A proto je Shōjo tsubaki:
Chika gentō gekiga sérií scén zobrazující toto vykořisťování: znásilňování, bití, svazování, ponižování,
otrocká práce a nakonec láska, která se ukazuje být
stejnou pastí, jako lahev, do které se ve svém velkolepém čísle nasoukal Masamitsu.
Haradaův ﬁlm však není jen monotónní kreslená pornograﬁe, jak by se mohlo zdát. Šokující scény
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režisér staví proti překvapivě poetickým, krásným
a vycizelovaným okamžikům. Poskytují ﬁlmu pohlcující, nezvykle smutný charakter, neboť si uvědomujeme, že to jsou pouze pomíjející okamžiky v Midorině
životě plném utrpení. Navíc se tyto momenty ticha,
ukojení či štěstí zdají být jistou formou abnormálního sadismu osudu, který krutým způsobem hrdince
odhaluje, že život v celé své nezkazitelné kráse, se jí
odhaluje pouze proto, aby ji co nejhlouběji zranil. Je
to scéna s opuštěnými štěňaty, o něž se dívenka stará a cítí se s nimi šťastná, které však nakonec skončí
v hrnci jako „psí polívka“. A proto, kdyby Harada nepřipojil tyto krátké momenty poezie, jeho ﬁlm by byl
plochý a nepravdivý. Pravdy totiž dosahujeme teprve
tehdy, když utrpení, byť jen na krátký okamžik, je přerušeno myšlenkou, že možná snad jednou to všechno dobře dopadne. Neutěšujeme se snad takhle,
když neštěstí nemá konce a naděje na lepší zítřek se
utápí v husté mlze?
Shōjo tsubaki: Chika gentō gekiga Hiroshiho Harady je jeden z nejdráždivějších a nejvíc šokujících
příběhů o dítěti konfrontovaném se zlem dospělých,
které předčasně dospívá a v němž předčasně umírá
duše. Statické, groteskně-makabrózní kresby, věrně
naplňující ducha Suehiro Maura, jsou jako fotky ze
života týraných dětí; dětí mučených, zesměšňovaných, ponižovaných vlastními rodiči; dětí, které nenalezly lásku ale pouze obrovskou dávku neuchopitelného utrpení. Kdo ví, možná noční můry, které se jim
zdají, nabírají podobu scén z ﬁlmu Hiroshiho Harady?
Krzysztof Gonerski
Překlad: Honza Vojtíšek
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Skotský spisovatel Graham Masterton se vine
Howardem jako temně rudá krvavá šmouha. Ve druhém čísle jsme otiskli jeho rozsáhlý proﬁl (který, pokud jste tak ještě neučinili, doporučujeme přečíst ještě před tímto rozhovorem, určitě to pomůže) a dvě
recenze s ním spojené. Pro čtvrté číslo se nám podařilo zajistit a přeložit jeho povídku a ve dvanáctém
čísle se objevil report z autorovy loňské návštěvy
České republiky. Takže? Takže už zbývá akorát rozhovor, abychom to měli kompletní. A tak nám ho jeho
největší fanoušek v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, Honza Vojtíšek, vyzpovídal.
Na český trh jste vstoupil v roce 1997 a 1998,
kdy byly vydány překlady vašich dvou knih Sběratel srdcí a Hymnus. Přibližně ve stejné době byly
vydáním několika antologií přeloženy čtyři vaše
horrorové povídky. Vzpomenete si ještě, jak k vydání českých překladů dvou vašich románů došlo
a jak to probíhalo?
Abych pravdu řekl, tak tohle už si nepamatuji.

ROZHOVOR

Graham
Masterton
Doufám, že všechny moje horrorové romány budou nakonec v češtině vydány. V současné době
jsem rád, že je série s Katie Maguire úspěšně vydávána nakladatelstvím Host. Nemyslím si, že horroroví nadšenci budou romány v sérii zklamáni, protože
vraždy v těchto románech jsou velmi hnusné – tak
jako to je i u skutečných vražd. Nepíšu něco, co někteří nazývají „pohodlnou krimi“, kterou psala třeba
Agatha Christie, kde nejhorší věc, která se kdy stane, je, že biskupa v koupelně ubijí k smrti vycpaným
jezevcem.
Mí agenti se starají o to, aby se moje romány dostávaly k vydavatelům, kteří se zajímají o horror, a já
si myslím, že v České republice jsou stejní horroroví
nadšenci jako v Polsku, kde jsou moje romány poměrně úspěšné, jak sám víte.
V rámci akce Měsíc autorského čtení jste vloni v létě Českou republiku (a Slovensko a Polsko)
navštívil a během dvou autorských čtení v Brně
a Ostravě umožnil nahlédnout do vaší horrorové tvorby a podebatovat s fanoušky. Jak obě za-

„Nevěřím na předstírání toho,
že lidé k sobě nejsou krutí.“
Opomineme-li dva vaše sexuální a erotické
průvodce, jejichž překlady vyšly v letech 1996
a 2001, trvalo celých 14 let, než jste se k českým
čtenářům vrátil. Nejprve povídkou ve čtvrtém čísle našeho časopisu a povídkou v časopise XB-1.
V románové tvorbě byl v loňském roce vydán mysteriózní krimi thriller Bílé kosti, první ze série Katie Maguire, který byl právě před několika dny doplněn vydáním druhého svazku série a letos má
vyjít i třetí. Lišila se nějak výrazně domluva vydání vašich horrorových románů v 90. letech a krimi
thrillerů vycházejících v současnosti? Je to ojedinělý záchvěv, nebo se můžeme těšit i na další
vaše knihy? Dočkáme se nějaké další vaší horrorové knihy v češtině?

stávky probíhaly, jak se vám v České republice
(a na Slovensku) líbilo? Co všechno ty akce obnášely a bylo jejich součástí? Četl jste na všech
zastaveních stejnou povídku, nebo jich bylo více?
Zažil jste během těch několika dní něco zajímavého, zábavného?
Tohle byla moje první návštěva v České republice
(a také na Slovensku, i když Polsko navštěvuji pravidelně). Skvěle jsem si to užil. Zamiloval jsem si Brno,
a to hlavně díky tomu, že se mnou režisér Mátyás
Prikler strávil v tomhle městě celý den natáčením dokumentu pro Českou televizi (i když mám pocit, že se
to nevysílalo). Mátyás mi rovnou řekl, že mě moc nezná, a tak jsem si dokument musel tak trochu režírovat
sám, s ohledem na osm různých aspektů mého života.
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Řekl jsem mu, že rád kreslím, a tak poslal svou
asistentku, aby koupila skicák a pastelky, potom jsme
odjeli na hřbitov, kde jsem seděl u hrobu a kreslil svůj
život, stránku po stránce, od narození až po smrt,
přičemž mojí rakev neslo šest klaunů.
Pak jsem Mátyásovi řekl, že rád vařím, a tak mě
vzal do jedné z lepších restaurací v Brně, kde mě
rovnou postavili do čela kuchyně s šéfkuchařem jako
mým asistentem. Řekl jsem mu, aby ohřál nějakou
polévku, já jsem ji rozlil do misek a ozdobil olivovým
olejem a petrželkou. Potom jsem jen zazvonil na servírku, která odnesla polévku hostům.
Režisérovi jsem dále řekl, že si rád dám víno,
a tak jsme zamířili do omšelé levné restaurace, kde
jsem seděl se starými chlápky, kteří kouřili a kašlali
a pili vodku a já jsem si objednal víno.
Dělníci zrovna přemisťovali dlažební kostky
na hlavním brněnském náměstí, a tak jsem natáčel,
jako kdybych byl jejích nadřízený. Kontroloval jsem
jejich práci, s každým jsem si potřásl rukou a pogratuloval k jejich zručnosti. Nakonec jsem jim nastartoval jejich parní válec.
Dál jsme ﬁlmovali v parku, kde jsem rukou rozvlnil hladinu v jezírku, abych tak ukázal, jak rád narušuji
zažité stereotypy lidských životů – velmi symbolické!
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Pak mě napadlo, že bych mohl na Mátyáse vyzrát něčím, co by nebyl schopen zařídit. Svěřil jsem
se mu, že většinu života jsem řídil americká auta,
jako jsou Lincolny, Mercury a Cadillacy. Ale Mátyás
se nenechal srazit na kolena – během asi půl hodiny
přijela k našemu hotelu protáhlá limuzína značky Lincoln i se šoférem. Mátyás navrhl, že když rád mluvím
se ženami o jejich sexuálním životě, měli bychom jet
po Brně a zastavit kdekoli, kde uvidíme pěknou dívku, pozvat ji do limuzíny a mluvit o jejím soukromém
životě. No, zkusili jsme to, a oslovili několik dívek,
ale všechny pochopitelně odmítly do auta nastoupit!
Dokonce jsme zkusili zajet do pivní zahrady, kde byla
hromada dívek, ale žádná z nich se k nám nepřipojila. Tohle mi ukázalo, že české dívky jsou krásné, ale
nejsou pitomé.
Ke konci mě natáčeli, jak sám řídím limuzínu, což
bylo skvělé, i když auto bylo skutečně velmi dlouhé
a rohy ulic v Brně velmi úzké!
Nakonec, k večeru, Mátyás splašil šest dívek
a já jsem s nimi seděl na hotelovém dvorku a mluvil
s nimi o jejich sexuálním životě a o tom, jak šťastné
(anebo nešťastné) jsou se svými partnery. Tou dobou
začalo pršet, a tak jsme se semkli kolem stolu, každý
s vlastním deštníkem.
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Užil jsem si i Slovensko. Předčítal jsem v Košicích, kde nás pak místní básník, který si říká Dali (pořádné vousy, velké břicho), zatáhl do svého oblíbeného baru. Tam jsme popíjeli višňovici a rozdělili si
obrovskou pizzu. Dali nemluvil moc dobře anglicky,
já zase neumím česky, ale stejně jsme se hodně nasmáli.
Poté jsem jel do Ostravy, kde jsem také potkal
řadu přátelských lidí. Jsem odhodlaný navštívit Českou republiku znovu, jak jen to bude možné, a klidně i zkroutím ruce svým redaktorům v nakladatelství
Host, aby připravili propagační turné.
Jste autorem několika, ať už krimi thrillerových nebo horrorových, ság, či lépe řečeno sérií,
což se poslední dobou zdá, že je převažující forma žánrové formy a tvorby (ať už literární nebo ﬁlmové). Proč si myslíte, že obsáhlé ságy, donekonečna rozvíjející určité příběhy, postavy nebo celé
vesmíry, jsou tolik populární a oblíbené? Navíc
v tak uspěchané době, která dnes panuje, kdy by
se zdálo, že budou v oblibě naopak krátké, rychlé
a úderné formy, jako třeba povídka nebo novela?
Nikdy jsem vědomě nezačal psát s tím, že se
bude jednat o sérii horrorů nebo thrillerů. Každá první kniha ve všech mých sériích byla původně zamýšlena jen jako jeden uzavřený příběh. Pak se ale
stalo, že čtenáři měli zájem dovědět se víc o postavách, které jsem stvořil. Například o Harrym Erskinovi z knihy The Manitou, falešném věštci, který
náhle zjistí, že opravdu stojí proti něčemu paranormálnímu. Anebo Jim Rook, vysokoškolský učitel
v románu Rook, který má vrozenou schopnost vidět
duchy a démony a další entity a angažuje studenty
ve své nepříliš zdatné třídě k tomu, aby mu pomáhali bojovat proti paranormálním tvorům. Sissy Sawyer, starší žena, která je skutečný jasnovidec. John
Dauphin, obézní milovník jídla se objevil v sérii Night

Warriors. Samozřejmě nesmím zapomenout na detektivku komisařku Katie Maguire z policejního oddělení v Corku. První román s touto postavou jsem napsal v době, kdy jsme s mou zesnulou ženou ještě žili
v Irsku, a nikdy jsem si nemyslel, že by to mohla být
série. Kniha byla původně vydána pouze v USA jako
A Terrible Beauty, což je odkaz na irského básníka
W. B. Yeatse. Když se román před deseti lety vydával ve Velké Británii, nakladatel si myslel, že Britové
citátu neporozumí, a tak to bylo vydáno jako White
Bones. Zbytek je historie. Následovalo pět dalších
knih a do dnešní doby se jen ve Velké Británii prodalo
482 000 kopií digitální podoby této knihy.
Velmi se snažím o to, aby byly moje postavy realistické, uvěřitelné, raději než aby byly supermuži a superženami, což je dle mého názoru jeden z hlavních
důvodů, proč o nich mí čtenáři chtějí vědět víc. Čtenáři se mohou ztotožnit s postavami a jejich problémy, což nejsou jen démoni a zločinci, ale také placení
účtů, zakládání rodiny a zlomené srdce. Nesmíte zapomenout, že jsem napsal mnoho knih o sexuálních
radách a po mnoho let jsem byl novinový poradce
v několika amerických časopisech, což je dle mého
dobrý základ k tomu, abych znal lidské citové problémy a znal způsoby, jak se s nimi vyrovnat, což – alespoň doufám – se na stránkách mých knih promítá.
Začal jste nějakou knihu psát již s tím, že těch
příběhů bude nakonec více? Jak často a kdy se
ke svým příběhům vracíte a rozšiřujete je o další
svazky? Je to náhlý popud nebo záměrný krok?
Jak jsem řekl, nikdy jsem vědomě nezačal psát
románovou sérii. Napsal jsem několik románů, o kterých bych si myslel, že by se mohly stát začátkem série, jako například katastroﬁcké romány Plague and
Famine a v poslední době Drought o krutém suchu
v Kalifornii, což se ukazuje být až jasnovidecké. Naneštěstí je zde problém času. Bylo mi nabídnuto,
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abych napsal další dva romány s Katie Maguire v následujících deseti měsících a každý román musí mít
minimálně 140 000 slov, navíc vyžadují poměrně
hodně rešerší. Jednoduše zde prostě není dostatek
hodin ve dni, dnů v týdnech a týdnů v letech, abych
byl schopen napsat všechno, co bych chtěl. Mám
mnohem více nápadů na romány, než kolik jich kdy
budu schopen za života napsat, což je velmi frustrující (a také trochu děsivé!).
Často se ve své horrorové tvorbě věnujete indiánským démonům a indiánské mytologii. Co vás
na těch indiánských démonech tak fascinuje, že
jste je hned několikrát učinil hlavními záporáky
svých příběhů?
Poprvé jsem o indiánských démonech psal naprostou náhodou. Moje zesnulá žena Wiescka byla
těhotná s naším prvním synem a já měl týden čas
mezi psaním dvou knih o sexu pro mého newyorského nakladatele. Nechtěl jsem jen zahálet, a tak jsem
spojil prvek těhotenství s tím, co jsem četl v knize The
Buffalo Bill Annual 1955 – kniha o kovbojích, kterou
jsem kdysi dostal jako dítě. Kniha vyprávěla o indiánských bozích, což jsou duchové, o kterých indiáni
věřili, že jsou součástí všeho od kamenů a stromů až
po vítr a vodu. The Manitou se prodával velmi dobře a byl skvěle přijat indiánskou komunitou v Americe, že jsem se rozhodl jejich kulturu zkoumat více,
abych o ní mohl více psát. Vnučka známého siouxského náčelníka Sedícího býka (Sitting Bull) mě vzala
na oběd, aby mi poděkovala, že jejich kulturu předávám do širšího povědomí a darovala mi zarámovaný
obraz Sedícího býka, stejně jako mi zaplatila oběd
v Russian Tea Room (známá a luxusní newyorská restaurace - pozn. překl.) na 57th Street v New Yorku.
Když už jsme u těch démonů, kromě těch indiánských, jste se věnoval např. i arabskému
Djinnovi nebo mýtickému Baziliškovi. Tuším, že
jeden celý a část dalšího vašeho románu se odehrávají v Polsku. Nelákal vás někdy nějaký slovanský démon nebo strašidlo?
Jistě, miluji slovanské démony a strašidla. Udělal
jsem si na ně už dost rešerší, ale jednoduše řečeno,
neměl jsem zatím čas, abych o nich něco napsal. Můj
největší favorit je Baba Jaga. Napsal jsem o ní příběh, který byl několikrát znovu vydán, ale je zde velké množství děsivých slovanských bytostí, o kterých
bych rád psal – a budu, pokud mi dáte trochu času!
Jste vystudovaný sexuolog, léta jste pracoval
v pornočasopisech a časopisech pro pány, máte
na kontě několik sexuálních průvodců a vaše romány se vyznačují ostře otevřenými sexuálními scénami. Patří erotika k horroru? Dá se s ním
spojit tak, aby nepůsobila prvoplánovitě a v dnešní přesexualizované době nadbytečně? Mají chtíč
a strach něco společného?

Sex je nedílnou součástí našeho každodenního
života a motivuje velkou část toho, co děláme. Když
jsme sexuálně vzrušení, jsme nejzranitelnější, což
je také důvod, proč toto téma používám ve svých
horrorech a thrillerech. Sexuální touha nás může přivést k šílenství – spolehliví lidé se stávají nevěrnými, dominantní lidé se mohou stát submisivními. Píši
explicitní erotické scény, protože nevěřím na stydlivost toho, co mezi sebou lidé dělají a proč. Stejně tak, scény násilí v mých knihách jsou velmi explicitní, protože nevěřím na předstírání toho, že lidé
k sobě nejsou krutí. Strach a chtíč mají mnoho společného, protože když jste naplněni chtíčem, nemáte
kontrolu nad svými emocemi a osobní bezpečností.
Vždycky jsem byl překvapen, že byli lidé šokováni
tím, o čem jsem chtěl psát ve svých prvních sexuálních knihách. Magia Seksu (1989) se stala prvním
sexuálním průvodcem vydaným v Polsku, který byl
neformální a přímočarý v popisování pohlavního styku – je to o tom, jak to lidé skutečně dělají, není to
lékařský popis. I dnes se setkávám s muži a ženami ve středním věku (a ve více než jednom případě
to jsou doktoři), kteří mi říkají, že tahle kniha změnila navždy jejich sexuální vztahy (a já doufám, že je
změnila k lepšímu!).
Pro americké vydání svého prvního románu
The Manitou, o pomstě starého indiánského šamana Misquamacuse, jste musel změnit jeho závěr, neboť ten původní by na Američany nepůsobil
asi zrovna příjemně a lichotivě. Jak se autor vyrovnává s takto nucenou a razantní změnou něčeho, co vymyslel a napsal? Vzpomenete si, jaká
byla vaše prvotní reakce na tento požadavek? Je
závěr ﬁlmové verze Manitou z roku 1978 totožný
s tou změnou, kterou jste provedl, nebo jde o třetí
alternativní verzi závěru příběhu?
Původní konec románu The Manitou byl ten,
že indiánský šaman Misquamacus zemře, protože Karen Tandy byla inﬁkována pohlavní chorobou
nazývanou sajgonská růže (Saigon Rose) od svého přítele, který sloužil ve Vietnamu. Misquamacus samozřejmě nemá žádnou imunitu proti této
infekci, která byla relativně nová. Použil jsem tohle
zakončení, protože bílí kolonizátoři Ameriky také
inﬁkovali původní Američany během doby, kdy osidlovali jejich zemi – někdy úmyslně, ale většinou
náhodou – a já jsem si myslel, že tenhle závěr je
elegantní zopakování historie. Některé indiánské
kmeny byly vyhlazeny, než někdo stačil zaznamenat jejich jazyk nebo jejich kulturu či jejich mytologii. Svým newyorským vydavatelem jsem byl požádán, abych změnil konec nikoli proto, že nelichotil
Američanům, ale proto, že chtěli něco modernějšího, s větším dramatickým dopadem, což jsem dělal jen velmi nerad. K tématu infekce jsem se vrátil
v románu Plague of the Manitou, který loni vyšel
v Polsku jako Infekcja.
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Máte za sebou několik desítek horrorových románů. Co pro vás z žánrového hlediska charakterizuje horror? Co určuje horrorovost příběhu? Co
by podle vás měl obsahovat správný horror?
Každý dobrý horrorový příběh musí být děsivý.
To znamená, že se musí přímo dotknout čtenářových
nervových zakončení, jeho vědomí a ukázat jim hrůzy, které potlačují nebo s kterými se nikdy neodvážili konfrontovat. Horrorový příběh může být příšerný,
například když se lidem vykroutí nohy (příběh Tengu), anebo může být prostě hrůzu nahánějící jako
krátký příběh What the Dark Does, který jsem napsal a v němž župan mladého chlapce uprostřed
noci spadne ze dveří jeho pokoje, cupitá chodbou
a zaškrtí jeho rodiče. Upíři pro mě nejsou děsiví, protože si myslím, že je směšné, aby byla mladá žena
kousnuta do krkavice a zranění po sobě zanechalo
jen dvě malé tečky a ona kolem bloudila jen trochu
bledá a slabá. Upíří kousnutí by ji zabilo, což je také
důvod, proč jsem napsal román Descendant o rumunské bytosti zvané strigoi (zbloudilé duše vylézající z hrobů, mimo jiné se schopností vysávat život – pozn. překl.), která je skutečným pijákem krve.
Zombie jsou pro mě stejně nudné a směšné. A vlkodlaci. Dobrý horrorový příběh by měl být neobvyklý a znepokojivý a měl by čtenářům sdělit něco, co si
doposud ani nepomysleli.

jsou u nás, v zemi přímo sousedící s Polskem, kde
v horrorové komunitě v oblíbenosti zblízka dýcháte na záda takovým jménům jako King, Lovecraft,
Barker (a kdo ví, zda nedýchají na záda oni vám),
známy sotva tři romány. Aby ten paradox trošku
více vynikl, kdy jste začal psát, kdy vám vyšla první povídka/román? Jak na to hledíte teď, s odstupem těch mnoha let, kdy už je vydání vlastní věcí
snad prakticky rutinou?
Nemám tušení, proč bylo v České republice vydáno tak málo mých horrorových románů, ale doufám, že nyní se to změní. Předpokládám, že základem mého úspěchu v Polsku byla skutečnost, že
jsem byl první západním horrorovým autorem, který
v zemi po pádu komunismu začal vydávat. Moje zesnulá žena Wiescka se chovala v podstatě jako můj
agent a byla velmi nadšená z toho, že jsem v Polsku
vydával. Ať už jsme byli placeni nebo ne, hlavně že
jsme byli pozváni do Varšavy nebo Poznaně. Wiescka se narodila v Německu a nikdy ve své domovině
nebyla, takže to pro ni byla emotivní zkušenost. Sám
jsem částečně Polák po předcích (můj prapradědeček byl slavný polský divadelní impresário), takže
i já sám cítím určité spojení, když Polsko navštěvuji.
I když se musím přiznat, že když jsem poprvé navštívil Brno a Ostravu, cítil jsem se jako doma a určitě se
musím velmi brzy vrátit!

Bojíte se něčeho?
Nevěřím na duchy nebo na démony. Nemám
strach ze tmy. Někdy se akorát bojím sám sebe, protože dovedu být až příliš upřímný, což mě dostává
do konﬂiktních situací s lidmi, na kterých mi záleží.
Měl bych se naučit sem tam držet jazyk za zuby.

Na čem zrovna teď pracujete? Nějaký nový
starobylý démon tváří tvář moderní civilizaci?
Pracuji na šesté knize s Katie Maguire, která
bude dokončena v září, a to i přesto, že jsem tvorbu
na nějakou dobu přerušil proto, že jsem se stěhoval.
V současnosti mám nový dům na North Downs, hned
vedle známého závodiště Epsom, kde se každý rok
koná Derby (slavné dostihové závody, které se v místě konají již od 18. století – pozn. překl.). Po večerech
mohu vysedávat na terase a sledovat západ slunce
nad venkovskou krajinou. Ráno pak slunce svítí rovnou do mé ložnice a já vždycky myslím na to, že se
vrátím za všemi svými přáteli na východě, starými
i novými, v Polsku, České republice a na Slovensku.

Jak to vypadá s ﬁlmovými verzemi vašich románů, kromě Manitou? Mají ﬁlmaři zájem? Nakolik
může autor literární předlohy zasáhnout do ﬁlmové podoby díla? Jak probíhá projednávání prodeje
práv, je do toho autor vůbec zahrnut?
V podstatě všechny moje romány byly zvažovány pro budoucí ﬁlm, alespoň jednou za čas se o tom
mluvilo, a to i společnostmi, jako jsou Universal, Phoenix Pictures nebo Gold Circle, a mnohdy se to dostalo do fáze, kdy byl napsán scénář a vybrán režisér,
ale pokaždé došlo k tomu, že byl projekt zmařen (obvykle pro ﬁnance, protože ﬁlmy jsou neskutečně drahé, hlavně pokud vyžadují digitální triky). Během té
doby jsem si alespoň v Hollywoodu vytvořil dost přátel, především mezi nezávislými ﬁlmovými producenty, a tak pořád doufáme. Není nic, co bych mohl udělat, aby se to změnilo, tedy kromě toho, že se budu
modlit k bohu zelených světel. Autor není nikdy součástí prodeje práv – tohle dělají moji agenti a oni jsou
jedněmi z nejlepších v Londýně, pokud ne na světě.
Asi je možná trochu zvláštní, že od stále žijícího
autora, který za desítky let napsal desítky románů,
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Závěrem jsme vám chtěli nechat volný prostor pro jakýkoliv vzkaz, poselství nebo cokoliv,
co byste chtěl říct, ale je to vůbec možné, pro čtenáře, kteří si toho ve svém rodném jazyce mohou
přečíst tak žalostně málo?
Jak jsem řekl, Českou republiku jsem navštívil jen
jednou, ale během krátké doby jsem si tu vytvořil velké množství přátel a vrátím se, abych si vytvořil další.
Moji agenti pracují na tom, aby se v České republice
vydalo více mých knih. Díky za vaši podporu a zájem.
Tohle je jenom začátek!
Děkujeme za rozhovor.
Překlad: Martin Štefko
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Graham Masterton

Sběratel srdcí
Čerstvý vdovec musí svést nerovný souboj s děsivým indiánským démonem „jehož jméno nikdy vysloviti se nesmí, anžto jestiť vyhnanec jakž z nebes,
tak i z pekla, bytost stranící se sfér duchovních i časových. Jméno jeho odstraněno bylo jest ze všech
kněh i lejster, jakož i podoba zakázána všude, kde
byl uctíván. Jest on vyděděnec a jest třeba báti se
ho převelice, anžto umrlcové na pokyn jeho z hrobův
vstanou, i slunce zhasne na nebesích.“
The Pariah
Překlad: Miloš a Martin Urbanovi
Vydavatel: Odeon, Praha, 1997
Počet stran: 324
John Trenton se sotva stačil trochu vzpamatovat
z měsíc staré smrtelné nehody své těhotné manželky, když jej její duch navštíví v domě a snaží se mu
předat jakýsi vzkaz. Trenton brzy zjistí, že v městečku
Granitehead poblíž legendárního Salemu není sám,
koho navštěvují mrtví příbuzní. Postupem času zjistí,
že toto veřejné tajemství sahá až k salemským procesům s čarodějnicemi. Hodně rychle mu také dojde, že duchové mrtvých nejsou vůbec milá stvoření
a vracejí se jen a jen proto, aby s sebou do světa mrtvých, po dobrém nebo po zlém, odvedli své blízké.
Může za to dávný, obávaný a krutý, indiánský démon
Miktantekutli, který je uvězněn na dně místní zátoky…
Sběratel srdcí je prvním románem Grahama
Mastertona, který byl přeložen do češtiny.
Celkově zcela zapadá do jakéhosi mustru, podle
nějž Masterton píše většinu svých románů. Obyčejný
člověk – Trenton je majitelem malého obchůdku s námořnickými starožitnostmi – se dostane do křížku se
starobylým božstvem/démonem, které/ý chce opět
rozšířit svou moc a podmanit si moderní svět. Zápletka prostá, jednoduchá, nekomplikovaná, neoriginální. Přesto z toho Masterton dokáže napsat čtivý,
zajímavý, poutavý román, který se čte jako když nůž
projíždí ještě funkčními ledvinami. Je na tom asi stejně jako King zamlada, jeho nápady a zápletky nejsou
nijak zvlášť originální, dokáže jim ale vtisknout čtivou,
chytlavou a podmanivou formu.
Sběratel srdcí má klasickou moderní románovou strukturu s dobře vybarvenými různorodými charaktery a velice poutavým záběrem do (samozřejmě

ﬁktivní) historie. Masterton dobře uchopil a pro svůj
záměr využil legendární salemské čarodějnické procesy a zapojil je do své zápletky. Tyto procesy sice
nejsou hlavní silou táhnoucí jeho příběh, o to více mu
však přidávají na chuti a jakémsi pozlátku realističnosti. Čímž zcela potvrdil svou radu v rozhovoru pro
Horror Online: „Jediná rada, jakou můžu dát mladému spisovateli je umísťovat všechny ﬁktivní události
do míst, které autenticky existují nebo existovaly. Nejen, že to způsobí, že celý příběh bude důvěryhodnější, ale umožní to také odhalit mnoho zajímavých faktů,
které nepochybně obohatí jak příběh, tak i samotné
hrdiny.“ Sběratel srdcí je důkazem, že to opravdu
funguje. Stejné je to s uchopením a zpracováním starých indiánských legend a postav indiánské mytologie – indiánská božstva s krkolomnými a zpočátku
jen těžko vyslovitelnými názvy (vzpomínám si, že jen
zapamatovat a naučit se jméno Miktantekutli mi trvalo pár hodin, ale pamatuji si ho do dnes) – a jejich propojení s mytologií křesťanskou během nástupu křesťanství na americký kontinent. Hlavně v tom
vidím krásu a poutavost příběhu, to je jeho hlavní
element, který, přiznejme si, jinak poměrně tuctový
příběh s řadou horrorových klišé a neoriginální zápletkou, vyzdvihuje z šedého průměru.
Tento element (společně s již zmiňovanou příjemnou formou podání) však musí v tomto vyzdvihování svádět, podobně jako hlavní hrdina příběhu, úporný boj s částmi, které příběh neúprosně tlačí zpátky
do průměrnosti. Jde hlavně o postupné vytrácení
zpočátku (a hned od začátku příběhu) dobře vybudované a nastavené atmosféry, po které již v závěru
není ani stopy. To je ale zřejmě často nezvratitelný
fakt, projevující se tím, že když všechno důležité odvíjený děj postupně odhalí a zbývá už jen závěrečná
konfrontace, mnohdy již není čím tu atmosféru nastínit. Příběh se již řítí z kopce, často s nefunkčními
brzdami, není čas pozorovat zběsile uhánějící okolní
krajinu a jediné, co poutá naše smysly je rychle přijít na to, jak onen vlak zastavit a způsobit při tom co
nejméně škod. Nejlépe to v románu symbolizuje samotný Miktantekutli. Pokud se o něm jen mluví, nastiňuje se jeho historie a příchod do Salemu, působí přesně tak, jak by měl – strašlivý bezcitný démon
s obrovskou silou a schopnostmi, který i přesto, že je
v podstatě spoután a znehybněn, stále dokáže alespoň částečně využívat své moci a síly k tomu, aby
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se osvobodil. Když však nakonec nastoupí na scénu, tato aura zcela opadne a navíc – a to je druhé
negativum – je s ním skoncováno zbytečně hodně
rychle. Poslední věcí, která sype písek do jinak dobře namazaného stroje, je samotný Trentonův vztah
k Miktantekutlimu a jeho až moc rychlé a jednoduché přistoupení na zvažování jeho nabídek. Trochu
to otřásá Trentonovým jinak obstojně vybudovaným
charakterem a nelze se ubránit dojmu až moc okaté
a rychle splácnuté poplatnosti prohloubení zápletky
a zproblematizování děje.
Na druhou stranu ve Sběrateli srdcí naleznete, v dost příznivém a lahodícím poměru a intenzivnosti, tradiční horrorové propriety, které tvoří horror
horrorem. Prohání se tu duchové, dochází k neuvěřitelným jevům (postavy měnící na fotograﬁích své
polohy), umírají tu lidé (někdy dost krvavými, bolestivými a neuvěřitelnými způsoby), dojde i na erotiku
(na obecného ducha a atmosféru v podstatě mainstreamového literárního horroru nezvykle otevřená)
a je to zřejmě jeden z mála literárních horrorů, které
jsem měl tu čest číst, v nichž se objevují staří dobří old school zombie: „Hroby všech pěti historických
hřbitovů se otevřely a z útrob vypustily více či méně
rozložené umrlce, kteří se vrhali na kolemjdoucí a nemilosrdně je pobíjeli“.
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Výtku bych měl ještě k přebalu českého vydání. Jeho motiv ve spojení s barevným laděním a názvem knihy ze všeho nejvíce připomíná spíše nějakou přeslazenou romantickou růžovou knihovnu, než
horror plný duchů a mordů. Možná to došlo i vydavateli a snad proto je na přední stránce napsáno, že
jde o horror. Naštěstí, pokud jako já, čtete nejraději
a nejčastěji ve vlaku.
Celkově vzato je Sběratel srdcí povedeným
horrorovým románem, který má spád, atmosféru, relativně dobře pojatou zápletku, jež dokáže zaujmout.
Nespornou výhodou je určitě právě jeho literární forma, dokážu si dobře představit, jak by asi vypadala
jeho ﬁlmová podoba, která by určitě dopadla hůře.
Papír a vlastní představivost utvářející svébytnou podobu čteného děje je totiž jednou z předností, s nimiž
román operuje a na nichž si zakládá.
Ze dvou dosud přeložených Mastertonových
horrorů je to ten slabší, což ale vůbec neznamená,
že by nebyl dobrý.
Honza Vojtíšek
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Adela Blažek Hrivnáková

O potkanoch
a ľuďoch
Dvojčatá začali prosiť o vlastné zviera, keď mali
obe štyri a pol roka. Nedivil som sa tomu - vzhľadom
na to, že mali od narodenia problémy s chorobami
a boli obe dosť plaché, si v detskom kolektíve nenarobili príliš kamarátov a navyše sme ich od malička
viedli k láske k prírode.
Pred ich narodením, ešte v našom starom študentskom byte sme s Alicou chovali dvoch potkaních samčekov a pretože si nás tieto inteligentné, prítulné a nenáročné zvieratá získali, rozhodli sme sa,
že doprajeme potkana aj im a uvidíme ako si poradia
so starostlivosťou.
Tvrdohlavejšia Kvetka síce chvíľu fňukala, že chce
šteniatko, to ale bolo razantne zamietnuté a namiesto toho dostali na výber z potkaních mláďat z chovateľskej stanice Roi de rats, ktorú viedli naši známi
a vedeli sme, že sa tam snažia o odchov v čo najprirodzenejšom prostredí. Obe dievčatá v tom čase milovali grotesky Tom a Jerry a okamžite si zamilovali
trojmesačného samčeka dumbo potkana pieskovej
farby, ktorý Jerryho veľmi pripomínal.
Do týždňa sme mali Jerryho doma a všetci sme
boli s výberom spokojní. Bol to prítulný, maznavý
potkan, ktorý si na dvojčatá aj na nás rýchlo zvykol
a najradšej pospával v kapuci na Lenkinej obľúbenej
mikine s dinosaurom.
Dievčatá sa oňho starali veľmi zodpovedne a hádali sa iba o to, kdo bude Jerryho kedy hladkať. Keď
som po mesiaci začal mať pocit, že záujem o nové
zviera opadá, začal som Kvetke a Lenke pomaly
a nenápadne dávkovať fakty zo života potkanov, ktoré mali udržať ich pozornosť.
„Vedeli ste, babuľky, že divokí bratranci Jerryho
by bez problémov prehrýzli túto stenu? A že majú

také odolné brušká, že môžu zožrať aj veľmi zlé veci,
z ktorých by sme my ochoreli? Ale nieže budete dávať tomuto ušiakovi niečo iné, ako jeho zmesku! “
Zabralo to. Dievčatá hľadeli na Jerryho so zmesou
neviery a obrovského rešpektu a večer som ich pristihol, že mu v klietke vyrábajú vankúšik zo sukne ich
najobľúbenejšej bábiky.
„A naozaj existoval potkaní kráľ, ocko? A bol rovnako múdry ako človek?“ pýtala sa v iný večer Lenka
s vyvalenými očami, potom, čo som im dorozprával
ďalšiu dennú dávku zaujímavostí o potkanoch. Alica, ktorá nakukovala do detskej izby ma potom, keď
sme už ležali v manželskej posteli, pobozkala a pohladila po vlasoch. „Si skvelý, že ich učíš o potkanoch toľko vecí. Vďakabohu, že z nich nevyrastú jedny z tých dnešných detí, ktoré o prírode nič nevedia
a k zvieratám sa chovajú ako k odpadu.“ Usmial som
sa na ňu. „Nie miláčik, naše dcérky budú vedieť, že
aj potkan si zaslúži presne toľko súcitu, čo človek“.
*
Dvojčatá naozaj nestratili o Jerryho záujem celý
ďalší rok, naopak, zdalo sa, že sú stále zvedavejšie
na ďalšie podrobnosti z potkanieho života. Ja som
v tom čase už prešiel snáď všetky dostupné internetové zdroje a začínal som sa považovať za zaslúžilého potkanológa.
Jedného dňa za mnou pribehla rozosmiata
Kvetka. „Ocí, poď sa pozrieť na Jerryho, srandovne padá a váľa sa po zemi.“ Prišiel som do detskej
izby a sklonil sa k potkanej klietke. Naozaj, Jerry
sa snažil v predných packách udržať arašid, ale
zadné mu akosi nedovolili stáť vzpriamene a tak sa
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podchvíľou zvalil raz na jeden, raz na druhý bok.
Lenka aj Kvetka to považovali za najlepší komický počin, aký kedy videli a mohli sa potrhať smiechom, ale mne v hlave zvonil umieračik. Na nádor
hypofýzy, veľmi bežnú a neliečiteľnú potkaniu chorobu, ktorá začína nepohyblivosťou chvosta a zhoršenou rovnováhou, vedúcou až k celkovej paralýze, mi už jeden potkan umrel. Dvojčatám to však
nemôžem povedať takto naraz, okrem toho na diagnózy je ešte priskoro, počkám niekoľko dní, či sa
Jerry nespamätá, pridám mu do žrádla Bachove
kvapky na povzbudenie a začnem mu dávať viac
čerstvej zeleniny.
Bohužiaľ sa moje podozrenie potvrdilo. Týždeň
nato Jerry začal za sebou vliecť jednu zadnú labku,
o dva týždne za sebou vliekol celý zadok. Inokedy
taký šikovný chvost, ktorý z neho robil schopného
akrobata, za ním visel ako nepotrebná rekvizita. Oči
sa mu začínali kaliť a keď sa hýbal, občas zakvičal
od bolesti. K veterinárovi som sa nechystal. Smrť
je prirodzená záležitosť, s ktorou musím dievčatá
zoznámiť a beztak by ten šarlatán zapredaný farmaceutickej lobby iba predlžoval zvieraťu utrpenie.
„Kvetka, Lenka, nepovedal som vám o potkanoch ešte jednu vec. Keď v skupine potkanov v prírode jeden z nich ochorie a ostatní vycítia, že čoskoro
odíde, odstrihnú ho úplne od jedla, aby sa zbytočne
dlho netrápil. Potkani majú súcit, tak ako my, a vedia,
že netreba predlžovať, keď niekoho niečo veľmi bolí.“
Odmlčal som sa.
„Jerry je chorý, babuľky. Pýtali ste sa ma, prečo
už nechodí tak, ako predtým a je to preto, pretože má
niečo zlé v hlavičke. Už sa to nenapraví a Jerryho to
bolí, preto mu musíme pomôcť odísť.“
Nechápali to. „Oci, Jerryho dáme preč? Ale prečo, veď nás má rád?“ pýtala sa Kvetka vydesene.
„Nie, miláčik, nedáme ho preč. Jerrymu je teraz
zle. Dnes mu už nedáme jesť a zajtra mu pomôžeme
odísť do iného, lepšieho sveta, kde ho už nič nebude bolieť. Tak, ako by to spravili jeho bratia a sestry
v prírode, aby mu pomohli. Nie je to zlé, je to prirodzené.“
Dievčatá sa na seba dívali zmätene, ale kývli hlavami na znamenie súhlasu.
Toho večera som mu odstránil z klietky žrádlo aj
vodu. Keďže vyzeral malátne, trochu som očakával,
že na druhý deň ráno ho nájdeme mŕtveho, ale nestalo sa tak. Vzal som preto malú vzduchotesnú krabičku na potraviny a takmer nehybného potkana do nej
vložil. Udusenie by ho po paralýze dýchacích ciest aj
tak postihlo, stačí, že to prirodzene urýchlime. Krabicu som vložil do klietky a vyrazil som s dvojčatami
na celodennú vychádzku do parku.
Večer sme našli potkana v krabici mŕtveho
a stuhnutého.
„Vidíte, ako pokojne spí, babuľky? Už sa netrápi a nikam neodišiel, stále tu bude s nami. Uložíme
ho do zeme pod naším panelákom a zasadíme tam

kvietok, ktorý vyrastie namiesto neho. Každý deň si
tam s ním môžete pohovoriť a on vás bude rád počúvať, tentokrát už bez bolesti.“ Dievčatá mlčali a dívali sa do zeme, ale neodporovali mi, ani neplakali.
Verili mi a nechceli, aby Jerryho niečo bolelo. Spolu
sme ho pochovali a zasadili na jeho hrob ﬁalku. Každý večer ju chodili polievať. „Mala som radšej Jerryho, kým bol zviera, ocko, ale ﬁalka Jerry je krásny
kvietok a už nepíska od bolesti, takže je to lepšie.“
vlepila mi za týždeň Lenka pusu a odbehla sa hrať.
Bol som na seba hrdý, že sme všetko zvládli dobre, bez plaču a hlavne prirodzene.
*
Prekliate, prekliate mesto. Dávno sme sa mali
odsťahovať do domu, do prírody. Keby mi len v práci
neplatili tí vykorisťovatelia takú almužnu, už by sme
mali vlastný domček!
Alicu včera na prechode zrazil manažér, ponáhľajúcii sa do práce Mercedesom. Polámaná panva, rebrá jej prepichli pľúca, hlavu má celú pomliaždenú. Všetci traja sme plakali, keď sme ju videli
v nemocnici na JIPke na všetkých tých prístrojoch.
Páchlo to tam močom, chemikáliami a smrťou. Doktori a sestry pobiehali po chodbách ako roboti, ľahostajní k svojim pacientom. Nenechám ju tam, akonáhle sa jej stav stabilizuje, vezmem ju domov. To
jediné ju vylieči.
Po týždni konečne doma. Pri prevoze sa Alica
striedavo budila z bezvedomia a plakala bolesťou.
Neuveriteľné, čo dokáže spraviť človek človeku.
Doktori na mňa nenávistne hľadia a musel som
podpísať zodpovednosť za všetky zapožičané
prístroje s hrozbou mastnej pokuty. Iste, o peniaze
ide až v prvom rade.
*
Snívalo sa mi o mojom a Alicinom výlete do hôr,
ešte na začiatku vzťahu, kým sme nemali dvojčatá.
Alica sa smiala a tancovala, plná života, mladosti, kričala na mňa nech ju dobehnem, úplne iná, než kňučiace žalostné stvorenie, ktoré mi doviezla domov sanitka. Sadli sme si na lúku a moja žena sa ku mne
naklonila, aby ma pobozkala. Priblížil som sa k nej
a zrazu som si všimol, že pod dlhými hnedými vlasmi sa jej niečo hýbe. Malo to pieskovú štetinatú srsť
a mŕtve čierne oči.
Prudko som sa prebudil do nedeľného rána
a prekvapilo ma ticho. Žiadne švitoriace dievčatá. Prišiel som do kuchyne. Obe boli už prebudené
a sedeli za stolom. Žiadne pípanie EKG. Štyri ruky
sporiadane na obruse, vedľa nich nožničky s Tomom
a Jerrym. Žiaden sýpavý dych. Pod stolom sa váľala
kyslíková maska s odstrihnutou trubicou.
Kvetka sa usmeje. „Ocko, môže byť ﬁalka mama
žltá?“
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Český
animovaný
horror
S určitostí se musí uznat, že československá,
potažmo česká animovaná a loutková tvorba nemá
ve světě konkurenci a mnozí zahraniční tvůrci si berou za vzory právě české mistry (např. Jan Švankmajer, Garik Seko, Karel Zeman…). Náš článek se bude
snažit přiblížit jak horrorovou tvorbu, tak i snahu
o zachycení třeba jen strašidelné atmosféry.
Jaký byl tedy první animovaný horror? S trochou
nadsázky se dá říct, že jeden z prvních takových ﬁlmů
byl Ferda Mravenec z roku 1944 od nepřekonatelné
tvůrkyně Hermíny Týrlové. Ta příběhy Ferdy Mravence kolikrát líčí prostřednictvím hrůzostrašné animace
loutek s drátěnými kostrami, které působí vskutku děsivě (nejedno dítko muselo být vystrašeno).
Nutno podotknout, že velkou část v těchto pozoruhodných snímcích tvoří hudba. A že se jedná o naše
nejlepší hudební skladatele nemusím zvlášť podotýkat. Zejména jména jako Zdeněk Liška, Luboš Fišer
nebo Jiří Kolafa - to je záruka, která nenechává nikoho na pochybách, jak nesmírně je hudba pro animovaný ﬁlm důležitá. Kolikrát ve ﬁlmech dominuje téměř
nepřetržitě po celou dobu stopáže a je velká škoda,
že v oněch dřívějších dobách nevznikali soundtracky,
myslím, že by nyní měly nesmírnou cenu.
Jako nejlepší animovaný horror bych rozhodně označil mistrovské dílo Josefa Kábrta na motivy
básně Karla Jaromíra Erbena Svatební košile z roku
1978. Neuvěřitelné peklo za doprovodu horrorové
hudby génia Luboše Fišera. Bezchybný, patřičně atmosférický hlasový přednes mistrů Blanky Bohdanové a Jiřího Holého. Opravdová genialita a originální
děsivě poetická animace.
Zdeněk Miller, proslulý zejména jako tvůrce snad
nejznámější české kreslené postavy, Krtečka, se zapsal do historie strašidelných ﬁlmů zásadními výtvarnými počiny. První animovaná balada podle Jiřího
Wolkera vznikla v roce 1948 a nese název O milionáři, který ukradl slunce. Je to pouze černobílá,
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tužkou nakreslená a velice temná balada s působivou hudbou. Druhý jeho krátký horrorový ﬁlm má název Romance Helgolandská (1977), vznikl podle
námětu Jana Nerudy. Je natočen v překrásně temně
modrošedé animaci s působivou a nádhernou hudbou Luboše Fišera.
Dalším významným jménem je Garik Seko (narozen v Sovětském svazu) a jeho dva krátké ﬁlmy
natočené podle staropražských legend. O mistru
Hanušovi (1976) je docela morbidní příběh, skvěle
odvyprávěný výrazným hlasovým projevem Radovana Lukavského, podtrhovaný temnou hudbou Jiřího
Kolafy. O rok později vznikl loutkový ﬁlm Faustův
dům, tentokrát odvyprávěný mistrovským zádumčivým hlasem Rudolfa Hrušínského. Oba dva příběhy
mají působivou atmosféru Staré Prahy.
V sondě do duše českého animovaného horroru
nesmí chybět jméno Václav Mergl. Jeho ﬁlmy výrazně přesahují rámec animační techniky, zejména jeho
první snímek Laokoon (1970), který skončil i v trezoru, protože tehdejší mocipáni v něm viděli nepřítele
státu. Plošková animace, která se u tohoto díla objevuje, je jedna z nejoriginálnějších a je velká škoda, že
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ﬁlm tohoto druhu je u nás prakticky neznámý. Svým
zpracováním Laokoon evokuje legendární sci-ﬁ, Gigerova Aliena.
Po nuceném ukončení činnost kvůli komunistické
stupiditě, která zakázala tvůrci na 5 let činnost, mohl
vzniknout mezi fajnšmekry legendární animák Krabi
(1976). Tahle temná animovaná horrorová sci-ﬁ groteska získala dokonce Hlavní cenu na ﬁlmovém festivalu v německém Oberhausenu. Následují další sci-ﬁ
laděné snímky s horrorovým nádechem Homunkulus (1984) a Mikrob (1986). Předposledním zásekem
v Merglově činnosti zůstává kreslená hříčka Sestřeničky (1988). Mohl by se se svou stopáží výborně
hodit jako večerníček, ovšem děti by z něho asi byly

hodně na větvi. Tenhle poměrně brutální a krvavý animák pojednává o krásce a ošklivce, které k sobě lákají řidiče, aby si z nich posléze mohly udělat jitrnice!
Opravdu hodně ujeté a na svou dobu dost odvážné,
avšak stále originální a vynikající! Poslední ujetá šílenost od tohoto svérázného tvůrce z roku 1990 se
jmenuje Haló Alberte (jako večerníček taktéž ideální).
Dalším pojem a jménem v oblasti expresivně
uměleckého stylu je Jiří Barta. Zde bych zmínil jeho
tři výjimečné a nenapodobitelné kousky. A to Krysař
(1987), expresivně ztvárněný loutkový horror s výrazně stylizovanými kulisami, vyprávějící středověkou
legendu o Krysaři, který ztrestá hříšné město Hammeln. Film je zvláštní i tím, že se v něm nemluví a různé zvuky, kvílení a pazvuky geniálně vyluzují Oldřich
Kaiser, Jiří Lábus, Michal Pavlíček, Vilda Čok a Michael Kocáb. To je kapitola sama pro sebe, stejně
jako hudba, o kterou se postarali již zmínění umělci Michal Pavlíček a Michael Kocáb. Vpravdě unikátní záležitost! Druhý Bartův krátkometrážní snímek je
Golem (1987), který byl původně plánován jako celovečerní ﬁlm, ale nakonec z toho sešlo zejména kvůli
ﬁnančním prostředkům. Je to obrovská škoda, protože co se odehrává na ploše 7 minut nemá obdoby.
Bartův styl je nenapodobitelný a kdyby z tohoto projektu vznikl celovečerní ﬁlm, byl by to fascinující zážitek a dílo, které by v tomto uměleckém stylu mělo
stěží konkurenci. I na těch sedmi minutách se odehrává příběh z židovské Prahy v neskutečně krásné surrealistické stylizaci. Třetím zásadním počinem
je černá groteska z roku 1987 s minimem animace,
ale s obrovským umem výtvarného citu a umělecké
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tvořivosti. Jedná se o Poslední lup, ve kterém hrají
František Husák, Zdeněk Martínek a Ivan Vojtek. Příběh o zloději, který se dostane do světa mimo lidský dosah je hlavně ozvláštněn již zmíněnou stylizací
a různými barevnými ﬁltry na kameru, kostýmy, maskérskou prací a dechberoucí atmosférou. Ojedinělá
procházka světem iluzí a fantazie, zabalená do horrorového hávu. O hudební složku se postaral Michael
Kocáb a jeho práce je dalším dokonalým požitkem
a k ﬁlmu pasuje jako baba do kotle. Opomenout bych
asi neměl zajímavost, že o scénář se postaral spřízněný tvůrce a animátor Václav Mergl.
Václav Bedřich je nejvíce známý jako tvůrce Maxipsa Fíka a Boba a Bobka, ovšem i jeho nedětská
tvorba se může pochlubit originálním nápadem. Poslední výstřel z roku 1963 je zajímavý mix westernu s vyvražďovačkou, za jakou by se kdejaký slasher
nemusel stydět. Krpatý hrobník
je výborný a jeho odměřování
míry na rakve je hodně originální.
Snímku dominuje precizní hudba
pana Štěpána Koníčka. Další parodií na tzv. „krejcarové horrory“
je šestidílný cyklus Smrtící vůně
z roku 1969, ve kterém vyniká
horrorová pohřební hudba Luboše Fišera. Např. Utopená ponorka z roku 1971 z tohoto cyklu
vyniká pěknou animací (plošková technika), klasickou detektivní zápletkou a mistrně horrorovou hudbou Luboše Fišera. Ta
hudba je prostě opravdu hodně
důležitá a navozuje neskutečnou
atmosféru! Tohle už se zkrátka
neslyší! Mystickou atmosférou
oplývající snímek Poklad pana
Arna (1967) skvěle namluvil Václav Voska (jeho zastřený hlas
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dodává potřebnou magickou atmosféru) a jedná se o severskou krvavou baladu podle předlohy švédské
spisovatelky Selmy Lagerlof. Pro
mě asi nejzdařilejší zásek Václava
Bedřicha, ať už kvůli zmíněné atmosféře, hudbě, mluvenému přednesu a v neposlední řadě i stylizované
kresbě Adolfa Borna.
V roce 1972 natočil Jaroslav
Boček O statečné Kačence aneb
krčma hrůzy. Opravdový český
loutkový krvák a vyvražďovačka,
která ve svém ranku nemá obdoby.
Statečná Kačenka doslova rozseká
a postřílí bandu loupeživých mordýřů. Skvěle namluvil Jiří Suchý (i když
jeho hlas mě nikdy moc nebral, tak
tady zapadá absolutně!).
Kramářská píseň Jsouc na řece mlynář jeden
(1971) v režii Jiřího Brdečky s animací Evy Švankmajerové má úžasnou gradaci a vynikající hlasový přednes Miloše Kopeckého. Jeho nečekané vykřiknutí:
„A TAK HO ZAMORDOVALI!“ v půli ﬁlmu je jako výbuch granátu, nečekaný, ale účinný. Příběh o vojákovi, který se vrací po letech domů a vlastní rodiče
ho nepoznají, oloupí ho a zavraždí. Takový příběh se
kdysi stal na děčínsku, zda se však jedná o předlohu
k natočení tohoto snímku mi není známo.
O starém psu Bodříkovi (1969) je jediný ﬁlm
Františka Brauna, který natočil podle předlohy Boženy Němcové. Vypráví o starém psu Bodříkovi, který hlídá hospodářství svého pána před krvelačnými
vlky. Jednoho dne si hospodář pořídí mladého psa
a vlci jsou připraveni. Krásná pohádková animace
s děsivou hudbou Luboše Fišera.
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Jedna z nejkrásnějších horrorových loutkových
pohádek, která vznikla v roce 1979, je bezesporu
O Maryšce a vlčím hrádku, kterou natočili Vlasta
Pospíšilová a Edgar Dutka. Jedna z mála hrůzostrašných pohádek, která mě strašila už v dětství. Maryška se dostane na zámek, kde žije zlá vlčice a nebohá dívčina nesmí odemknout 13. komnatu. Zastřený
hlas Oty Skleničky a podmanivá hudba Luboše Fišera dotváří dokonalou kulisu.
Pohádkou, která mi v dětství naháněla husí kůži
je každopádně Mrňous a čarodějnice (1980). Animovaná horrorová pohádka na motivy Jeníčka a Mařenky. Podle turecké předlohy nepřekonatelně vypráví Marie Rosůlková. Věta: „Kdopak to bdí a kdo to
spí??“ mě strašila hodně dlouho. Překrásné dílo! Režie Gene Deitch, temná hudba Jiří Kolafa.
Nejznámější animovaný celovečerní snímek
u nás i ve světě je jednoznačně Čarodějův učeň
(1977) od mistra svého oboru, Karla Zemana.
O tomto snímku už bylo myslím hodně napsáno,
tudíž přihodím jen pár slov, které tuto klasiku vystihují nejvíce. Nemalou měrou kvalitám ﬁlmu přispívají mistři hlasového projevu Jaroslav Moučka a Luděk Munzar. A František Belfín se toho hodně naučil
od Zdeňka Lišky, (dirigoval mu většinu jeho hudební
práce k ﬁlmům), ty postupy, napětí a vůbec celková struktura a orchestrace je hodně podobná mistru

Lišákovi. Dnes již jistě kultovní animovaný horrorový
snímek.
To by bylo asi to nejdůležitější o našich tvůrcích
animovaného, či loutkového ﬁlmu, ve kterém se skrývá horrorový nádech, nebo jakékoliv spojení s morbidní tématikou.
Nesmíme opomenout i novodobější tvůrce, v první řadě určitě Václava Švankmajera (není to nikdo jiný,
než syn největšího mistra surrealistického umění, vidění a cítění - Jana Švankmajera). Jeho krátkometrážní ﬁlm z roku 2005 Světlonoš získal ve stejném
roce ocenění Nejlepší animovaný ﬁlm na festivalu
Fresh ﬁlm fest Karlovy Vary. Václav Švankmajer nezapře, že je synem Jana a Evy Švankmajerových, rukopis je nade vše víc než jasný! Má to hodně hustou,
ponurou, depresivní, horrorovou atmosféru, která
provází celý strašidelný příběh. Animace a pohybování loutek, soch a všech věcí jakoby tatíkovi vypadla
z oka, přitom v takovém modernějším podání. A ten
zvuk, to je paráda! Různé skřípání, šumění, šeptání,
vrzání, troubení a třešničkou na dortu jsou krysy, které vrčí a štěkají! Dokonce nechybí ani pěkně krvavá
scéna! Bez debat nejlepší animovaný ﬁlm za posledních 20 let! Moc se těším na Václavův nový dlouhometrážní ﬁlm Podivný víkend! Ještě vysvětlení slova
Světlonoš - jedná se o český překlad latinského slova Lucifer.
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Z nejnovějších tvůrců uveďme jméno Pavel Soukup a jeho krátkometrážní práci Třída smrti, která v rámci antologie českých krátkých horrorových
ﬁlmů od amatérských, studentských a nezávislých
tvůrců Pionýři hororu 1, z nichž jediná je animovaná,
jasně vyčnívá mezi všemi deseti povídkami.
A posledním zastáncem tohoto výčtu českých
animátorů je Miroslav Bula a jeho tři neobvyklé amatérské snímky: Duchové lesa, Akt války (oba 2013)
a Čertova díra (2014), ve kterých zajímavým způsobem míchá fotograﬁe s hranou tvorbou, svým způsobem zcela originální.

[ 34 ]

Tím bych tento článek uzavřel a vzdal hold všem
zmíněným tvůrcům, ať už žijícím, nebo nežijícím za jejich ojedinělou práci, která ve většině případů nemá
ve světě konkurenci a právem se zapsala do zlatého
fondu českých animovaných a loutkových snímků.
Že Vám tady něco nebo někdo schází? To není
možné...kdo asi? Ahááááá, už vím! Jan Švankmajer! Jeho tvorba je bezkonkurenčně nenapodobitelná
a naprosto originální, že by si tenhle mistr surrealismu zasloužil vlastní koncepční článek, co myslíte?
Třeba někdy příště.
Ctibor Topolovský
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Marná snaha, my, dříve narození, jsme prostě
již navyklí trávit Prvního máje s pionýry. A teď, když
už to není nutné, dobrovolně a rádi volíme pionýry
horrorové. Ten sváteční pátek pro mnohé prodlouženého víkendu jsme se tedy mnozí fandové vydali
do Brna za pionýry, Pionýry hororu podruhé.
Na osobní pozvání samotných organizátorů a původců celého projektu se prostě neříká ne. A tak jsme
se v docela příjemném počtu pěti lidí scukli (kdybych
nebyl lenivý, našel bych odpovídající hantec výraz)
na brněnském vlakovém nádraží a vyrazili do nedaleké indické restaurace. Tam jsme si hromadně objednaným Kuřetem Vindaloo (jen Choze se trhl a nevolil
kuře) pořádně vypálili nejen dýchací trubice a miliony chuťových kanálků a příjemně se uvedli do společenského modu operandi. Musím ale říci, že obsluhu
obdivuji. Já bych na tohle asi neměl nervy.
S ještě hořícími krky proběhl následný přesun
na místo konání, kde jsme byli první, mohli jsme ale
v klidu všechno připravit a probrat spoustu věcí. Místem premiéry byla příjemná dvoupatrová kavárna
(často podobná místa nenavštěvuji, v tomhle ohledu
jsem zcela nekulturní jedinec, ale mám vždycky hrozně rád, když někde narazím na regály s volně přístupnými knihami)
se samostatným, od kavárenského
prostoru dobře a tiše odděleným sálem, tak akorát velkým.
Předpokládaný začátek v osm
večer se kvůli dennímu světlu o trochu posunul, aby byla hustější
a temnější atmosféra. Rozestavěné
židle nakonec skoro nestačily. Lidí
se nahrnulo tak akorát, aby sál zaplnili v únosné míře. Plno bylo, ale
ne přeplněno. Kromě několika známých, kteří jsme se sjeli z různých

koutů a konců republiky, samotných tvůrců a jejich
známých i plno místních.
Nechyběl samozřejmě náležitý úvod do projektu,
pro ty případné, kteří se s ním setkali poprvé, jehož
se s lehkostí sobě vlastní zhostil Choze (ten vlastně vedl celý večer, spoluorganizátorka projektu Adela mu jen tu a tam přizvukovala či zpochybňovala
a na pravou míru uváděla některé jeho nepřesnosti –
u moderních manželů už to tak prostě dneska chodí).
A pak se zhaslo, projektor se rozhučel a všichni
přítomní se ponořili do snu jedné mladé dívky. Prakticky doslova.
Prvním projektovaným snímkem totiž byl Dream
mladého zapáleného zlínského tvůrce Tomáše Krajči, který před rokem nejen mě zaujal stylovou syrovou horrorovou narozeninovou pozvánkou. Dream je,
nebudeme-li počítat onu pozvánku, Tomášův tuším
čtvrtý krátkometrážní ﬁlm, druhý horrorový a bylo by
hrozně jednoduché ho odsoudit. Například pro jeho
neoriginalitu, přežvykování zavedených horrorových
klišé, jak co do obsahu, tak formy, naprosto školácké chyby doslovného polopatického vysvětlení celé
pointy pro ty úplně nejnechápavější v závěru nebo
naprosto nepochopitelného rozhodnutí natočit ﬁlm
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v angličtině. Z nějakého vlastenectví mě může obviňovat jen naprostý neznalec, ale upřímně řečeno,
pořád nějak nejsem schopen pochopit, proč se čeští tvůrci (ať už ﬁlmoví nebo hudební) pokouší operovat s angličtinou, když sami dobře musí vědět, že
ji (většinou) nezvládají a ten přízvuk je prostě k smíchu. Krajčově ﬁlmu se teoreticky i prakticky dá vytknout hodně, ale právě tu použitou angličtinu považuji za největší negativum snímku, které ho stahuje
hodně nízko a neuvěřitelně mu ubírá. Čím naopak
Krajča potěší, je odhodlání, nasazení a odvaha, ať
už co do délky ﬁlmu (byť není nijak převratná), tak
i do chuti jít do větších akcí. Masky budou určitě jednou z nejkritizovanějších položek ﬁlmu, mně se ale
naopak ve své jednoduchosti a prostotě líbí a zaujaly
mě. Jak jednoduše se rozhodli řešit nastalé překážky
a požadavky. Jsem možná jen zastydlý staromilec,
ale vždycky ve ﬁlmu raději uvidím takhle jednoduchou a prostou ruční práci, ovšem plnou života a obsahu, než chladnou a prázdnou digitální onanii. Ono
prostě i blbé golfové míčky fungují. Krajča se nebojí.
Tak nějak doufám, že sám dobře ví, že to pořád ještě
není přesně to ono, ale přesto má chuť to vyzkoušet,
jít do toho a zjistit, jak to udělat a čemu se vyhnout
příště. Ať už jde o pobíhající hejno spálených mrtvol
nebo porod dospělého člověka. Dream je jednoduše
řečeno místy slušně atmosférický béčkový horror, ať
už toto označení vnímáte pozitivně nebo negativně.
Mě to, navzdory všem nedokonalostem, potěšilo.
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Další ﬁlm to patrně nebude mít vůbec lehké. Své
síly pro něj opět spojila trojice Blažek, Blažek-Hrivnáková a Soukup a asi jen horko těžko se jejich To není
moje sestra vyhne očekáváním (a srovnáváním) zda
překoná, či nepřekoná jejich předchozí výborný zásek z prvních Pionýrů. Nehodlám srovnávat, neboť
prakticky nelze srovnávat dvě tak odlišné formy (animovaná/hraná). Každopádně, tohle je jasný důkaz, že
to Pavel Soukup umí i s živými herci. Notabene s dětskými. Protože mladší sestra, s níž si jde její nevlastní bratr hrát na hřiště, kde ještě před chvílí byli jejich
kamarádi, je hodně fajn. Po přesunu děje na dětské
hřiště hustí Soukup za pomoci dobrého vedení herců, masek, hudby a střihu atmosféru každým ﬁlmovým okénkem (vulgo pixelem) na velmi přijatelnou

a příjemnou (čti mrazivou) úroveň. Obzvláště znázornění sestry, která nemůže opustit hranice skákajícího panáka je velmi působivé. Ano, i já jsem další
Soukupův horrorový ﬁlm očekával s napětím. A nebyl jsem zklamán. Soukup si jen potvrdil čelní místo
na trati s názvem Současný český ﬁlmový horrorový tvůrce. Jistou dobu jsem zvažoval, komu předám
to pomyslné žezlo krále druhých Pionýrů. Nakonec
(a jen jsem si potvrdil bezprostřední pocit po projekci) si ho Pavel (společně se scénáristy) může položit
na poličku hned vedle všech těch cen, které sesbírali
za svůj předchozí počin. Pavel prostě ví, co od horroru chce, co dobrý horror potřebuje, jak má horror působit. A teď už to ví i v hrané formě. Závěrem jen tři
věci. Tahle ﬁlmová verze se mi líbí mnohem více, než
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komiksová, kterou si můžete přečíst na jiném místě
tohoto čísla. Hrozně se mi líbily titulky ﬁlmu. To není
moje sestra ve mně vyvolalo mrazení.
V Pionýrech se objevuje podruhé i František Vaculík. Tentokrát zpracovával scénář Josefa Blažka, v němž jde o bezpečnostní dveře. Což je trošku
podivné, ale v horrorech je běžné všechno a nejednou fungují právě ty nejpodivnější náměty. Pro teď
se srovnání nevyhnu, protože oproti předcházejícímu
Hodinovému manželovi, je Neotvírej! výrazně a očividně horrorovější (ne, že bych měl problém s tím, že
by mi Manžel takový nepřipadal). A je i výrazně lepší. Vaculíkovy horrorové příspěvky jsou lehce zvláštní
v jeho přístupu. Koncentruje se totiž hlavně na herce/
postavy samotné a především na jejich dialogy. Což
je, z obecného hlediska, pro horror trochu netypické, ale Vaculíkovy ﬁlmy vás prostě ukecají. Ukecají k tomu, k čemu chtějí. Úvodní lehce, ale ne nějak
třeskutě a mimožánrově (abych pravdu řekl, právě
z tohohle mě mrazilo z ﬁlmu asi nejvíce) komediální rozjezd, skvěle sestříhaný, vedený a odehraný, jen
krásně připraví a strhne pro další věci příští. Opravdu až děsivý kontrast s druhou půlkou ﬁlmu, s níž
právě proto skvěle funguje. Neotvírej! by se s hodně
volným přístupem dalo brát jako volné až alegorické pokračování právě Hodinového manžela. Respektive zrcadlově obrácená variace na dané téma, kdy
zlo přichází z jiné strany. Může za to jak prakticky
(tentokrát vlastně čistě) interiérový přístup, tak hlavně znovuobsazení velmi zajímavé a neméně výborné Terezy Němcové, hrající pravý opak své Hodinově
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manželské role. Tentokrát jde totiž o ni, v záchvatu
panické obsese pokoušející se najít jistotu a bezpečí
za bezpečnostními dveřmi. Jen si nejsem jistý, jestli
jsem ten závěr pobral dobře.
To Robert Vrba, další, kdo obhajuje, udělal obrovský skok a mezi svým příspěvkem v Prvních pionýrech a Až oči mé se otevřou v této řadě, vykopal obrovskou propast. Hrál-li ve V1: The Hunters of
Carnivorous Bitches na záměrně přehnaně absurdně
parodický humor, tentokrát jede hlavně na stylizaci
a z toho vyplývající pohlcující atmosféře. Normálně
jsem měl pocit, že sleduji jednatřicátý případ majora Zemana, někde hned za Studnou. Příběh lékařky, která je zavolána na statek k pacientce s problémy s očima, je záměrně stylizován do pochmurných
šedesátkových Kalašovek (kterážto inspirace není
tvůrcem nijak zastírána) a co se týče atmosféry, tak
opravdu válcuje. Černobílý obraz, záměrně špiněný,
hutná atmosféra tísnivosti a bezútěšnosti zvoleného
prostředí s notnou dávkou bezvýchodnosti, za doprovodu geniální Liškovy hudby (opravdu je Liškova,
ptal jsem se na to – což mi přijde jako stejně geniální
tah, hrající jen a jen pro takřka dokonalý prožitek z ﬁlmu). Vrba svým příspěvkem Soukupovi silně dýchá
na krk, nakonec ale ﬁlm lehce škobrtne trochu nevýrazným závěrem. Ten není špatný, ale v souvislosti
s tou hutností, která mu předchází, není až tak silný.
Není gradací a silou celého příběhu.
Již během prvních vteřin závěrečných Hex Games jsem věděl, že je tu problém. A postupně těch
důvodů přibývalo. Tvůrci projektu to jistě neuvidí
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rádi, ale trochu mě zklamalo, že to není, na rozdíl
od ostatních, primárně Pionýrský ﬁlm. Stejně jako
v případě Explicitního důkazu z Prvních pionýrů i tenhle vznikl zcela mimo koncept projektu a mnohem
dříve, přesněji řečeno v roce 2013 jako příspěvek
tvůrců do soutěže ﬁlmů natočených za pouhých 48
hodin. V tomhle kontextu je třeba ale říci, že na podmínky a časový press vzniku se tvůrci po technické stránce s ﬁlmem poprali docela slušně. Další problém vyplývá z faktu, že jsem na podobné věci asi už
starý. Pointa mi přišla zajímavá, ale forma, provedení a vedení příběhu o skupince nadržených študentíků, kteří navštíví spolužačku s vidinou gang bangu se na můj vkus až moc koncentrovali na všechno
možné (od pubertálně sexuálního testosteronového
pnutí tam dole, přes moderní technologie až po silnou snahu být zábavný a humorný), jen ne na horror.
Ten se mi v tomhle kousku zdál být zarputile zašlapáván do bahna každou uběhnutou vteřinou. Být mi
o dvacet méně, možná bych nad tím i pohonil, ale už
mi je přeci jen trochu více. Navíc jsme pak skoro celou noc poslouchali Caelose, jak by ten ﬁlm byl ještě
lepší, kdyby se na konci objevilo něco, co ho napadlo
(a měl pravdu). Ač mě hláška: „Probuď v sobě Fénixe“ dostala, i tak mi to přijde jako nejslabší kousek.
Pionýři hororu 2 jsou z obecného a celkového
hlediska mnohem lepší než předchozí série. Filmů

je sice méně, ale zase jsou kvalitnější, horrorovější
a atmosféricky hutnější. Což jim, pravda, trochu ubírá
na pestrosti, ale razantní úbytek humoru ve prospěch
ryzího horroru je prostě silný a potěšující argument.
Došlo to tak daleko, že jsem si chvíli nebyl jistý, který
kousek se mi líbil nejvíce. Z mého pohledu se jim cíle
podařilo dosáhnout. Představili pět celkem kvalitních
českých horrorových ﬁlmů.
Po projekci následovala diskuse, z níž jsem si
odnesl trošku smíšené pocity. Divákům se do otázek
moc nechtělo. V tomhle ohledu patří velká čest Chozemu, který to i tak dokázal ukočírovat a absentujících dotazů se zhostil sám za sebe. Na druhou stranu, i přítomní tvůrci mohli být trošku sdílnější.
No a pak už jen diskuse a zábava v hloučcích,
následný přesun k manželům Blažek-Hrivnákovým,
kteří si kvůli tomu pořídili novou sedačku, kde většina
debatovala až do samotného rána.
Závěrečný dojem? Velmi příjemně a kulturně
strávený čas. Pionýři rozhodně nejsou promarněným
projektem.
Vy si můžete Pionýry hororu 2 užít na internetu,
kde mají svou premiéru zrovna v den vydání toho čísla Howarda.
Honza Vojtíšek
Foto: Pavel Klein
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RECENZE

It Follows
2014 byl pro horror docela dobrý rok. Minimálně
tedy pro ten ﬁlmový. Z Austrálie si to přibubákoval
Babadook, na měsíc si zavyli vlkodlaci z Late Phases, Roman Vojkůvka natočil Eskort a všechny je
do jednoho pronásledovalo Neutečeš. Co ﬁlm, to originální a zajímavý kousek, který vydá za deset standardních hollywoodských duchařin. My si teď trochu
popovídáme o tom posledním jmenovaném.
Režie: David Robert Mitchell
Scénář: David Robert Mitchell
Délka: 100 min
Původ: USA
Rok: 2014
Hrají: Maika Monroe, Keir Gilchrist,
Jake Weary, Daniel Zovatto
Ten staví na úchvatně jednoduché premise. Hlavní hrdinku pronásleduje monstrum, které na sebe
může brát podobu jakéhokoli člověka a které za ní
jde stále stejnou konstantní rychlostí. Zbavit se ho
může pouze tak, že se s někým vyspí. Milenec se pak
stane novým cílem a pronásledovatel jde po něm.
Dokud ho nezabije, pak se primárním cílem stává
opět ona hrdinka.
Myslím, že takový náhled do mystiky příběhu stačí, divák se beztak víc nedozví a právě v té jednoduchosti je síla. Ovšem jednoduchý nápad sám o sobě
by ještě nemusel znamenat kvalitní ﬁlm. Důležité je,
aby se takového nápadu chopily šikovné ruce, což
se v případě It Follows (česky pěkně jako Neutečeš)
stalo, a to prakticky ve všech myslitelných aspektech.
Režisér a scénárista v jedné osobě, David Robert
Mitchel se zhlédl v jednom z nejvýraznějších režisérských bohů a pokusil se jeho osobitý styl naroubovat
na nové tisíciletí. Mluvím samozřejmě o Johnovi Carpenterovi a rozhodně nejsem první, kdo s takovým
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příměrem přišel. Ta
podobnost je prostě příliš silná a Mitchelovi se v roli epigona navíc hodně
daří a jeho kousek
tak převyšuje mistrovy výkony posledních let.
Tam, kde by
hnidopich mohl napadat slabší scénář s hodně jednoduchou premisou
(vzpomeňme Halloween), nalezne fanda až do poslední minuty náserové
napětí, prokládané
drobnými
režijními nápady a atmosférou, za jakou by
jakákoli duchařina
z Wanovy produkce
vraždila.
Významně tomu pomáhají dva aspekty, na které jsme od Carpiho zvyklí, ale které jinde nenajdeme
s takovou samozřejmostí. Jednak je to parádní nasnímání, kdy kamera pracuje velmi často s faktem,
že pronásledovatele vidí pouze postižený člověk, zatímco ostatní ne a jednak hudební podkres, který se
v ničem nezadá s osmdesátkovou klasikou, kterou
tolik milujeme.
It Follows je pecka, naprosto funkční, naprosto
spolehlivá a dokonale bavící. Rozhodně po ní okamžitě skočte.
Roman Kroufek
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Zdeněk Bölten

13× český horor
Třináct českých horrorových povídek v jedné
sbírce, která brzy ukáže, jak je její název nepřesný
a zavádějící. Natolik, že ji dostal až do našeho časopisu.
Vydavatel: Rubico, 2003
Počet stran: 236
Že něco nebude v pořádku, naznačuje již autorova předmluva, v níž na jednu stranu vyznává lásku ke knihám a vyprávění příběhů, ale také trošku
poodhalí roušku, jak asi tvorba v jeho knize vznikala. A právě láska a chuť vyprávět příběhy, s největší
pravděpodobností nejednou notně založená na vlastních zkušenostech a prožitcích (ne nutně přímo, ale
třeba jen ohledně ducha doby, v nichž se odehrávají),
je jedním (s důrazem na to slovo jedním) výrazným
pozitivem knihy.
Ale vezměme to postupně.
Po docela nezajímavém, nikam nevedoucím
a v souvislosti s pointou příběhu Maska zbytečným
a nesouvisejícím začátku, mě v závěru povídky o mladém studentovi, který se po několika peripetiích dostane k jezuitským vykopávkám, napadlo, že vlastně končí tam, kde by teprve měla začínat. Snaha ani znalosti
o historii, době a dobových slovech povídku od nudy
prostě nezachrání. Již tahle povídka je ale dobrým
ukazatelem Böltenovy většinové tvorby. Příběh zpravidla skončí úplně jinde, než začal, což by nebylo zase
tak špatně, ale mezi jeho začátkem a koncem se najde
nějaká výrazná spojitost jen málokdy.
Nejste nemocný, mladý pane? je naproti tomu
krátká, přímá, energická, konečně horrorová a… nakonec poměrně neoriginální povídka.
Příběh z poválečného pohraničí Hej synku! může
být pro mnohé horrorem už samotnou atmosférou,
časovým a prostorovým ukotvením. Nebyla to věru
zrovna přívětivá a spravedlivá doba a oplývala mnohými mrazivými, krutými a děsivými příběhy. Asi jako
každá doba, byť ne zrovna v tak husté koncentraci
na úzký prostorový i časový úsek. A Bölten alespoň
tu nejistotu a podivnost doby lehce podchytil. Ale
v tomto podání je to hlavně spíše obyčejný thriller,
stejně nezajímavý jako neoriginální.
Spící kráska nás v čase posune trošku blíže.
Jde totiž o sci-ﬁ horrorové dobrodružství z hlubin

socialistické totality, které však pořád jen chodí kolem, než aby se pořádně odhalilo. Teoretická pocta
béčkovému žánru se utopí ve vlastní nezajímavosti,
plochosti a absenci jakékoliv atmosféry (která tedy
z počátku vypadá, že bude). Všechno důležité a očekávatelné jakoby se dělo zcela mimo vyprávěcí linku
a čtenářovy oči.
Kratičká horrorová groteska v tom nejvlastnějším
smyslu obou žánrových označení. To je Demolice.
Kostka, Skříňka, o nalezení jedné krabičky, je
na tom trochu podobně jako Demolice, byť ta horrorovější stránka převažuje. Ironicky škodolibému
ušklíbnutí se však v závěru nevyhne.
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Harém, o páru trpícím manželovou impotencí,
napíná minimálně tím, co se z povídky nakonec vyvrbí. V podstatě čistě švandrlíkovský závěr balancuje
na hraně údivu, zklamání a nespokojeného povzdechu. Ano, některá překvapení jsou nemilá, natolik, že
ani pousmání z vás nevydolují.
I hledače pokladů jménem Cyril nakonec zachraňuje čistě švandrlíkovský ironický a posměšný závěr.
Mrazení, nepokoj a podivný pocit ve vás jistě nevyvolá, škodolibé pousmání určitě. Jako jedna z mála
povídek však alespoň nabízí náhled do života jistých
lidí a jejich aktivit. Což může mít alespoň vzdělávací
účinek.
Zimní bouře opět skončí úplně jinde a jinak, než
začne. Jakoby byla povídka o nočním hlídači slepena
ze dvou různých příběhů. Je to jako krumpáč, který vám někdo vrazí do hlavy. Projde jí celou, ale vy
z toho nakonec stejně nic nemáte.
Prakticky úplně stejně je na tom Sněhová koule, překvapivě (a na poměry okolních povídek překvapivě slušně) rozehrávající osudy hned několika
lidí najednou. I její závěr prostě najednou, z ničeho
nic, vybafne prakticky bez zjevné a logické spojitosti
s předešlým obsahem a dějem povídky. Což zarazí o to víc, že je Sněhová bouře nejdelší povídkou
(s hodně velkým rozsahovým náskokem nad ostatními) sbírky. Dal by se přijmout fakt, že je to průvodním
znakem Böltenovy tvorby, že na tomto nezvyklém
způsobu psaní svou tvorbu založil (hanlivěji řečeno,
že to prostě jinak neumí). Ať nad tím ale přemýšlím,
jak chci, nenacházím na tom nic pozitivního a přínosného. Ono totiž poprvé to alespoň zarazí, podruhé už ale ani to. Sněhová koule je však s přehledem
nejlepší povídkou celé sbírky, dokáže zaujmout, vyvolat nějaký pocit, vtáhnout do hry tří postav. A pak
vás přinutí udiveně rozevřít ústa svým závěrem. Který
v Böltenově stylu ale také nepatří k nejhorším. Naopak, z těch všech „stejných“ závěrů, které pro své
povídky používá, je tenhle nejpovedenější a nejpropracovanější.
I následující Film se ukazuje být tím, co konečně
ve sbírce začne nějak tahat za čtenářovy smysly. Příběh ﬁlmařů, kteří se rozhodnou pro hřbitovní scénu
použít opravdové náhrobky, což se jim, samozřejmě,
nevyplatí, by mohl být skvělou horrorovou povídkou,
kdyby nepostrádal jakoukoliv stopu atmosféry. Kterou právě podobný příběh potřebuje.
Zlý sen, aneb příběh protekční děvenky, už je pak
návratem ke v podstatě ironicky komickým závěrům.
Čistá komediální povídka (což je samo o sobě zajímavé, ona to vlastně komedie ani není, svým způsobem jde o napínavý dramatický thriller, na němž není
nic k smíchu, jenže Bölten to podal tak, že z toho
vychází jen a pouze komedie), která by se snad dobře vyjímala v humoristickém časopisu. Ale ve sbírce
horrorových povídek? Ani náhodou.
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Jablko k nakousnutí je hodně divná povídka.
Divná v tom, že vlastně nemá konec a pokračuje
v následující povídce Nakousnuté jablko. Existenci příběhu bývalého atomového vědce, kterému se
po zhroucení kariéry, manželství i smyslu života objeví nová šance jak všemu dát smysl, ve dvou povídkách naprosto nechápu. Jediné možné vysvětlení je,
že chtěli autor s vydavatelem dosáhnout stylového
počtu třinácti povídek a tak jednu ze dvanácti, které měli k dispozici, prostě roztrhli na dvě. Šílenost,
asi stejně, jako dávat podobný, opět, silně ironicky
komický, příběh do knihy nazvané 13x český horor.
Kterýžto název sám o sobě je zavádějící a nevystihující obsah knihy.
13 povídek, byť ze strany vydavatelů s menším
podvodem, souhlasí. České to je, to jo… O tom žádná. Ale horror to zase moc často není.
Ta kniha, pokud tedy ano, je totiž horrorem spíše
hlavně z pocitového hlediska, než z toho žánrového.
Vypráví příběhy z dob, které pro mnohé byly (nebo
jsou) horrorem, ale samotné je jako horrory žánrově
zařadit lze jen těžce. Ono už hodně o tomto, a směřování povídek v knize, jak již bylo řečeno, napovídá
samotná autorova předmluva.
Bölten jako by očekával, že horroru stačí jen náznak či doslovný závěr, nedokáže ve valné většině
případů vybudovat ani stopu atmosféry. Jeho povídky nejednou nezáživně vyprávějí obyčejný příběh
z historie, který najednou skončí jen trochu podivně
(ve valné míře ironicky humorně). Nevypráví napínavý
horrorový příběh, jen suše a bez špetky energie seznamuje s tím, co se stalo. Jako kdybyste si zavolali
na sex po telefonu a stará unavená důchodkyně by
vám ﬂegmatickým robotickým hlasem strojově vyprávěla, co má zrovna na sobě a kam si sahá. Informace je podána, ale nevyvolá žádný efekt. Jako by
to k uspokojení horrorového (a snad i jakéhokoliv jiného) čtenáře stačilo. Nestačí. Horrorová je nakonec
sotva třetina knihy, a to ještě ne zrovna nějak originálně nebo zajímavě.
Některé povídky by jistě snesly trochu ediční
práce, v několika okamžicích jsou lehce nepřehledné. Kritizovat překlepy a pravopisné chyby je dnes
již takřka hrozně jednoduchým koloritem, na druhou
stranu, vydavatelé si na to nabíhají sami. V této knize
jich zase nějak moc nenajdete, ale zase ty, na které
narazíte, bijí do očí o to více.
Po přečtení knihy mě napadlo, zda ji vůbec recenzovat. Pak jsem si ale řekl, že již svým názvem
svádí a do horrorového žánru se řadí. Proč tedy případné zájemce neupozornit, že se tak děje jen z velmi malé části?
Honza Vojtíšek
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Skřet v rakouské aréně
Claudio Simonetti’s Goblin @ Arena,
Vienna 20. 3. 2015

Slovo “giallo” jsem poprvé slyšel ve škole. Bylo
to v roce 2004, kdy na ústav brněnské ﬁlmové vědy
přijel přednášet Martin Jiroušek, ostravský znalec

ﬁlmového a literárního děsu. Tehdy jsem se dověděl, že Itálie je jednou z významných kolébek horroru. Kanibalové, zombie, gotický horror a giallo, krev
různé hustoty, podivných barev, vnitřnosti,
které nevypadají jako vnitřnosti, a to všechno za doprovodu místy až hypnoticky vtíravých hudebních motivů. Byly to tři dny, které
otřásly mým ﬁlmovým světem. Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, Sergio Martino, Lucio
Fulci, Mario a Lamberto Bavovi, Michel Soavi
a hlavně Dario Argento a jeho pěkná dcera
s andílkem vytetovaným na podbřišku.
Tím pro mě začala tajemná a vzrušující cesta za poznáním italské horrorové poezie, kde
je běžné, že se scenáristické chyby a herecké
nedokonalosti ukrývají za nápaditou brutalitou v nezaměnitelné atmosféře syntetizátorové
hudby. A nebyla to jednoduchá cesta. Internet byl malý a pomalý a každý druhořadý italský horror vzácný. Živě si pamatuji radost, když
se mi podařilo stáhnout alespoň pár midi-verzí
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hudebních motivů z ﬁlmů Daria Argenta. Jejich autorem
byl Claudio Simonetti, který letošního prvního jarního
dne přijel se svými Goblin zahrát do vídeňské Arény
všechny ﬁlmové hity, ze kterých se mi před deseti lety
podlamovala kolena. Sestavili jsme tedy pětičlennou
výpravu a vyjeli zavzpomínat na staré časy.
Areál vídeňské Arény je něčím, o čem si v zemi,
kde zchátralé průmyslové objekty hnijí nebo se bourají, můžeme leda tak snít. Zhruba 100 let tu fungovala jatka. A posledních 40 let tady zřejmě minimálně
stejně dobře funguje alternativní kultura včetně letního kina. Před jedním ze čtyř sálů jsme se zastavili
ve frontě na vstupní razítko a přes hlavy uvaděčů uviděli to, čeho jsme se obávali - úplně nabušené distro
s CD, LP, speciálními edicemi, tričky, mikinami, plackami, nášivkami… Všechno na téma Goblin a Dario
Argento. A ty přátelské ceny! Dalo by se říct, že jsme
rozhodováním, co koupit a co oželet, strávili čas určený oběma předkapelám. První z nich se jmenovala
Vercetti Technicolor a byla tvořena jen jedním Řekem, který se při tvorbě temné elektronické hudby
velmi inspiruje soundtracky z horrorů 70. a 80. let.
Jeho vydavatelství se jmenuje Giallo Disco Records,
což napovídá mnoho. Druhá kapela se jmenovala
The Vienna Black Gloves, také hrála elektronicky
a na pozadí běžela videoprojekce smíchaná z prolínajících se známých i neznámých ﬁlmů. Dále už si
nebudu vymýšlet. Obě předkapely jsme prokecali
v předsálí u distra a všechny informace o nich dohledávám až teď. Stydím se a dost mě to mrzí, protože takto žánrově spřízněných kapel a interpretů není
mnoho. Aspoň ne u nás. Mimochodem jak Vercetti
Technicolor tak The Vienna Black Gloves ve svých
vlivech zmiňují kromě starých VHSek také Goblin.
A tím se tedy konečně dostáváme ke Claudiovi
Simonettimu, hlavní hvězdě večera a jedinému původnímu členovi Goblin, který toho večera do Vídně
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dorazil. Sestava Goblin se totiž za více než čtyřicet
let změnila mnohokrát, stejně tak jejich název. Dnes
je to podle všeho tak, že existují původní Goblin bez
Simonettiho a současně s nimi funguje také uskupení Claudio Simonetti’s Goblin. Slavný klávesista,
skladatel a přítel Daria Argenta tedy italsky pozdravil
zhruba 150 lidí v sále a jeho Goblin začali hrát skladbu, kterou jsem vůbec neznal.
Brzy jsme se naštěstí dočkali i ústředních ﬁlmových melodií ke kultovním ﬁlmům. Ty jsem poznal skoro všechny. Romerův Úsvit mrtvých, D‘Amatovo Buio
Omega, Conamination a pak samozřejmě i Argentovky
Phenomena, Suspiria, Tenebre a Non ho sonno. Playlist byl tak půl na půl složený z ﬁlmových soundtracků
a skladeb z řadových alb. Zábavným zpestřením byla
videoprojekce. Jak začala skladba z ﬁlmu, začala i videoukázka. Kvalita obrazu sice spíše než Blu-ray připomínala videa Youtube, ale jako nápověda pro ty, kdo
chtěli s přáteli hrát Videostop na téma “poznej melodii
z ﬁlmu” to bylo více než dostatečné. V závěru zazněla
dlouho očekávaná skladba Profondo Rosso, Claudio
Simonetti se italsky rozloučil, po potlesku přišel přídavek z nějakého řadového alba a byl konec.
Nebyl to asi nejlepší koncert v životě, ale odvezli
jsme si mnoho. Trička, CDčka, placky, desky a hlavně splněný sen stát blízko člověku, který viděl Asiu
Argento dospívat a hlavně byl u vzniku těch nejkultovnějších Argentovek. Jo. A pokud byste chtěli
slyšet hlas Claudia Simonettiho, tak vězte, že digitalizovaný vokál v Tenebre (který říká “paura- paura-paura-paura”) a šepot v Suspirii, patří jemu.
Kameru mi zabavili u vstupu, ale kdo by chtěl nahlédnout do atmosféry toho večera alespoň skrze
můj “not-so-smart” telefon, ať naťuká do vyhledávače toto: youtu.be/Hrmsdfo54D8
Zdeněk Skokan

HOW AR D – 15/2015

Nikola Votočková
Za dosavadní historii Howarda jsme v rámci žánru zpovídali už různé profese, od herců a režisérů
přes spisovatele a hudební skladatele až po tvůrce
horrorových videoher. Přišel čas ten záběr rozšířit.
Přišlo nám totiž zajímavé dát hlasu, který jistě znáte,
tvář. A tak vám přinášíme rozhovor se sympatickou
dabérkou Nikolou Votočkovou, kterou vyzpovídal neméně sympatický Honza Vojtíšek.

v Jurském parku, do kterého si české hlasy vybíral
sám Spielberg (tedy aspoň mi to tvrdili), a pak už se
má „kariéra“ rozjela ve větším. Mimo jiné vidět na obrovském plátně oživlá prehistorická zvířata, která
jsem znala z ilustrací Zdeňka Buriana, byl neskutečný zážitek a dodnes mám k těmto druhohorním potvorám vřelý vztah. Jako malá jsem chtěla být Iguanodonem, asi jsem si myslela, že je to povolání, ale

„Několik dílů jsem měla zakryté oči
a řídila se jen textem a zvukem ze sluchátek.“
Máte za sebou několik hereckých rolí, vaše
jméno však většině našich čtenářů řekne něco
spíše v souvislosti s dabingem. Jak a kdy jste se
k němu dostala? Co se vám na té práci líbí nejvíce?
K dabingu jsem se dostala v době, kdy jsem vůbec netušila, že něco jako dabing existuje, asi v roce
1988. Mámě tehdy volal náš vzdálený bratranec, že
potřebují do dabingu v tehdejší ČST děti, které nemají vadu řeči a umějí plynule číst. Vlastně to tenkrát
byla protekce, aniž bych o ni tedy jako robě usilovala.
Dětí bylo potřeba hodně a odrůstaly, Dismanův soubor poptávku nestačil pokrývat, tak se běžně lovilo
po známých a v příbuzenstvu. Dodneška si pamatuji, jak nám s bráchou na posteli v dětském pokojíčku máma vysvětlovala, o co jde. Tenkrát se díky
technologii namlouvaly hromadné scény opravdu
hromadně, když bylo ve ﬁlmu potřeba namluvit třídu
plnou dětí, pozvala se třída plná dětí. Můj první dabing byl tak na „Kavkách“ na proslulé chodbě, které se říká „Dabing Street“, a šlo o nějaký japonský
ﬁlm. Učitelka se jmenovala Akiko Kudžijová a nějaký
pán na plátně vypil medvědí žluč, hrozně se křenil,
a my se křenili jako „třída“, pamatuji si to dodnes.
Postupně si časem režiséři vytáhli některé dítě na samostatnou větu, což se vyplatilo nepokazit, protože
člověk si tím otevřel cestu k dalším pidiroličkám, kdy
se to mohl naučit. Na chodbách se pak posedávalo
při čekání na tu vaši větu, spolu s ostřílenými kolegy,
často opravdovými hereckými legendami. Ti si z nás
dětí utahovali a vyprávěli příběhy. My se tenkrát učili od nich. To už dnešní děti v dabingu nezažijí a já
na to hrozně ráda vzpomínám. Po roce ‚89 se s dabingem díky přílivu zahraničních ﬁlmů roztrhl pytel
a začala nás brát i komerční studia. Ne každé tehdejší dítě u dabingu setrvalo, ale asi jsem se nějak
osvědčila, a přestože jsem původně chtěla být něčím
úplně jiným, už jsem u toho zůstala. Mým prvním výraznějším úspěchem pak byla ve 14ti letech role Lex

holt vyhrál dabing. A co mě na té práci baví nejvíc?
Když máte možnost podílet se na nějakém obzvláště dobrém ﬁlmu a celý tým si dává záležet a piplá se
s ním. To je pak radost pracovat.
V takovém tom obecném ponětí běžného smrtelníka je dabing úzce spojený s herectvím, tedy že
dabují herci a herečky. Jak velký rozdíl ale ve skutečnosti mezi dabingem a herectvím je? Může být
někdo špatný herec ale dobrý dabér a naopak?
Dabing je plnohodnotná herecká disciplína a nezvládne ji každý, ani každý herec. Herectví je velmi

[ 55 ]

rozmanité řemeslo, a ne každý herec dokáže excelovat ve všech jeho odvětvích. Mnoho vynikajících
divadelních herců je za mikrofonem velmi nejistých,
doma se prostě cítí na prknech, jiní zase před kamerou. Zrovna tak mohou být někteří herci na divadle
průměrní a v dabingu pak excelují. Já sama herecké vzdělání nemám, mojí doménou je mikrofon a vyjma pár zkušeností před kamerou se doma zase cítím
před ním a jinam se moc necpu. Divadelní herci mají
ale dle mého názoru pro dabing nejlepší předpoklady, protože jsou zvyklí pracovat s hlasem. Ne každý,
kdo má zajímavý hlas a umí dobře číst, je schopen
procpat do své role i emoci původního aktéra. Dabing není čtení, ale hraní.
Český dabing míval, a snad ještě má, velmi
dobrý zvuk, tradici a kvalitu. V dnešní době však
mnoho lidí upřednostňuje původní znění s titulky.
V případě, že je dabing kvalitní a je mu věnována
náležitá péče, jaký je, podle vás, jeho přínos?
I přes tu dnešní ukrutnou rychlost lze i dnes vyrobit špičkový dabing, ale větší část je spíš ten průměr, který mnoho diváků tolik štve, a raději se podívají na původní znění s titulky. Náš dabing má stále
silné jméno i na Slovensku, kde například kabelovky
do slovenštiny nedabují, a vysílá se v češtině. Za nespokojenost diváků si tak trochu ale můžeme sami,
protože se podepisujeme kolikrát pod nekvalitní práci a nevnímáme jejich zpětnou vazbu. S těmi titulky jde ale ruku v ruce i jiná otázka - díky internetu
mají lidé možnost vidět mnoho seriálů dřív, a stahují
je načerno, protože nechtějí čekat na českou premiéru v televizi. Znají pak logicky dřív originální znění
a dabing je štve, tuhle možnost srovnání dřív neměli.
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Je to dané i tím, že hlavně američtí výrobci většinou
poskytují vysílací licenci Evropě se zpožděním. Nemyslím si, že je to v téhle době moudré, vůbec to nechápu u některých kabelovek - proč nejde premiéra
u nás současně s premiérou v zámoří, myslím si, že
to by byl důvod pro mnoho lidí, aby si tu kabelovku
předplatili, právě proto, že nechtějí podporovat pirátské stahování. I s českým zněním by šlo vysílat premiérovou řadu jistě s menším zpožděním, než dosud.
Navíc to celé nahrává právě pirátskému stahování,
které decimuje ﬁlmový průmysl celosvětově, nejen
u nás. To jsou spojité nádoby. To, že lidé dnes častěji vidí seriál dřív na internetu, zase na druhou stranu klade vyšší nároky na kvalitu dabingu, který by se
měl více než kdykoli dřív přiblížit originálu, který diváci už prostě znají. Tohle si musí uvědomit hlavně televize, které tak přicházejí o diváka, který raději sedne
k počítači. Dabing si u nás ale i tak najde stále dost
diváků a rušit by se rozhodně neměl. Diskuze zda dabing nebo titulky je nekonečná. V dnešní době, kdy
se amerikanismy používají v běžné hovorové řeči,
lidé zapomínají mluvit česky, a precizní čeština znějící z televize podle mě nabývá na důležitosti. A to jak
v kvalitním dabingu, kdy se práci věnují kvalitní překladatelé a ne Google překladač, tak i u moderátorů
zpravodajských a publicistických pořadů. Důležité je
lidem takto předávat správný slovosled, neamerické
intonace (které bohužel často z rychle dabovaných
ﬁlmů znějí), správnou shodu podmětu s přísudkem,
atd. Na druhou stranu uznávám argument ohledně
nízké cizojazyčné vybavenosti obyvatel, ale zároveň jsou lidé, kterým už pasivní poslech cizího jazyka mnoho nedá. Nejsem pro striktní zavádění titulků nebo prosazovaní dabingu za každou cenu, jsem

HOW AR D – 15/2015

pro dlouho proklamované duální
vysílání, kdy si může každý svobodně vybrat podle momentální
chuti a nálady. Bohužel většina
televizního vysílání na duálu dodnes nefrčí, čímž opět přichází
o diváky a žene je k nelegálnímu
stahování. A nemyslím si, že je
to kvůli nedostatku místa v multiplexech. Je to spíš nedůslednost a lenost televizí. Ale možná
se mýlím, nejsem tak technicky
erudovaná.
Že český dabing upadá,
pozná asi každý, kdo slyší.
Jste jednou z hlavních protagonistek profesně zatížených
lidí, kteří se na to v nedávné
době pokusili poukázat, nastavit nějaké standardy a trochu to změnit. Bylo by samozřejmě jednoduché to
označit jen jako touhu po penězích, ale když vás
o tom člověk slyší mluvit, např. v dokumentu brněnských tvůrců Magdaleny Sedlákové a Roberta
Šibla V českém znění hráli, cítí, že nejde jen o ty
peníze. O co tedy jde a jak se vám ve vašem projektu daří?
Jde právě o to, že se podepisujeme pod práci,
kterou diváci často kritizují. A protože tu práci máme
rádi, chceme ji dělat, jak nejlépe umíme. Také si myslíme, že současný kolotoč bude do budoucna kvalitu
dabingu jen zhoršovat, tak jsme se prostě probrali
z letargie. V průběhu let se dabing začal sekat jak
Baťa cvičky, zavedla se hodinová sazba pro herce,
která měla za následek to, že se prioritou stala rychlost výkonu a ne jeho úroveň. Po dlouhých debatách
jsme přistoupili k modelu, kdy bychom nebyli placeni
od času stráveného ve studiu, ale od objemu práce,
kdy by už čas nebyl hlavním kritériem výše honoráře.
Honoráře navíc díky tomuto systému, kdy jsou herci
rychlejší a rychlejší, stále klesají. Myslím, že jsme už
dosáhli hranice, kdy už se zrychlit prostě nedá. Čím
rychlejší dabingový střelec, tím je na honoráři v rámci
hodinovky vlastně bit. Přišlo nám to nespravedlivé,
a také to znemožňovalo režisérům vychovat si i jiné
hlasy, aby byl dabing barevnější. Dle našeho mínění
by se tempo práce časem poněkud zvolnilo a bylo by
víc času se věnovat charakteru postavy. Bohužel, ač
většina herců do toho původně chtěla jít, nakonec se
odhodlal menší počet, než jsme očekávali. I proto už
rok pracujeme v dabingu minimálně, protože se nepodařilo vytvořit takovou sílu, která by přinutila zadavatele přizpůsobit rozpočty a investovat do dabingu
více peněz. Naším cílem byla snaha vytvořit zespoda
tlak na to, abychom začali být bráni jako plnohodnotní obchodní partneři pro studia a televize, a aby náležitosti spolupráce byly předem dohodnuty, neboť

jako OSVČ jsme jednotlivě velmi
zranitelní a naše právní postavení je v tomto státě takřka nijaké.
Bylo nutné se sdružit, a protože
zákony této republiky neumožňují našim odborům za nás jednat, museli jsme zvolit nezávislou agenturu, která by tuto naši
snahu zaštítila. Je velmi těžké
prosadit naši myšlenku, ale spolupráce se poslední dobou v některých studiích zlepšuje, diváci
to samozřejmě zaregistrují z vysílání až se zpožděním. Detailní
informace, pokud budete chtít,
najdete na našich webových
stránkách www.chransvouprofesi.cz, kde se dozvíte i mnoho
o dabingu jako takovém, web je
dokonce i částečně „nadabovaný“ a můžete si jej, stejně jako
televizi, pustit jako kulisu. Jen upozorňuji, že se jedná o náš pohled na situaci, pohled ostatních se může
lišit. Zkrátka jsme si řekli, že je nutné chránit svoji
profesi, vědomi si toho, že obdobné problémy jsou
téměř ve všech oborech, a že remcáním u piva se nic
nespraví. Bohužel často slyším názory typu „vítejte
v realitě“ a podobně, my se naopak snažíme sdělit,
že realitu můžeme změnit všichni, pokud o to budeme usilovat. A že aby trh zůstal v rovnováze, je třeba
tlaku shora vytvořit tlak zezdola, abychom se potkali
v nějakém přijatelném kompromisu pro obě strany.
Aby se z kapitalismu nestal feudalismus. Nutno dodat, že pro některá malá studia jsme nyní ﬁnančně
nedostupní, stále je ale dost těch, jejichž možnosti
nepřekračujeme a prostě nás bojkotují. Ale situace
se alespoň někde pomalu zlepšuje…
Jsme přeci jen hlavně horrorový časopis, takže
učiňme žánrovosti zadost. Svěřila jste se nám, že
jste, mimo jiné, dabovala původní japonský Kruh
(Ringu, 1998). Vzpomenete si ještě, jaké to bylo,
dabovat ﬁlm, který nakonec způsobil zájem západních diváků i ﬁlmařů o asijské horrory a v podstatě se stal jedním z nejvýznamnějších horrorů
90. let? Koho jste v tom ﬁlmu vůbec dabovala?
Pokud si dobře vzpomínám, japonská předloha
měla víc dílů, než první americký remake. Jak se jmenovala moje postava, si nevzpomenu, kdybyste mě
zabil. Ze studia si pamatuji, že jsem měla zhasnuto, puštěný byl jen monitor a lampička, abych viděla na scénář. Ve ﬁlmu byly několikaminutové scény,
kdy běží moje postava temným lesem, dýchá strachy
o sto šest, což bylo třeba „pokrýt“. Byla jsem ve studiu sama, regulérně bez sebe strachy a několikrát se
mi stalo, že jsem v rámci postavy opravdu věrně vyjekla, jak jsem se lekla. Tyhle „dýchací“ scény jsou
ještě náročné v tom, že zatímco postava na plátně
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běží, vaše tělo je v klidu a vlastně se předávkujete
kyslíkem, protože vaše sedící nebo stojící tělo nemá
„odběr“. To pak často chybí málo, abyste se skáceli v mdlobách k zemi. A to platí nejen o horrorových scénách, ale také o delších erotických scénách,
a dost náročné na „neomdlení“ je i nadabovat porod.
U Kruhu ještě zůstaňme. Viděla jste vlastně
někdy ten ﬁlm úplně celý? Jak se vám líbil? Setkala jste se s pozdějším americkým remakem
nebo románovou předlohou, která u nás před několika lety vyšla?
Románovou předlohu jsem nečetla a ani japonskou verzi jsem neviděla celou, ale přišla mi podstatně děsivější než americká předělávka. Těmhle hollywoodským remakům říkám „absolutní dabing“. Amík
sice nedabuje, ale než by skousl ﬁlm v cizím jazyce s titulky, navíc nepřizpůsobený jeho popkultuře,
raději si ho „předabuje“ tím, že si jej rovnou natočí
po svém. Je to docela vtipné… Vtipné také bylo, že
mi volal kamarád, že do týdne zemře, pokud nepůjdeme na Kruh do kina. Tak jsme šli, přece jen to byl
kamarád, sice nám neřekl, o co jde, ale z jeho vyprávění jsme byli nejvíc zvědaví na scénu s koněm,
kterak skáče přes palubu. Byli jsme v menším kině,
kde se nám paní pokladní omlouvala, že jim vypadla
druhá promítačka, a jestli chceme za snížené vstupné ﬁlm vidět i přes to, že se dvakrát během promítání rozsvítí a promítač bude minutu přehazovat cívku
s ﬁlmem. Což jsme vzhledem k ohrožení života našeho kamaráda museli, že jo. No a hádejte, kdy to přišlo, na scéně se objevil, kůň, začala mu podkluzovat
kopýtka… a světlo! Ve chvíli největšího napětí…
Vedete si o věcech, které jste dabovala nějakou evidenci? Víte třeba, kolik jste dabovala
horrorů? Vybavíte si nějaké, v nichž bychom vás
mohli slyšet? Zaujal vás některý?
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Evidenci si vedu kvůli účetnictví, ale nemám ji
rozdělenou podle žánrů, a v těch kvantech rolí, které jsem za těch 25 let namluvila, má paměť selhává.
Vybavuji si ale Pátek třináctého, dnes už legendární,
a také jsem Amanda ve všech dílech Saw, v kterých
vystupuje. Jako divák mám ale radši spíš nekrvavé
horrory typu Ti druzí. A vůbec nejlepší horror pro mě
je první díl Vetřelce, který jsem sice nemluvila, ale
jako malá jsem si v kině okousala snad všechny nehty. Ovšem horror se dá pro mě najít v lecčems, když
jsem namlouvala Fear Factor (Faktor strachu), několik dílů jsem měla zakryté oči a řídila se jen textem
a zvukem ze sluchátek, protože bych zřejmě ve studiu zanechala oběd, to byl zase horror pro mě.
Takovou tradiční naší otázkou je, jaký vůbec
máte k horrorovému žánru vztah? Máte ho ráda?
Proč? Nějaké oblíbené knihy, ﬁlmy?
Upřímně řečeno, čím jsem starší, tím víc mě horrory děsí, a radši si pustím něco mírumilovnějšího. Dnes
mám obecně raději ﬁlmy, které nejsou postaveny
na krvi a na efektech, i když třeba Dexterovi odpouštím
všechno. Jako mladší jsem samozřejmě hltala Stephena Kinga a z jeho knih je u mě stále top To, i přes ten
absurdní konec, kterým si to King občas zkazí. Ale absolutně mě vtáhlo do děje to, že King horrorový efekt
naprosto umocnil tím, že graﬁcky oddělil to, co se děje
reálně, od toho, co se děje pouze v hlavách jeho postav. Dnes je už tohle běžné, ale tehdy mě to absolutně dostalo. Ještě víc v Misery, kdy v tištěné podobě
bylo jiným fontem odděleno i písmenko, které Paulu
Sheldonovi únavou materiálu vypadlo z psacího stroje.
Navíc v tomhle případě se jedná o jeden z mála ﬁlmů,
který mě nadchl stejně jako knižní předloha. Kathy Bates pro mě bude navždy Annie Wilkesová.
Když už jsme u těch horrorů, nedá se vlastně
nezeptat, zda existuje něco jako jakási žánrová
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náročnost dabingu? Klade-li např. dabování horroru, který přeci jen nejednou i po hlasové stránce
operuje s projevy strachu, křikem, úlekem apod.
na dabéra vyšší nároky než dabování komedie
nebo dramatu? Připravujete se na sebou dabované role nějak třeba psychicky, zjišťováním informací (např. dabujete-li nějak psychicky či fyzicky
stiženou postavu, trpící třeba schizofrenií, autismem apod.)? Máte na to vůbec čas, nějak s tou
postavou a jejím hlasem dopředu pracovat?
Každý žánr má něco. V komedii nebo sitcomu je
nejdůležitější nezabít vtip, v horroru přenést napětí
i do české verze. Zároveň záporná postava se dělá
velmi dobře, protože v ní se herec může mnohem víc
vyřádit než na postavě kladné. Horror pak bývá většinou náročný na ony dechové scény a řev, pokud to
ale mezinárodní stopa dovolí, berou se tyto nemluvené pasáže z originálu, protože hlasivky herce nejsou nesmrtelné. Navíc těžko český herec trefí autenticitu originálního řevu, na kterém původní produkce
pracovala třeba týden. Nejhůř se mně osobně dabují
scény se zombie, protože bez dodatečné modulace
to moc dobře nejde. Na roli bohužel není moc jak se
dopředu připravit, vše vidíme až na místě. Pokud jde
ale o opravdu těžký ﬁlm, co se hereckého projevu
týče, režisér vám zašle text, v lepším případě i ﬁlm
samotný předem, ale nebývá to pravidlem. Pak je
na vás, jak se dokážete na místě s postavou poprat,
a role autistů nebo jinak psychicky nemocných postav patří mezi ty nejtěžší. Na druhou stranu, ale není
třeba zjišťovat informace o jednotlivých diagnózách,
protože to už za vás udělala původní produkce originálního díla a původní protagonista. Vy se mu pak
musíte ve studiu maximálně přizpůsobit a není moc
prostor na to, vymýšlet něco nového.
Vybírají si dabéři, co chtějí a nechtějí dabovat?
Jako že třeba telenovely ne, ale sci-ﬁ mě baví? Dabovala jste něco, co se vám nelíbilo, nebo kdybyste
dostala nabídku dabovat ﬁlm, který by vás obsahově třeba děsil nebo odpuzoval, odmítla byste?

Asi neodmítla, protože jednou jsem profík a měla
bych zvládnout všechno. Spíš se řídím tím, jaké jsou
kde podmínky k práci a zda s některými studii chci
vůbec spolupracovat. S pár jsem rozešla už v minulosti. Byly samozřejmě ale i práce, kdy to bylo hodně náročné, viz Fear Factor, přestože šlo jen o komentář, nikoli o plnohodnotný dabing. V případě
telenovel se často jednalo o horror v tom smyslu,
že v době jejich největší slávy byly zvláště ty jihoamerické natáčeny tak, že herci dostali zřejmě vágní
zadání a na místě pak improvizovali. Jejich řeč byla
vlastně přirozenější, než může dokázat vždy trochu
umělý dabing, zato plácali nesmysly a opakovaly některé věty do nekonečna. Dát tomu pak přijatelnou
a srozumitelnou formu znamená díky dabingu takové veledílo leckdy značně zkultivovat, ale i tak z toho
neuděláte Hamleta. Ale jako člověk, který se živí dabingem, nemůžu telenovely odsuzovat, protože i ty
mají své diváky a i oni si zaslouží, abychom se snažili.
Ač bych si sama žádnou telenovelu nepustila. Pokud
jde ale o ﬁlm, nebo seriál, který herce baví, dělá jej
určitě s větší chutí.
Chcete něco říci závěrem? O dabingu nebo
čemkoliv jiném? Máte možnost.
Snad bych dodala jen to, že pokud má český dabing obhájit své místo na slunci, a znovu přesvědčit,
že může být velmi kvalitní, je třeba divácká zpětná
vazba. Je to svým způsobem produkt, který si lidé
přímo nekupují a přitom ho konzumují dnes a denně.
Mnoho zadavatelů si myslí, že stačí, aby ﬁlm mluvil česky, ale my jsme pod ním podepsaní na prvním
místě a záleží nám na tom, aby divák byl spokojený,
stejně jako ostatním tvůrcům. V současné době ale
cítíme, že se dabingu nedává tolik, kolik by zasloužil.
Myslím, že umíme být všichni lepší, jen k tomu mít
o trošku víc času. I já děkuji za rozhovor a přeji hodně
čtenářů vašemu magazínu.

Děkujeme za rozhovor

Nikola Votočková (*1979) nikdy nechtěla být herečkou, ale kolem dabingu se začala pohybovat
už na základní škole. Po ní absolvovala gymnázium. Vysokou školu dle svých slov úspěšně nedokončila. Snad pro přebíhání mezi školou a dabingovými studii. Později ale absolvovala bakalářské
studium historie. Již 25 let si však vydělává výlučně dabingem s občasnými přeskoky před kameru.
Vidět jste ji mohli v seriálech Na lavici obžalovaných justice (1998), Ordinace v růžové zahradě
(2005) nebo ve ﬁlmech Crash Road a Bestiář (oba 2007). Slyšet pak mimo jiné v horrorech Trauma
(1993), v němž dabovala samotnou Asii Argento, Final Destination (2000, Clear Rivers), Freddy vs.
Jason (2003, Gibb), Madhouse (2004, Alice), The Ripper (2006, Samantha), The Zombie Diaries
(2006, Sue), Zombieland (2009, Wichita), Mirrors 2 (2010, Eleanor Reigns), 30 Days of Night: Dark
Days (2010, Lilith, Jennifer) a horrorových seriálech Buffy the Vampire Slayer (1997, Anya) nebo
The Walking Dead (2010, Amy). Celých deset let také jezdila na dětský tábor jako oddílová vedoucí,
což hodnotí jako na hlasivky mnohem náročnější, než nadabovat jakýkoliv horror.
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Polský ﬁlmový
a televizní horror VI.
1990–1999
Na samém sklonku osmdesátých let došlo
k uvolnění politicko-hospodářských poměru i v Polsku. Státně socialistický režim, který držel pevné otěže nad obsahovou stránkou vznikající kultury, padl
a nahradila jej naprostá tvůrčí svoboda omezená jen
velikostí rozpočtu a rozmary těch, kdo ho naplňují.
A tak se i mezi stále tradičními kousky začínají objevovat první vlaštovky nového přístupu.
Například Marek Piestrak se vrátil ke svému nejúspěšnějšímu ﬁlmu a (snad jedinkrát ve své kariéře)
hned v roce 1990 natočil pokračování Vlčice jménem Pówrot wilczycy (1990). Děj se tentokrát přesouvá na samotný konec 19. století a jeho hrdinou
se stává mladý básník, malíř a sukničkář Kamil, jehož prokleje zhrzená snoubenka. Jí vyřčená kletba
je tak silná, že otřese hrobem mrtvé hraběnky Julie
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z prvního dílu a odhalí její ne zcela lidskou lebku. Tu
nalezne komorník z Juliina paláce, kam (zcela čistě
náhodou) přijíždí na návštěvu právě Kamil se svou
novou snoubenkou. Pozvala ho tam manželka majitele panství, Kamilova milenka Stefanie. Jenže se
brzy ukáží dvě věci. Na Kamila letí veškeré ženské
osazenstvo paláce, od manželky majitele po guvernantku. A Juliina lebka někoho z domu proměňuje
ve vlkodlaka, který si vybírá své oběti, počínaje Kamilovou snoubenkou. Powrót wilczycy se od Wilczyce liší hlavně ucelenějším a přímějším příběhem.
Film se sice odehrává převážně v interiérech paláce a samotná vlkodlačí zápletka je plochá jako Jiskra jasná, přidává to však kupodivu na atmosféře
snímku, neboť nezdržuje nějakými objasňovacími
komplikacemi. V domě je prostě vlkodlak a zabíjí.
Tečka. Tomu odpovídá i klasický atribut vlkodlačích
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ﬁlmů – proměna, která je ve ﬁlmu velmi hezky zkulantněna jen do několika, přesto povedených, lépe
řečeno rozhodně neiritujících, záběrů. A to vše zaobaleno hezkým ženským osazenstvem. I díky němu
ﬁlm oplývá jakýmsi falešným příslibem erotické otevřenosti.
Ideologicko-kulturní dohled padl a Marek Pisetrak konečně mohl natočit opravdu to, co má rád
a v čem se cítí nejlépe. Kýčovitě brakovitý žánrový
miš maš. To se mu povedlo v roce 1992 v polsko-estonsko-ruské koprodukci s ﬁlmem Łza księcia ciemności (1992), který je speciﬁcký hned třemi věcmi. Je obecně považován za neskutečně špatný ﬁlm,
nedostal se do kinodistribuce a přijde-li na něj řeč,
i sám Piestrak volí raději mlčení a milosrdné přecházení k jiným tématům. Již anotace příběhu detektiva
v roce 1939, který se dostane na stopu spisovatelky, kterou unese její vydavatel, satanista a přívrženec nacistů, aby ji mohli obětovat ďáblu pro zdar třetí říše a získání legendárního prstenu, ukazuje, kde
Piestrak plnými hrstmi nabíral inspiraci – noir detektivky a akční dobrodružství v Indiana Jonesovském
duchu, to vše zabalené do satansko-horrorového
hávu. Z ﬁlmu, považujícího originalitu za sprosté slovo, o němž sám režisér, když už z něj nějakou odpověď dostanete, říká, že je špatný, trpícího na hlavní
Piestrakův neduh, přemíru dialogů, je přesto možné vykuchat obrovský hold brakovému ﬁlmu a lásku
k ﬁlmovému umění (byť v té nejčistší hollywoodské
podobě). V hlavních rolích se objevili Hanna Dunowska a Tomasz Stockinger. Premiéry se ﬁlm dočkal až v červenci 1994.

Nejen pro tento článek je obrovskou škodou, že
o režisérovi, scénáristovi a kameramanovi Kamilu Turowském a jeho dvou horrorech, nelze dohledat žádné relevantní informace. První osmiminutový horror
Nocleg, podle povídky Slawomira Mrozka, natočil
jako studentský ﬁlm již v roce 1989. Po třech studentských dramatech se k horroru vrátil v roce 1993,
kdy natočil ﬁlm Mara. Pak už se věnoval jen dokumentárním snímkům. I o těch lze dohledat asi stejně informací, jako o všech ostatních Turowského ﬁlmech.
Horrorový nádech rozhodně nelze upřít celovečernímu ﬁlmu Grzegorze Królikiewicze Drzewa
(1995). V tomto takřka ekologickém horroru bioložka Eva ve své domácí laboratoři vypěstuje rostliny,
které cítí bolest a dokáží psychicky prožívat strach,
který je v nich vyvoláván. Jednoho dne však padající strom zabije člověka, a když se incident zopakuje,
lidé začnou tvrdit, že se stromy snaží zabíjet. Toho
využije bioložčin manžel Pavel, učitel v místní škole, který se cítí hrozně nedoceněný a svou nenávist

[ 61 ]

směřuje na manželčinu práci.
Přiměje vedení města vykácet
všechny staré stromy ve městě, aby se předešlo dalším „nešťastným náhodám“. Občané
nakonec vykácejí celý nedaleký les, během čehož zamordují
člověka, který se snaží před vykácením ochránit poslední stojící stromy.
Zwykły koszmar (1996)
natočil pro společnost A‘yoy
režisér Władysław Sikora. Jde
o televizní sotva pětiminutovou
horrorovou komedii o muži, kterému se, sotva zavře
oči, zdá noční můra o pětici zombíkoidních bubácích, kteří ho honí po parku. On se ten ﬁlm zpočátku
tváří hodně levně, neoriginálně a amatérsky, ale pointu má prostě skvělou, zcela v rámci žánrových intencí
– drsnou i zábavnou.
Onu tvůrčí svobodu, v jeho případě ovšem zřejmě nijak neomezovanou ﬁnančními přispěvateli, si
režisér Roman Nowicki vyložil po svém tak, že spojil
zřejmě dva své velké koníčky. Porno a horror. A natočil Fantom kiler (1998). Hrozně se mi líbí část komentáře PetraPana2 k ﬁlmu na ČSFD: „Polské torture porno z dob, kdy většina lidí začínala jen mlhavě
tušit, co termín „torture porno“ vlastně znamená.“
Fantom kiler není vůbec klasický ﬁlm, je to spíše jen
koláž nevzrušivě televizně erotických scén s nahými
silikonovými pornoherečkami a mučících scén, kdy
je morduje vcelku nápaditý maskovaný vrah v rukavicích, kabátě a klobouku, kdy herečky neopomíjejí
zaujímat vyzývavě erotické ﬁgury i v těch nejvypjatějších situacích, včetně jejich vlastního skonu. Film zaujme minimálně svou vizuální stránkou, kdy se nedá
upřít pokus o nějakou snahu a žánrovým mixem – již
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zmíněná televizní erotika, lehký závan gialla, mučící gore scény s velmi efektivní scénou s majzlíkem
na raphe perinei, až po čistě groteskní scénu, kdy
chlápek zasune holce vařečku do análu a pak ji nemůže vytáhnout. Naopak trošku zklamou samotné
holky, postavově stejné se liší prakticky jen barvou
vlasů a litry silikonu v hrudní oblasti. I v tom klíně mají
všechny snad povinný, podle mustru braný, hitlerovský knírek.
Nowicki se však v tomhle zřejmě našel a dokázal
pro svou tvorbu získat dokonce i zahraniční investory. Z Fantom kilera se nakonec stala celkem čtyřdílná
série (a i další jeho série má v názvu Fantom – dobré
obchodní značky se prostě tvůrce drží -, ale o tom až
v dalším díle našeho seriálu). Hned druhý díl Fantom
kiler 2 (1999) do našeho seriálu ale fakticky nepatří,
protože produkčně je to vlastně ﬁlm čistě ruský. Tedy
jen telegraﬁcky. Ač je příběh tentokrát ﬁlmovější, ubíhající z bodu A do bodu B, bez jakékoliv epizodičnosti, s nějakým vývojem, vyvrcholením a snad i pointou,
je to celkově slabší kousek. Vrah už není tak nápaditý
a mnohem více toho namluví než navraždí. Zajímavostí je, že se Novicki neobtěžoval hledat nové herečky, a tak většinu ženských rolí hrají ty samé holky,
které v prvním díle zemřely coby vrahovy oběti. Tedy
i v této oblasti nic nového a viděno již viděné.
Zdá se, že náhlá tvůrčně-produkční svoboda
tvůrci, minimálně v našem oblíbeném žánru, otřásla.
Je možné, že možnost najednou točit cokoliv, včetně
historických reﬂexí, a nepoužívat mysteriózně-horrorový žánr jako zástupný (maskovací) žánr, tvůrce odvedla jinam.
Zda šlo o trvalejší stav a co v této oblasti přinesl přelom tisíciletí v kombinaci s nástupem nových
technologií a možností, si povíme příště.
Honza Vojtíšek
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Late Phases
Vlkodlačí horrory to mají v novém tisíciletí těžké.
Jen se objeví Dog Soldiers a Ginger Snaps, aby dali
žánru svěží a nezávislý směr, už jsou tu nejrůznější Underworldy a Twillighty, které jej zas spolehlivě
pohřbívají do hlíny nezájmu a nudy. Naštěstí se vždy
najde tvůrce, který se pokusí proti mainstreamovému
zlu bojovat originalitou. Tentokrát se jím stal Adrián
García Bogliano.
Režie: Adrián García Bogliano
Scénář: Eric Stolze
Délka: 95 min
Původ: USA
Rok: 2014
Hrají: Nick Damici, Lance Guest,
Rutanya Alda, Larry Fessenden
Ten si v žánru vybudoval poměrně silnou pozici svými jihoamerickými horrory, vyznačujícími se
svěžím přístupem k látce a důrazem na atmosféru a herce. Zaujal schopností střídat žánry a přitom
stále držet pomyslnou laťku kvality poměrně vysoko.
V Howardu už jsme s ním měli tu čest, když jsem recenzoval vynikající Ahí va el diablo. Late Phases je
Boglianova první ryze americká produkce a právem
tak panovaly obavy, zda se ostří jeho režisérské čepele přechodem na angličtinu neotupí. No, neotupilo.
Jak ti bystřejší z vás odhadli z perexu, Late Phases je vlkodlačí ﬁlm a co víc, originální vlkodlačí ﬁlm.
Ale nelekejte se, originalita tu pramení jen a pouze ze stavby příběhu, všechny očekávané propriety jako stříbrné kulky, úplňky a velké ostré zuby jsou
na svém místě. Díky tomu se tak nemusíme bát přeměny záporáků v přerostlé pejsky, tohoto moru současných vlkodlačích snímků.
A v čem že je příběh originální? Předně, hlavním
hrdinou je slepý vietnamský veterán, který je okolnostmi donucen přestěhovat se do čtvrti plné seniorů
a snažit se tak dožít svůj život v klidu a míru s věrným
vlčákem po boku. Bohužel, hned při prvním vlkodlačím útoku, ke kterému se veterán nachomýtne spíše
náhodou, věrný psí společník umírá a hlavní hrdina
tak má dostatek motivace, jak se s potvorou vypořádat. Navíc ví, že má na přípravu odvetné akce přesně
měsíc a rozhodne se ho dokonale využít.

Většina děje je tak zasvěcena tomu, že sledujeme hrdinu, kterak se snaží orientovat v novém domě,
složitě shání stříbrné kulky a vůbec bojuje nejen
s hrozbou vlkodlaka, ale také vlastním handicapem.
Zdálo by se, že se divák nutně bude nudit, ale opak
je pravdou. S blížícím se úplňkem stoupá nervozita
jak na obrazovce, tak před ní a závěrečné vyvrcholení
za čekání rozhodně stojí.
To by samozřejmě nešlo bez dvou aspektů, které jsem ještě nezmínil. Jednak kvalitní herecké obsazení, kterým se Bolgianovy snímky vždy vyznačovaly. Tady se smrsklo prakticky na jediného herce, ale
Nick Damici v titulní roli nemá žádný problém celý
snímek utáhnout sám. A daří se mu to dokonale.
Druhým aspektem, který je, ať chceme nebo ne,
významným u všech vlkodlačích ﬁlmů, jsou masky
a proces přeměny člověka v bestii. A i tady tvůrci
bodují. S úsměvem zvrací na digitální omalovánky
a předkládají divákům poctivou maskérskou práci,
která jistě potěší zkušené diváky a staromilce. Vše
pak podtrhuje skvělá výsledná přeměna, vůči které
nelze mít výtek.
Pouze aby bylo jasno, Late Phases je vynikající vlkodlačí horror, možná nejlepší od těch v úvodu
zmiňovaných. Ale platí to pouze v případě, že u ﬁlmu vnímáte i příběh a dokážete ocenit kvalitní maskérskou práci. V opačném případě se budete nudit.
Dobře vám tak.
Roman Kroufek
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RECENZE

Wolverine
Starej dobrej Logan
Jasně, cpát do čtenářů Howarda klasické marvelovské hrdiny by se mi nemuselo vyplatit. Zkusil jsem
to už jednou, ale to jsem měl pořádný argument.
Všichni byli zombie a to se pak snese i holka proměňující se v motýla nebo přerostlý šimpanz. Tentokrát
to mám ale těžší, protože hrdinové komiksu Starej
dobrej Logan prokazatelně zombie nejsou. I když si
tak někdy připadají.
Scénář: Mark Millar
Kresba: Steve McNiven
Překlad: Martin D. Antonín
Vydavatel: Hachette Fascicoli
Rok českého vydání: 2015
Minimálně tedy hrdina hlavní, Logan, kdysi známý jako nebojácný mutant Wolverine. Nacházíme ho
jako duchem zlomeného stárnoucího muže, padesát
let od dobře známých událostí z jiných marvelovských
komiksů. Nacházíme ho coby člověka starajícího se
o svou rodinu na rozpadající se farmě, člověka, který
se už dávno zřekl všech superhrdinských výdobytků.
Aby také ne. V postapokalyptickém temném světě,
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kde se Starej dobrej Logan odehrává, superhrdinové prohráli. Byli převálcováni padouchy, kteří si rozdělili to, co zbylo ze Země a kteří se pranic nestarají
o zbytky lidí.
Obyčejní obyvatelé se tak ocitli v jakémsi světě
ne nepodobném druhému či třetímu dílu Mad Maxe,
kde lidský život nemá příliš velkou cenu. Logan to ví
a nepokouší se proti tomu bojovat, naopak zlomený
a otupělý se novému řádu podvoluje. Až do doby, kdy
ho navštíví jeho starý kamarád a kolega ve zbrani,
Hawkeye. Společně se pak vydávají na cestu napříč
celou Amerikou, protože některé důvody za vzpomínání na staré časy prostě stojí.
Tak, s nastíněním děje jsem to možná až přehnal,
ale nebojte, jde o několik prvních stran docela macatého příběhu, který se místy pěkně rozmáchne.
Poznáme tak rozlehlou Hulkovu rodinu, která ovládá
tu část bývalých Spojených států, ve které žije Logan, zabojujeme si s Venomem (zkuste si představit, jaké to je, když symbiont napadne tyranosaura)
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a potkáme se s řadou dobře známých padouchů.
Atmosféra příběhu je správně špinavá a postapo, za což může hlavně vynikající kresba Steva McNivena, která dává nádhernému příběhu ty správné
grády. Ta a fakt, že se story odehrává mimo hlavní
dějové linky marvelovského vesmíru by zdánlivě ze
Starého dobrého Logana mohla dělat dobrou jednohubku i pro obyčejné smrtelníky, kteří nemají povlečení se Spidermanem. A částečně je to možná
i pravda, i takoví si jistě příběh vychutnají.
Ale všechny jeho nuance, odkazy na jednotlivé
dávno mrtvé hrdiny a jejich děti, plejádu zabijáků – to
všechno si dokonale vychutná jen ten, kdo má alespoň trochu načteno. Víceméně stačí dosavadních
šedesát dílů Ultimátního komiksového kompletu.
S těmi si Starého dobrého Logana vychutnáte o poznání lépe.
Roman Kroufek
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Joel-Peter Witkin

Fotograf smrti,
hrůzy a postižení
„Život je těžký. A o tom všem je i veškeré umění.
Lidé by měli žít smíření s tím, že existuje i jiná krása
než ta, kterou známe. Že i na první pohled šeredný
člověk může být krásný. Já se takovou krásu snažím
hledat.“

Horror jako každý žánr má často dané standardní postupy. Najdeme ale i určité přesahy, které s ním
velmi intenzivně koketují a zároveň jej posouvají někam dál. Joel-Peter Witkin, současný americký fotograf, je jedním z tvůrců takovýchto přesahů. Jeho
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tvorba zahrnuje především černobílé akty, zátiší
a portréty, na nichž zachycuje tělesně postižené či
raněné lidi, silně masochistické výjevy a nebrání se
ani aranžování mrtvých těl. Fotograﬁe nejsou prvoplánově pojaty jako horrorové, ale při jejich prohlížení
vás snad ani jiné slovo nenapadne. Witkin je považován za vrcholného představitele moderní dekadence,
která, jak známo, má v umění k horrorové subkultuře velmi blízko. Pojem samotný znamená úpadek či
rozklad, v uměleckých proudech pak má pozici stylu,
který vychází z romantismu. Představme si blíže tohoto nadaného člověka, za nějž na veřejnosti mluví
především jeho fotograﬁe, ale on sám je rovněž persónou, která stojí za povšimnutí. Dejme mu i prostor
pro to, aby sdělil své názory a stanoviska. Velmi často jsou totiž námětem k hlubokému zamyšlení.

Narodil se 13. září 1939 v newyorské čtvrti Brooklyn, v rodině kde se střetávali dva náboženské pohledy. Otec byl litevský žid a matka italská katolička.
Oba byli přistěhovalci z Evropy. Náboženské rozdíly vedly k rozvodu rodičů, kteří se v mnoha věcech
nedokázali shodnout a nenašli ani společnou řeč
v otázce, v jaké víře budou vychovávat své děti. Budoucí velmi známý fotograf pochází z dvojčat a jeho
bratr se stal malířem. U Joela Petera se umělecké
sklony projevovaly již v mládí. Sbíral a pečlivě archivoval obrázky uměleckých děl. Zájem o fotograﬁi
v něm vzbudil otec, který se sám neúspěšně pokoušel stát fotografem. Jedna ze zásadních věcí, která
měla vliv na tvorbu budoucího uznávaného umělce, se stala někdy kolem šestého roku jeho života.
Zrovna byli s matkou a bratrem na pravidelné nedělní
cestě do kostela, když jejich kroky zkřížila tragická
automobilová nehoda. Samotný Witkin tuto nehodu
popisuje: „Z místa, kde jsem stál, jsem uviděl něco
se koulet od jednoho z převrácených aut. Zastavilo
se to na obrubníku, na kterém jsem stál. Byla to hlava
mladé dívky. Sehnul jsem se, abych se dotkl její tváře
a promluvil k ní. Než jsem to však mohl udělat, někdo mě odtáhl pryč.“ Další brzká vzpomínka se váže
k Witkinově babičce, která také zažila nehodu a byla
chromá na jednu nohu. Joelova matka každé ráno
čistila její zanícenou ránu na lýtku a on na to vzpomíná: „Dětství mám spojené s vůní ranní kávy, obvazů
a dezinfekce. Vždycky jsem si myslel, že jsou na světě
lidé, kteří chodí určitým způsobem, a vedle nich existují lidé, kteří chodí jinak. Nechápal jsem, že babička
je chromá, připadalo mi to docela normální.“
„Snažím se ukazovat krásu věcí, které na první
pohled nejsou líbivé. Lidé se dnes chtějí hlavně bavit,
chtějí uniknout od reality. Tomu já nevěřím. Já chci
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naopak ukazovat to, před čím utíkají. Nikoliv však
formou dokumentární nebo lékařské fotograﬁe, ale
svou vlastní cestou.“
V Brooklynu absolvoval základní školu a nastoupil na Grover Cleveland High School. Na začátku sedmdesátých let byl přijat na slavnou uměleckou školu Cooper Union obor sochařství a současně
jako talentovaný básník získal grant od Kolumbijské
univerzity. Po dokončení bakalářského studia se odstěhoval do Nového Mexika. Fotografovat začal v jedenácti letech a v šestnácti jednu z jeho fotograﬁí
Edward Steichen vystavil v Museu moderního umění
v New Yorku. Tehdy Witkin fotil s malým aparátem
Kodak vše, co viděl kolem sebe. Ty nejlepší snímky
si ukládal do malé bílé krabičky. Bratr ho vyhecoval,
aby svá díla ukázal panu Steichenovi. Joel to pojal
jako dobrý nápad a beze studu se rozhodl navštívit jednu z největších kapacit fotograﬁckého umění.
Zavolal sekretářce a sjednal si s ním schůzku. Přišel tam se svou malou krabičkou o rozměrech deset
na deset centimetrů a nechal asistentku, aby ji zanesla do Steichenovy kanceláře. Ten posléze vyšel
a ptal se, jestli je hoch poslíčkem toho fotografa. Witkin se ke svému dílu hrdě přihlásil a bylo mu sděleno,

že jedna fotka byla vybrána na připravovanou výstavu. Jmenovala se Mistrovská fotograﬁcká díla ze sbírek Musea moderního umění.
V letech 1961-1964 sloužil v armádě, kde mimo
jiné pracoval jako válečný fotograf. I tahle zkušenost,
ve které se pravidelně setkával s válečnými zvěrstvy, na něm zanechala stopu, jenž se odrazila v jeho
uměleckém zaměření. V období let 1976-1977 se dostal na University of New Mexico ke studiu fotograﬁe.
V tomto období se začal dostávat do povědomí širší
veřejnosti. Fotil pouze černobílé snímky, které spolu
s jejich negativy záměrně poškozoval typickými škrábanci. „Myslím, že je velmi důležité vytvářet práci,
o které si lidé řeknou – á, to dělal ten a ten. Práci, která
je jednoduše identiﬁkovatelná. Obzvlášť ve fotograﬁi,
kde je spousta věcí zaměnitelných s pracemi někoho
jiného. A já nechci, aby se mi něco takového stalo.
Chci, aby divák identiﬁkoval autora,“ vysvětluje znehodnocování svých fotograﬁí. Občas používá koláže
a běžnou částí jeho tvorby je proces postprodukce,
ve kterém zasahuje do negativu i do procesu zvětšování. Fotky tak působí zašlým dojmem a stylizací připomínají ateliérové záběry z počátku 20. století.
Modely pro své umělecké záměry hledal mezi trpaslíky, hrbáči, transsexuály, vousatými ženami, mrtvými
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(lidmi i zvířaty) nebo osobami s nadměrně velkými genitáliemi. Velmi typické v jeho stylu je užívání masek,
nejrůznějších nezvyklých rekvizit a zcela absurdních
spojení fotografovaných objektů. Přitom Witkin sám
sebe považuje za křesťanského umělce. Od počátku
v jeho dílech hrála významnou roli spiritualita, křesťanská ikonograﬁe, antická mytologie a náboženská
symbolika. „Fotka je moje poslání,“ říká. Inspirací mu
jsou klasičtí malíři jako Hieronymus Bosch, Francisco Goya, Diego Velázquez, Sandro Botticelli, Pablo
Picasso či Joan Miró. Od prvních chvil se Witkinova
tvorba setkala s rozporuplnými reakcemi. K tématu
náboženství u svých děl se vyjádřil: „Čtu Bibli, Nový
zákon, legendy o různých svatých. Postavy z nich zahrnuji do svých fotograﬁí jako součásti scén, které
vytvářím, protože nevidím smysl v tom, aby zůstaly
konzervované ve svém čase.“ Na jeho snímcích se
objevují výjevy jako bezruký satyr, obtloustlá Venuše
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s obličejem plešatého muže či spousty bizarních ateliérových zátiší. Zatímco známý umělecký časopis
Artforum jej přirovnával ke svatému Františkovi, který
se nezdráhal líbat malomocné a pít hlen z jejich ran,
tak mnozí viděli jeho dílo jako perverzní, amorální
a rouhačské. Výše zmíněná vzpomínka na chromou
babičku je rovněž důvodem, proč v dospělosti přistupuje k postiženým lidem zpříma, beze studu a falešné lítosti. O tvrzení, že modelem mu stojí jen nějak postižení lidé konstatuje: „Není to nutné, na mých
fotograﬁích najdete i modelky, které jsou prostě jen
krásné a žádnou deformací netrpí.“ Jednomu zátiší
dominuje amputovaná noha. „Její majitelka stále žije.
Přišla o nohu při vlakové nehodě, v nemocnici ji zachránili a noha zůstala na sále. Mám povolení některé
končetiny nebo těla použít k fotografování, pokud zachovám jejich důstojnost, a zrovna k téhle mám vztah
– je to úžasné, že i mrtvá noha může odkazovat ke své
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živé majitelce,“ vypráví. Mimochodem tato noha je
na jeho fotograﬁi vyobrazena jako dekorativní předmět s rybou a hrozny.
„Narození, nemoc a smrt v naší západní kultuře stále více a více vytěsňujeme z běžného života. Ještě před sto lety se lidé rodili, stonali i umírali
doma, v kruhu své rodiny. Dnes máme na všechno
nemocnice a přirozená vazba mezi životem, utrpením a smrtí se vytrácí. Pamatuji se, když zemřel můj
dědeček, jak jeho tělo jednou ráno leželo vystavené
v obýváku na pianu. Věděl jsem, že je nemocný, ale
byl jsem malý a tomuhle jsem nerozuměl a tak jsem
se ptal babičky: Co dělá na tom pianu?“
Roku 1978 se oženil, ale i nadále pokračoval ve svém kacířském díle. Uzavřel dohodu s mexickými márnicemi, kde mu dovolili snímat těla

zemřelých a aranžovat je do nejroztodivnějších poloh. Sám o tom říká: „Zobrazuji zlo i dobro, krásu i ošklivost, život a nakonec i smrt.“ Joel Peter Witkin je
už skoro čtyřicet let jedním z nejcharakterističtějších
a také nejslavnějších fotografů, kteří kdy vystavovali
ve světových muzeích a galeriích. Jeho zátiší na kterém najdeme třeba mužské tělo s oddělenou hlavou
posazené na židli, lidský skelet vážící mužské údy,
sexuálně rozvířené a nespoutané scény nebo tělesně postižené lidi, tvoří vděčnou kapitolu snad každé
novodobé fotograﬁcké encyklopedie. V současnosti žije v Albuquerque v Novém Mexiku. V této zemi
také nejčastěji fotografoval a říká k tomu: „Tam má
smrt jiný nádech než v civilizovanějších zemích. V Evropě oddělují končetiny mrtvých těl frézou a řezy jsou
čisté. V Mexiku, obzvlášť pokud jde o práci studentů, kteří ještě neumějí správně pitvat, jsou řezy kostrbaté, ne strojové.“ Tento pozoruhodný umělec nemá
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žádný problém a ostych mluvit o věcech, ze kterých
se mnohým zvedá žaludek. Velmi dobře si uvědomuje, že na konci na každého čeká smrt. K focení zesnulých lidí říká: „Nefotím každého mrtvého, který mi
přijde pod ruku. Snažím se něco přidat. Někteří mrtví se mi nelíbí nebo v sobě nemají – obrazně řečeno
– život. Někteří jsou mrtví celý život, a když umřou,
jsou mrtví už tuplem.“ Přitom novináři tvrdí, že se jedná o velmi veselého chlapíka, který dokáže vyvolat
salvy smíchu, například když s humorem sobě vlastním popisuje, jak to chodí na mexických pitevnách.
Ke stavu lékařství ve své oblíbené zemi dodává: „Já
nejsem ten, kdo to má těžké, protože pracuje s mrtvými. Mnohem těžší to mají třeba právě doktoři v Mexiku, kde je špatná lékařská péče i stav nemocnic,
a s drsnou smrtí se tak setkávají každý den. Já jen pak
dál předávám svědectví o temnotě života.“ Spolupracoval s márnicemi i nemocnicemi, ale tvrdí, že někdy to trvalo roky, než dostal povolení ke spolupráci.
Od focení mrtvých těl v současnosti stále více upouští. Říká, že se z něj postupně stává romantik. Stále
častěji fotí krásné ženy. Když o tom vypráví, vzpomíná na jednu překrásnou Pařížanku s nádherným pozadím. Fotil ji zezadu s řetězy v ruce. „Pokaždé si to
skvěle užijeme, tedy když zrovna nefotím mrtvá těla,“
říká s úsměvem. A dodává, že ke všemu, co dělá, přistupuje s hlubokou úctou. Lidé mu pózují dobrovolně – za úplatu, nebo za autorský tisk ﬁnálního snímku. Modely si nejčastěji vybírá tak, že je někde uvidí

nebo o nich od někoho uslyší. Na otázku, zda modelové mohou do jeho práce zasahovat, odpovídá:
„Nepochybně. Zmíním třeba příklad jednoho postiženého muže, jehož jsem fotografoval. Vůbec si nedokážu představit, jak mohl poskládat ruce do pozice,
která je zachycena na fotograﬁi, ale pro něj to byla
zcela přirozená věc. Každé mé fotograﬁi předchází
kresba, na níž si rozvrhnu kompozici. Tu pak ukážu
modelům, ale to je jen začátek procesu, na jehož konci není fotograﬁe, jež by byla stejná jako skica. Myslím
tím, že je na té kresbě založená, ale nikdy není stejná.
Vysvětluji modelům co mají dělat, a oni mají možnost
říci ne, já nechci být takto fotografovaný. A mnoho lidí
to udělalo. Každý model požádám, aby mi jeden svůj
snímek podepsal.“ Množství fotograﬁí pořídil během
svých cest. Jeho oblíbenými destinacemi se staly
Francie a Španělsko.
Witkin byl také tázán, zda existuje něco, co by nikdy nefotografoval, co je pro něj tabu. „Byl jsem požádán, abych fotil lidi, kteří byli znásilněni nebo mučeni. A to je zločin. To není správné. To nedělám,“
odpověděl. Tvorba Joela Petera Witkina měla vliv
i na okolní umělecký svět. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století z ní čerpalo velké
množství hudebních skupin hrajících gothic rock či
tzv. shock rock. Jedním z takovýchto vlivů je videoklip k písni Closer kapely Nine Inch Nails z roku 1994,
který je považován za nejznámější a nejoceňovanější
video této elektronické party. Asi nejpopulárnější jeho
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fotograﬁí je Un Santo Oscuro z roku 1987. Bizarní
alegorie, která není výsledkem koláže ani fotomontáže, ale celá je pečlivě nainscenovaná v ateliéru,
kde mu modelem stojí lidé s nejrůznějšími tělesnými
deformacemi. Druhým snímkem, který rozvířil už tak
velmi zčeřené vody kolem tohoto fotografa, je dílo
nazvané The Raft of George W. Bush. To svým názvem i kompozicí odkazuje na známý obraz Vor Medúzy od Théodora Géricaulta. Na Bushově voru však
mají všichni zúčastnění tváře amerických politických
špiček, v čele s bývalým presidentem USA. Sám autor tuto fotograﬁi presentuje jako novodobou Loď
bláznů - satirická báseň od Sebastiana Branta, kterou
zpopularizoval stejnojmenným obrazem Hieronymus
Bosch. Vůbec ve svých dílech staví kompozice často
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tak, aby evokovaly nějaké známé (nejčastěji malířské)
dílo. Poeticky bývá jeho dílo nazýváno fotograﬁckými
květy zla. Jsou okamžitě rozpoznatelná a svou precizní strukturou navazují více na zátiší a kompozice
starých mistrů, než na klasickou fotograﬁckou modernu. O čemž svědčí i fakt, že málokdy fotografuje
v exteriérech. Witkin je považován za otce dekadentních tendencí a z českých autorů se u něj inspirovali
třeba Ivan Pinkava nebo Václav Jirásek.
„Svým dílem vzdávám hold životu, ale říkám tím
zároveň i to, že každý z nás jednou zemře.“

Roman Bílek
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Janko Iša

Beštia
Bratislavské bytovky, prežitky socializmu navlečené do zateplených farebných kabátov. Tak ich
aspoň vnímal Juraj Makovík, chlapec od Lučenca. Vynosila ho rodná vieska, vyrastal pri sliepkach,
prascoch a limonáde. Domácej. On to bol vlastne sirupový koncentrát. Vždy ho bolo treba zaliať vodou
– keď dal človek málo bolo to prisladké, keď veľa tak
zbytočne vodové. Preto mal ako každý svoj obľúbený pohár, kde presne vedel pokiaľ ide sirup a pokiaľ
voda, aby to bolo tak akurát.
Juraj Makovík bol šikovný chlapec. Raz si
dochrámal nohu rýľom, druhýkrát palec na ruke kladivom. Už bol skoro v puberte keď ho napadol kohút.
Nikto mu to nechcel veriť. Ten vyjebanec, ako ho Juraj volal, totiž nikdy nikoho nenapadol. Len kunu, alebo lasicu. Človeka nikdy. Jedenkrát, a na to nikdy nezabudne, sa zrýpal z rebríka do senníku. Bol to tvrdý
pád, vyrazil mu dych a tvrdý štrk odral chrbát do krvi.
Šikovný bol, to vždy tetky po ulici rozprávali.
Ale teda nič nevedel. Ale mal počítač. Najprv Amigu
z Rakúska, to boli deväťdesiate roky. Potom dostal
dvaosemšestku, lebo otec ju mal od chlapa z družstva za výbornú cenu. Len sa s ňou veľmi nesmel
chváliť, aby ju niekto nespoznal. Hral sa hry, neskôr
programoval. Mal časopisy z Nemecka, Rakúska,
dokonca aj z Maďarska. Tomu Maďarskému nikdy
nerozumel, ale na obrázkoch býval miestami vidieť
zdrojový kód. A potom to šlo jedno za druhým. Robil hry pre spolužiakov, neskôr do súťaží a časopisov.
Prišiel lepší počítač, stredná škola, iní kamaráti a ďalšie výzvy. A Juraj programoval.
Bratislavské bytovky ho fascinovali. Už sú to roky
čo rodnú dedinu opustil. Na dedine každý o všetkom
vedel. V paneláku, kde na pár desiatkach štvorcových metrov žily celé rodiny, nevedel nikto nič. V tom,
kde si kúpil byt so Zuzkou, žili tri roky. Vedel, že
na prvom býva Kudrák, starý dôchodca. Na druhom

bol jeho byt a oproti pani Hosivá. Ostatných susedov
poznal len podľa mien na schránkach. Nechýbali ani
klasické bytovkové klišé – Novák, Horváth a Baláž.
Zo susedov najviac stretával Milana. Štíhly štyridsiatnik. Nemal psa ani mačku len občas opicu. Veľa
pil, šenk mali cez cestu. Ale Juraj Makovík ho mal
rád. Milan zdravil, umýval spoločné priestory a zodpovedne zamykal bránu na noc. Milan bol fajn. Raz
pozval Juraja na pivo a on to vďačne prijal. Po ťažkom dni v práci, Zuzka bola na nákupoch, tak prečo
by nešiel. Porozprával mu o rodnej dedine, práci a čo
to aj o Zuzke. O tom ako sú spolu tri roky, ako rozmýšľajú o svadbe. Ona rozmýšľa. Dokonca aj o jednej spoločnej dovolenke porozprával.
Koho Juraj nemal rád, bola mladá slečna zo šiesteho. Chodila v krátkych sukniach a vysokých kožených čižmách, miesto vlasov mala výbuch do všetkých strán v troch rôznych farbách. Vo výrazne
namaľovaných perách večne cmúľala cigaretu. Vadil
mu jej šlendriánsky vzhľad, rebélia, ktorá jej tryskala
z očí. Chaos, ktorý sprevádzal jej život. Bola úplne
iná ako Zuzka. Výrazné vône sa miesili s pachom cigariet, tento mix vždy naplnil na dlhé hodiny celý výťah. Večne sa koketne usmievala, zazerala a požmurkávala. To mu vadilo, dievča sa tak správať nemalo.
O to viac mu vadilo, že nie raz keď s ňou šiel vo výťahu, mu svojvoľne začalo pnutie v nohaviciach. Nechcel ho, ale aj tak tam bolo.
Zuzke to nepovedal, tá bola zo slušnej rodiny.
Tradičnej kresťanskej. Ani sex spolu nemali. Taký ten
pravý poctivý. Vaginálny.
Bol marec, vonku zúrili pravidelné výkyvy počasia. Juraj sa za jemného mrholenia vracal z práce.
Veľmi sa mu nedarilo, ale aspoň bol piatok. Zuzku
mal veľmi rád. Len ona bola dievča svojské.
„Ahóóój,“ zakričal keď sa za ním zavreli dvere
bytu.
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„Kde si tak dlho do piče,“ privítala ho Zuzka nepríjemne. Nemal rád keď nadávala, ale nechcel ju
zlostiť. Nemala rada keď meškal. Celý týždeň chodil
o piatej, teraz o dvadsať minút neskôr. „Bol si špásovať s kolegynkou, áno?“
„Robím na tom projekte, ako si sa mala ...,“ Juraj
už na jej žiarlivé scény nereagoval. Vedel, že to robí,
lebo ho miluje a bojí sa o neho. Tá ho však ignorovala. Z rúk mu vytrhla nákupnú tašku a vytiahla ananásový džús a časopis, ktorý mu kázala kúpiť. Potom tašku nechala na zemi v chodbe. Juraj to odloží.
Vždy to odloží.
Dva jogurty a salám do chladničky, mlieko na poličku. Kuracie prsia do mrazničky. Zuzka nevarievala
nikdy. Mala rada reštaurácie, kaviarne a kamarátky.
Juraj varil rád, no len tak sám pre seba. Aj pre Zuzku
rád navaril, niekedy si dala. Väčšinou to ale ofrﬂala.
Keď Juraj varil, chutilo to výborne, ale estetické to
veľmi nebolo. Proste to nakydal na ten tanier a bolo.
Chvíľu sa venoval práci, potreboval vybaviť poštu. Ako kulisa z vedľajšej izby hrala telka. Keď skončil doprial si sprchu. Videl, že Zuzka už spí. Poupratoval po nej – pohár s nedopitým vínom, lupienky,
hrnček s čajom z rána a plechovku Spritu z komody.
Pre istotu zotrel sklenenú dosku stola, vínové kvapky
už stihli pozaschýnať. Zuzka nerada upratuje, nemá
na to veľa času. Juraj to chápal. Do práce síce nechodila, ale bývala vyčerpaná. Mala kamarátky, študovala len tak podomácky ﬁlozoﬁu. Mal ju veľmi rád.
Ľahol si k nej do postele a vypol zvuk na mobile.
Budík si nenastavoval, dúfal, že sa zobudí sám. Nechcel Zuzku náhodou zobudiť keď bude vstávať on,
chcel nech sa trochu prespí keď môže. Perina chýbala, jeho drahá ju mala zmotanú medzi nohami a svojou bola prikrytá. Nevadí, nebola veľká zima, ale chodidlá si pre istotu prikryl plachtou, aby neprechladol.
*
Každý pozná ten pocit. V noci sa človek strhne,
niečo ho preberie a potom nekonečné sekundy premýšľa čo to bolo. Prehráva si zvuk za zvukom, spomína čo posledné si pamätá. Pani Hosivú zobudil
zvuk rozbitého skla. Okná mala pozatvárané, na to si
dávala pozor. Bolo to sklo? Nebola si istá. Ten zvuk
bol taký vzdialený. Možno to šlo od susedov z hora.
Trieštenia skla počula znovu, tentoraz si bola
istá. Zvuk bol iný – keď pred tým počula ako sa sklo
rozbíja, teraz to skôr pripomínalo mŕtvolné škrípanie
starých kostí. Ako keď niekto na úlomky skla šliapne
a zámerne ich drví ďalej. Premýšľala, bála sa. Nevedela ako má zareagovať. Zvedavosť však zvíťazila, po minúte už vsúvala nohy do mäkučkých papúč.
Pani Hosivá opatrne vstala a zapálila svetlo. Nešlo.
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Bolo to jasné, odfúkla si. Niekde praskla žiarovka. A keďže svetlo nesvietilo ani v spálni, znamenalo
to jediné. Vyrazené ističe. Tí mladí a ich technika, určite to preťažuje elektrickú sieť, pomyslela si.
Aj v kuchyni, na chodbe či v jedálni, všade žiarovky boli. A svetlo nikde nesvietilo. Znovu započula
ten zvuk, šiel z poza vchodových dverí. Cítila vzrušenie omnoho mocnejšie než nejaký strach. Predsa len
mala bezpečnostné dvere od syna, nie také tie staré
papundekle, ktoré vyvalilo aj dieťa.
Zamierila ku kukátku, že k nemu pritisne svoje
oko dôchodcu-špióna. Ale nevidela nič. Chodba ponorená v tme zlovestne obtekala okolo ebenovej farby dverí. Pohyb, malý a nepatrný no o to zlovestnejší.
Niekto tam bol, pani Hosivá si bola istá, ale dvere otvoriť určite neplánovala. Nechcela ani nijak na seba
upozorňovať, nebola to jej starosť. Chvíľu tmu mlčky
sledovala ako nekonečnú studňu.
Telo jej zmeravelo, svaly sa napli. Na kratučký
moment ju kŕč podvihol na špičky, aby vzápätí dopadla na zem. Mŕtva. Od kukátka sa smerom k podlahe ťahala krvavá machuľa. Tmavá brázda smrti.
A za dverami ostala temnota.
*
Juraj Makovík zaspal. Nie veľa, sedemnásť minút. Nohy ho oziabali, ale inak sa cítil vyspaný. Opláchol si tvár, deodorant necitlivo votrel do podpazušia
a začal sa obliekať. Riﬂe, polokošeľa a tmavé ponožky. V kuchyni si doprial pohár ľadovej vody a zamieril
k chladničke po jogurt do práce. Keďže do vtedy nezažínal a vystačil si so svetlom presvitajúcim cez žalúzie, vôbec si nevšimol, že nejde prúd. Až keď otvoril
chladničku, žiadne svetlo, žiadna zima. Ističe v ich
predsieni boli v poriadku, pri odchode skontroloval
tie pri výťahu. Mal s tým prax, doma aj keď bol mladší, tieto veci tiež padali na jeho hlavu.
No jasné, istič s označením 2-A-B bol vyrazený. Palcom ho potlačil do pôvodnej polohy, ozvala
sa dvojica zapískaní, to ako sa v jeho aj v susedkinom byte zapli mikrovlnky. Dúfal, že to Zuzku nezobudilo. Večer by mu to vyčítala. Rýchlo sa navliekol
do vetrovky, naskočil do tenisiek a opatrne sa vytratil
z vlastného bytu. Ako zlodej, miznúci s lupom pod
rúškom noci z miesta činu.
Pracovný deň mu ubiehal rýchlo, keď je robota,
človek sa nenazdá a je obed. Pečené kuracie stehno
a zemiakové pyré. K tomu cvikla. Myslel na Zuzku. Neposlala mu žiadnu smsku, napíše jej on? Možno neskôr, asi má toho veľa. Pri stole sedel sám, kolegovia
chodili na obedy asi hodinu po ňom. Mal tento svoj pokoj rád, len on so svojimi myšlienkami. Nemusel míňať
energiu na rozprávanie a počúvanie iných ľudí.
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Nevedel prečo, ale spomenul si na Kamilu. Tak
sa volalo to dievča zo šiesteho. Povedal mu to Milan. Rozmýšľal prečo bývala sama. Byt po babke?
Možno. Pred oči mu vybehli tie jej formované stehná
v sieťkovaných pančuškách, rozstrapkaná sukňa
a čierne vlasy s ﬁalovými pruhmi. Cítil také zvláštne pocity keď na ňu myslel, na jej striebrom ovešaný
krk či prsty. To nebolo všetko, šlo o to ako sa hýbala,
ako sa na človeka dívala. A ako voňala. Juraj tu vôňu
podľa spomienok nevedel zaradiť, boli to iné vône
ako mala Zuzka. Vulgárnejšie. Pousmial sa, aby sám
pred sebou tie myšlienky ospravedlnil, aby ich obrátil
len na obyčajný žart. Nemá čo myslieť na iné ženy.
On má predsa túto životnú cestu za sebou. Celý život
bol sám, teraz má Zuzku. Vedela Kamila, že je panic?
Niekedy si tie jej pohľady tak vysvetľoval. Výsmech
spojený s pokušením.
Zapípanie telefónu signalizovalo príchod správy.
Zuzka. Ide večer s kamoškami von a prespí u Natálie. Ani ahoj, ani nič, len strohá správa. Ako v armáde. Na vojne Juraj nikdy nebol, ale tak nejako by to
fungovalo keby sa tam posielali správy. Vôbec netušil
kto je Natália. A nevadilo mu to. Veď nech sa Zuzka
zabaví.
*
Bratislavské bytovky, stovky domov, tisícky bytov, desaťtisíce ľudí. A to všetko napchaté na pár uliciach. Juraj dnes prišiel z práce skôr, darilo sa mu
a včas skončil. Doma ho však nikto nečakal. Osprchoval sa, prezliekol, prichystal si kuracie mäso so
zeleninou. Chvíľu váhal, ale nakoniec si aj to pivo otvoril. Zuzka nemala rada keď smrdel po pive. Najedol
sa v kuchyni, umyl a spratal riad čo zašpinil, potom
poumýval aj riad, ktorý tu zostal po Zuzke. Pozberal
poháre, umyl kuchynskú linku, stôl. Z dlhej chvíle im
prezliekol periny a prebehol koberčeky vysávačom.
Zapol notebook, nachystal si seriál, ktorý práve
sledoval a pohodlne sa rozvalil. Našiel v tom dokonalú harmóniu. Pivo, seriál, príjemné prítmie a diel za dielom ubiehali. Keď sa uvedomil, že začína byť unavený, bola jedna hodina v noci. Vtedy vypadla elektrika.
Neónová žiarivka na kuchynskej linke zhasla a notebook začal signalizovať, že nie je zapojený do elektriky. S tými ističmi budú musieť niečo robiť. Zavolá
niekedy správcovi budovy. Alebo povie Milanovi.
Svietil si telefónom – ich ističe boli v poriadku.
Takže znovu k výťahu. Odomkol dvere a vyšiel von,
to aká tma tam bolo ho prekvapilo. Nesvietili ani tie
malé núdzové svetielka na vypínači, aby ich človek
našiel aj po tme. To bolo zvláštne, ale nepozastavoval sa nad tým. Svietili vôbec niekedy? Nepamätal si.
Znovu 2-A-B ako jediný smeroval smerom dolu. Už
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sa ho Juraj chystal nahodiť, keď zmeravel uprostred
pohybu. Započúval sa.
Sklo. Niekde sa rozbilo sklo. O dve poschodia
vyššie? Skôr o tri, nevedel to odhadnúť. Klasika, toto
poznal z ich rodnej dediny. Pokazená rýchlovarná
konvica, či teplovzdušný ohrievač a BAM ističe sú
v riti. A stále dokola, evidentne nebol jediný kto mal
tento problém. Akurát ten chudák o pár poschodí
vyššie niečo po tme aj rozbil.
Juraj Makovík len pokrútil hlavou. Jeho prst kĺzal
po drsnej drážke ističa, pripravený ho nahodiť.
CVAK CVAK
Istič bol znovu dolu. Druhýkrát to nevyskúšal,
znovu začul zvuky. Sklo, ako keď niekto rozbije fľašu a jej ostré hrany škrie o betónový múr. Prestalo to
hneď, keď sa začal viac sústrediť. Tentoraz to však
počul bližšie. Chcel zavolať nejaké okázalé „Haló“,
ale nedokázal to. Mal zovreté hrdlo, kameň strachu
usadený v hrdle, o ktorom nevedel ako sa tam ocitol.
To tá všade prítomná tma, veď nevidel ani na krok.
A ešte sa aj ochladilo. Cítil prievan ako mu obmýva
nohy.
„Do riti,“ zahrešil a poskočil. Niečo sa mu zreteľne obtrelo o nohu, telefón mu vypadol z rúk. Zhasol.
Stál tam ako soľný stĺp, kolená sa mu triasli ako prvorodičke. Tma všade na okolo sa hrá s jeho myšlienkami, presvedčoval sám seba.
Začal klikať ističom ako zmyslu zbavený. Na šiesty krát sa chytil a schodisko osvetlilo svetlo z jeho
bytu.
Nikde nikto samozrejme nebol, no Juraj Makovík
aj tak utekal do bytu ako najrýchlejšie vedel. Zavrel,
zamkol, dokonca aj retiazku natiahol. Keď si líhal, telefón ukazoval tri hodiny ráno. Musel sa vtedy zle pozrieť na notebooku, nemohli ubehnúť dve hodiny. Zaspal prakticky okamžite.
Temnota kĺzala po obitých kachličkách schodiska. Vetrila, sliedila.
*
Juraj sa ráno stretol vo výťahu s Kamilou. Nemohol za to, väčšinou chodil pešo, boli to len dve poschodia. A tieto nové výťahy zastavovali všade kde
ich niekto privolal, takže mohlo sa stať. Nebola to
jeho chyba.
„Dobré ránko, sused,“ pozdravila ho. A žmurkla.
To dievča na neho žmurklo!
„Ahoj,“ odpovedal s predstieraným chladom keď
nastúpil a ďalej sledoval dvere výťahu. „Čo tak skoro?“
Nevedel, prečo sa vypytuje, nikdy sa takto s ňou
nerozprával.
„Vypadla mi elektrika, nemôžem si ani kávu spraviť. Tak si idem jednu zobrať do bistra.“
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„Ističe!“ vyletelo z Juraja náhle.
„Prosím?”
„Asi máte vyrazené ističe... tiež som mal. Mali
sme, s priateľkou. V noci som ich nahodil ja .. máte
vyrazené ističe.“
„A vedeli by ste mi ich nahodiť, zlato?“ znovu
na neho žmurkla. Ona s ním koketovala!
„Môžem...,“ a tak ako výťah dorazil na prízemie,
bez otvorenia dverí rovno pokračoval na šestku. Bolo
to presne ako si Juraj myslel. Vyrazené ističe 6-A-B.
Keď ho nahodil z Kamilinho bytu sa vyvalilo svetlo
a hudba.
„Nechala som bežať vežu,“ okomentovala to.
„Ďakujem, vyzerá to, že do bistra nejdem.“
„Za málo.“
„Na oplátku, pán sused,“ žmurkla na neho dievčina a vkĺzla do bytu. Znovu to žmurknutie! Juraj sa
zapýril ako pubertiak.
Celý deň na ňu myslel. Bola celkom fajn. Nebola taká nevrlá ako Zuzka, ale každý je nejaký. Ani sa
nenazdal a bolo päť po obede. Dnes toho veľa nespravil.
Doma ho čakalo prekvapenie. A rovno dve. Prvé
bolo, že Zuzka nebola doma. Potom jej napíše. Druhým prekvapením bola trojica policajtov na druhom
poschodí. Vraj u nich zvonili ale nikto neotváral.
„Vy tu bývate?“ spýtal sa uniformovaný muž
s poznámkovým bločkom v ruke.
„Á-áno,“ odpovedal Juraj vystrašene. Nevedel
čo sa stalo.
„Musíme vám položiť pár otázok,“ začal strážnik
ako z ﬁlmu. „Kedy naposledy ste videli vašu susedku
pani Hosivú?“
„Dávno nie. Prečo?“
„Skúste porozmýšľať, bývate tu sám?“
„S priateľkou, ale nie je doma evidentne.“
„Áno, zvonili sme. Keby ste si na niečo spomenuli, tak volajte stopäťdesiatosmičku. Niekoho podozrivého ste tu nevideli? Túto, minulú noc?“
„Nie, teda neviem. Nevidel. Ale boli vyrazené ističe minulú noc.“
Uniforma si to hneď poznačila.
„Chodíte ráno do práce? To ste si nevšimli miesto kukátka dieru na susedkiných dverách?“
„No.. nie som veľmi pozorný typ. Ja, neviem. Čo
sa vlastne stalo?“
Muž v uniforme sa k nemu nahol, podozrievavo
sa rozhliadol do strán a zašepkal. „Vražda.“
Tú noc toho Juraj veľa nenaspal. Zuzka neodpisovala, nedvíhala telefón. Mŕtva susedka. Kamila.
V hlave mal poriadny guláš. Nevedel koľko mohlo byť
hodín, keď sa strhol na posteli. Spal? Asi áno, ale nemohlo to byť dlho. Počul nejaký zvuk, pohnúť sa však
neodvážil a radšej sa tváril, že spí. Aj oči držal zavreté.

Počúval.
Vchodové dvere boli zamknuté aj na retiazku, takže ani Zuzka s kľúčom by sa do vnútra nedostala nepozorovane. V predsieni niečo šramotilo, no ako náhle vybičoval zmysli na maximum, zvuk akoby poľavil
až úplne zmizol. Začal uvažovať či to nie je únavou
a okolnosťami posledného večera. Pani Hosivá bola
milá pani. Aspoň si to myslel, veľmi ju nepoznal. Znovu ten zvuk, tentoraz omnoho bližšie – pri dverách
do spálne. Mal ich pootvorené, nikdy ich nezatváral.
Naťahoval uši ako školák pred kabinetom, no znovu
nič nepočul. Jeho vlastné dýchanie a tlkot srdca boli
tak hlasné, žeby prehlušili motor auta. Vtedy si spomenul na rodnú dedinku. To musel byť potkan, takých
tam mali plno. Ale v bytovke? Prišiel po stúpačkách!
Juraj Makovík sa opatrne natiahol po mobilnom
telefóne. Mal ho na nočnom stolíku hneď vedľa hlavy.
Opatrne ho uchopil a nadvihol, ani pri tom nedýchal.
Aplikáciu slúžiaca ako baterka mal hneď na hlavnej
ploche, stačilo ho odblokovať a stisnúť tlačidlo.
Belavé svetlo z mobilného telefónu neomylne nasmeroval k dverám. Žiadny potkan tam nebol. Len
čiernočierna temnota čupiaca pri zárubni. Mobil zhasol, Juraj začul zvuk rozbitého skla. Zakričal ako
zmyslov zbavený, to keď niečo vyrazilo jeho smerom.
*
Raňajky, najdôležitejšie jedlo dňa. Juraj sedel
za stolom, v pravej ruke nôž a v ľavej pletenka. Systematicky po nej roztieral maslo a zahryzoval. Po mlieko do chladničky. Džús. Mal by si spraviť kávu. Pohyboval sa po kuchyni ako dokonale naprogramovaný
stroj, ale stále len stroj. Všetko robil s dokonalou
presnosťou, podľa presného postupu. Ako niekto,
kto takúto rutinnú činnosť nemá dokonale zvládnutú,
ale za to ma presný manuál, ktorým sa riadi.
V zámku zarachotili kľúče. Dvere sa otvorili.
Juraj si pokojne ďalej natieral pletenku. Vedel, že
prišla Zuzka.
„Ahoj zlato, neuveríš čo sa mi stalo, zabudla som
si mobil v aute u Natálie. Nevedela som to, lebo potom prišla Kristína a ja si vravím, že ti zavolám a potom ....,“ Zuzka začala svoj tradičný výlev, ktorý mala
v obľube keď mala dobrú náladu. Ona mohla všetko,
celé tri roky s Jurajom tak fungovali. Nepadlo ani slovo o tom, že prišla vlastne o deň neskôr. Ani slovo.
Keď Zuzka skončila, sadla si za stôl k Jurajovi.
Rozmýšľala čo mu ešte povie. Nenápadne skontrolovala kuchynské hodiny, Juraj vedel, že to robí preto,
aby vedela za ako dlho on odíde do práce.
„Smrdíš sexom,“ skonštatoval Juraj a napil sa
mlieka. Zo škatule. Zuzka nenávidela keď pil zo škatule.
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„Č.. čo.. čo?!,“ osopila sa na neho. „No dovoľ?“
Aby dala svojim slovám váhu buchla jemnou päsťou do stola. Jurajov tanier poskočil, omrvinky zatancovali. Zuzka ešte niečo začala kričať. Nadávať. On
v pokoji dojedol pletenku, vypil džús a odišiel do práce. Päť dní v týždni chodí do práce. Teraz bol utorok
a ten patril medzi jeden z nich. Než tam dorazil, jeho
telefón prijal sedem správ. Všetko samé nadávky, výčitky a urážky. Juraj Makovík bol rád, že Zuzka svoj
telefón našla.
V práci to bolo iné. Nebol si úplne istý čím to bolo.
Kancelárie boli farebnejšie a svetlejšie, ľudia usmievavejší. Alebo si ich len prvýkrát všímal pozornejšie?
„Dobre vyzeráte Juraj,“ pozdravila ho recepčná,
ktorá práve vyšla z kuchynky s kávou pre riaditeľa.
„Taký odpočinutý, nabitý energiou.“
„Ďakujem Julka. Aj sa tak cítim.“
Julka sa zahihňala. Juraj na ňu žmurkol a jej líca
zalial rumenec. To bolo zaujímavé, ohodnotil novú
skúsenosť Juraj. Nikdy na nikoho nežmurkal.
*
Keď sa vrátil domov, Zuzka ho už čakala. A hneď
začala vrieskať.
„Čo ma ignoruješ? Čo mi neodpisuješ? Ako si to
ráno myslel?“
Ignoroval ju. Urobil si čaj. Ona však neprestávala.
Tak si dal do hrnčeka dve lyžičky medu. Med mal rád.
„Odpovedaj mi ty debil, lebo ti rozjebem laptop!“
Čaj bol ešte horúci, no aj tak sa napil. Popálený jazyk, ďasná a lahodná ovocná chuť. Dal si dva
hlty, vyprázdnil akurát polovicu hrnčeka. Zuzka znovu otvárala ústa, aby vypľula nejaké drzé súvetie. Juraj to vnímal ako spomalený ﬁlm.
Zvrtol sa a zvyšok stále horúceho čaju jej vylial
na prsia. Zuzka niečo sykla, možno chcela zakričať
bolesťou a prekvapením. Tvrdá facka na tvár, ktorá

ju poslala k zemi jej to nedovolila. Nasledovali vzlyky.
Tie sa Jurajovi páčili. Jeho nepriateľ číslo jedna plače.
Prsty zaplietol do jej blonďavých kaderí a prudko trhol. Držali, ani ich moc nevyšklbol. Začal ju ako
korisť ťahať z kuchyne do spálne. Vzlykala a pišťala.
Nechápala. Nevidela temný príliv, ktorý zalieval Jurajove oči.
Kým bola na zemi, rozbil jej kolenom nos. Druhým, tvrdším nárazom rozrazil pery.
„Smrdela si sexom,“ oznámil jej chladne Juraj.
„Tak dúfam, že si si to užila.“
K slovu ju už nepustil. Ozrutnou silou mrskol jej
telo na posteľ, rukou podobral za brucho, druhou pridržal za vlasy. Zuzka bola razom na štyroch. Dať dolu
vyťahané tepláky z jeho zlomenej priateľky nebol žiaden problém. Jeho súkromné orgie mohli začať.
*
Sedel a maškrtil. Prsty mal zalepené krvou. Ako
pravý francúzsky gurmán sa prehrabával v Zuzkinej
brušnej dutine a vytrhával kúsky mäsa. Ešte žila, poznal to podľa jemných stonov. Palec a ukazovák sa
zovreli ako kliešte a vytrhli ďalší šťavnatý kúsok. Tentoraz to bola časť žalúdka. Tu kyslú chuť Juraj poznal
aj keď nikdy žiaden žalúdok neochutnal.
„Prosím,“ zaznelo vedľa neho nepatrným šepotom ledva na prahu počuteľnosti. Ignoroval to. Temnota sa musela nasýtiť.
Po pol hodine Zuzka umrela. Práve oberal maternicu, keď sa jej telo prestalo tak smiešne nadvihovať.
Natiahol sa na svojej polke postele a privrel oči, bol
to náročný deň.
Zajtra pôjde na šieste. A zoberie aj Milana. Beštia v ňom mu prezradila o čom Milan sníva. Budú si
rozumieť. Ako zaspával myslel na Kamilu. Penis sa
mu stoporil.
Bol šťastný.
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Každý den,
od půlnoci
do rána.
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Polsko, horror,
knihy, knihy,
knihy, knihy …
Když už tady máme rozhovor s Grahamem Mastertonem, je třeba říci, že za můj dubnový horrorový
výlet do Polska může z velké části právě on. Hrozně
jsem totiž léta chtěl nějaké další jeho horrorové romány, když oba, co vyšly u nás už mám (a přečtené
několikrát) a jen o pár kilometrů dál jich vyšly desítky
ve mně srozumitelném jazyce. A tak jsem dlouho dumal nad tím, jak pár polských vydání jeho knih dostat
do mé knihovny. Až loni v zimě mě napadlo spojit
příjemné s užitečným a kromě příležitosti dovézt si
domů nejen několik knih od něj, ale i jiných horrorových autorů, které v Česku prakticky skoro nikdo
nezná (říkají vám něco jména jako Guy N. Smith, Harry Adam Smith Edward Lee nebo Mort Castle?) plus
samozřejmě něco polského horroru, trošku Polsko
projet a osobně strávit čas s lidmi, s nimiž jsem již
několik let ve virtuálním kontaktu. Domluveno, ujednáno, vyřízeno, seznam požadovaných knih odeslán
a já ve čtvrtek 23. dubna skoro v pravé poledne nasedám na vlak.
Zatím tedy jen do Prahy, kde jsem, kvůli brzkému
pátečnímu odjezdu spoje do Poznaně, na který bych
se od nás ze vsi nedostal, přespal u známých. Skutečná dobrodružná cesta za polským horrorem tak
pro mě tedy začíná až v pátek 24. dubna kolem šesté ráno. A musím říci, že co se týče cestování, štěstí
při mně stálo celou cestu. Zpoždění nějaká byla, ale
v rámci minut, nic mi nikde neujelo a největší nepříjemnost, kterou jsem ve vlaku za celou cestu zažil,
byl vlak z Česka do Polska a přičinila se o ni čtveřice rozjuchaných českých mladíků, které se divím,
že pustili na vycházku z ústavu bez dozoru. Opravdu
část dnešní mládeže ze sebe záměrně dělá idioty?
Jako vlastenectví je mi tak vzdálené, že prakticky já
a ono nejsme součástí stejné sluneční soustavy, ale
už dlouho jsem se tak nestyděl, že jsem Čech. A když
jsme přejeli hranice a kluci si začali nahlas, na celý
vagón dělat srandu z polštiny a záměrně ji komolit,
před očima se mi míhali palcové titulky: MASAKR
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V MEZISTÁTNÍM VLAKU. MUŽ STŘEDNÍCH LET,
DLE VOUSŮ A DLOUHÝCH VLASŮ PATRNĚ MUSLIM, ROZŠLAPAL ČTVEŘICI ČESKÝCH TURISTŮ!
Protože přijít k někomu na návštěvu a v podstatě se
mu vysmívat přímo do ksichtu, to už je i na mě moc.
A to jsem docela fucker. Jak úlevné bylo, když přišel průvodčí a notně je zpražil, že ve vlaku pijí pivo.
A to je v Polsku zakázáno. Takže bacha na to, až tam
někdy pojedete. V polském vlaku nie zaleca się pić
piwo. To byl jediný vroubek na celé cestě.
Do Poznaně, místa mé první zastávky a návštěvy,
jsem dorazil kolem čtvrté hodiny odpoledne. Na setkání s Robertem Cichowlasem, polským horrorovým autorem a redaktorem, jsem měl ještě hodinu
čas a tak jsem, samozřejmě, hned vběhl do prodejny
s knihami. A narazil tam na knihu Roberta J. Szmidta Szczury Wrocławia, krvavý zombie splatter odehrávající se v roce 1963 ve Wroclawi, kde se zombie
apokalypsou bojují socialistické milice (ZOMO), takový Socialistický Zombi Mord po Polsku, v literární podobě. Román je zajímavý hlavně tím, že v něm autor
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nechal umřít pár postav, které nesly skutečná jména
fanoušků proﬁlu na sociálních sítích, které Szmidt vylosoval. Zatím jsem knihu jen prolistoval a nechal ji
tam. Šel jsem do ní až druhý den.
S Robertem jsme se nakonec srazili o něco dříve,
protože se mu podařilo uvolnit z práce.
Robert Cichowlas patří k jedněm z nejplodnějších polských horrorových autorů, fanoušků a propagátorů žánru. S jeho tvorbou jste se mohli v češtině
setkat v 11. čísle Howarda nebo v antologiích 66+6
hororů ve sto slovech a Třináctá hodina. Horror je
nejen jeho koníčkem ale i prací. Prostě žánrový fanda každým coulem, což se projevilo i během naší večerní diskuse, kdy si posteskl, že ví, že by se psaním patrně mohl živit, musel by ale psát jiný žánr,
a spoustou lidí je k tomu nabádán, ale jemu se moc
nechce, protože ho baví psát horrory. Robert pracuje ve vydavatelství Replika, kde se stará o zahraniční
autory, spoustu jich do Repliky přetáhl od jiných vydavatelství a díky jemu v nakladatelství vyšlo několik románů Grahama Mastertona, Jacka Ketchuma,
Edwarda Leeho a nejedna horrorová antologie (např.
velmi sympatická série 11 cięć, 13 ran, 15 blizn a 17
szram), v nichž naleznete povídky nejen špičky polského horrorového žánru, ale i toho světového (Masterton, Lee, Mellick III, Campbell, Hill, Wilson). Kromě toho občas něco přeloží, udělá nějaký rozhovor,

napíše něco do nějakého časopisu (Czachopismo,
Grabarz Polski, kde jistou dobu psal pravidelně něco
jako sloupky). V rámci rozhovoru mě pak pobavil historkou, jak se k práci v Replice vlastně dostal. Původně jim totiž šel vynadat. Dělal tehdy polského agenta
Mortu Castleovi, kterému Replika vydala dva romány, ale nějak se neměla k placení. A tak tam Robert
šel, že jako co je… a odešel prakticky jako zaměstnanec Repliky a Castleovi přistáli peníze na účtu. Má
to ale tak někdo štěstí.
S Robertem jsme, samozřejmě, z nádraží jeli nejdříve k němu. Chvíli jsem se vzpamatovával z jeho
knihovny nacpané Mastertonovými knihami (napočítal jsem jich na šedesát), uskutečnili jsme výměnu
česká piva za polské knihy, chvíli jsem se aklimatizoval s rodinou a pak jsme vyrazili do města.
Robert je hrozně ukecaný (ale příjemně) člověk,
který ze sebe neustále sypal historicko-územní informace. Což bylo fajn, ale já se ještě pořádně na polštinu neaklimatizoval natolik, abych pořád mluvil,
takže jsem si připadal trošku divně. Musím Robertovi
(a všem ostatním) poděkovat, že se svých rolí hostitelů a průvodců zhostili na výbornou.
Poznaň je obrovské město, má 262 km2 a zhruba 560 tisíc obyvatel. Už jsem v ní byl předtím dvakrát, ale vždycky jsem jen přejel z nádraží na místo,
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kde jsem pobyl a zase jel zpátky. Více jsem z ní nikdy neviděl. Až teď. A jak se mi velká města moc
nelíbí, Poznaň vypadá hodně příjemně. Už i z toho
historického hlediska. Robert mě neopomněl přivést k místnímu Císařskému zámku (Zamek Cesarski), který se do historie zapsal neslavně tím, že si
jej během okupace Polska pro sebe zabrali esesáci
a Heinrich Himmler z jeho balkónu pronesl neméně
neslavný projev o konečném řešení židovské otázky. Zvenčí vypadá hezky, prošli jsme i vnitřkem a navštívili tzv. Hitlerovu komnatu, postavenou (a vybavenou vytápěnou podlahou) pro samotného Hitlera. Ten
v ní, údajně, ale nikdy nebyl. Já jo! Uvnitř mě nejvíce
zaujala historie Polska a Poznani prakticky doslova
v (žulové a nejedné) kostce.
Na náměstí jsme si poté sedli k pivu a trochu pokecali o stavu domácí horrorové literatury a vydávání horrorových knih v obou zemích. Což mi vždycky přijde trochu jako paradox. Svým způsobem jsme
byli udiveni oba. Podle průzkumů každý Čech (Moravák, Slezan, Horno-dolnoprdelňan…) přečte ročně
průměrně až 12 knih (ale znáte ty statistiky, já jich
tu a tam zvládnu i sedmdesát, což znamená, že si
nějakých pět z vás může dát klidně od čtení oraz),
ale každý Polák pouze tři čtvrtě knihy, tedy ani ne
jednu celou. A tak byl Robert udiven, že vydávaných knih domácích horrorových autorů u nás se dopočítá na jedné ruce nešikovného dřevaře a já, že
jim tam vychází podobných knih snad i přes deset
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ročně (nehledě k překladům zahraničních autorů –
ale na tom jsme i u nás trošku lépe) a já sám znám
několik polských pravidelně vydávajících čistě horrorových autorů. A to jsme se oba shodli na tom, že jak
u nás tak u nich je horror hodně okrajový žánr. Mně
samotnému se pořád nechce věřit, že hlavním důvodem tohoto stavu bude pouze fakt, že je v Polsku
třiapůlkrát větší trh.
Po pivku mě Robert protáhl dále městem. Prošli jsme se kolem jednoho z největších umělých jezer v Polsku jménem Malta, na němž se pravidelně
konají mistrovství v kajacích apod. a jehož součástí
je i největší plovoucí fontána v Polsku. Krása, uprostřed obrovského města něco takového. A jezdí kolem toho i minivláček.
Robert dostal zase žízeň a tak jsme museli k řece.
Budete-li v Poznani někdy chtít najít mládež, jděte k řece. Jsou jich tam doslova stovky. Břehy řeky
jsou totiž jediným místem, kde můžete v Poznani pít
na veřejném prostranství pivo. Robertovi to moc příjemné nepřipadlo, mě to ale přišlo fajn. I přes brzkou
večerní hodinu tam těch lidí byly fakt stovky, grilovali,
hráli fotbálek, váleli se na dece, četli si, sami i ve skupinkách. Dali jsme pivko, dvakrát si kopli, pokývli holkám… Prostě dovolená.
Posledním místem, kam mě Robert vzal, byla jistá ulice (taková ta chudší, kde, dle jeho slov, můžeš
dostat přes hubu jen za dobrý den). Jeho cílem však
nebylo vyděsit mě sociálně neutěšenými uličními
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poměry, ale jako správný horrorový fanda chtěl horrorovému fandovu ukázat místo, kde počátkem devadesátých let došlo k největší tramvajové nehodě
v polské historii, kdy tramvaj v plné rychlosti vykolejila na výhybce a najela (správný výraz by, podle toho,
jak mi to líčil, byl spíše vjela) do rohového domu. Podle Robertova líčení (a to sám upřednostňuje spíše
atmosférické a nadpřirozené věci než gore) naprostý
masakr, kdy zranění cestující bezprostředně po nehodě posedávali kolem na obrubnících s utrženými
končetinami v klíně. Opravdu strašná událost. Došlo
k ní v roce 1993 na rohu ulic 28. czerwca 1956 a Pamiątkowa. Přímo na místě zemřely tři osoby, na 70
jich bylo zraněno. Další dvě osoby zemřely po převozu do nemocnice.
Pak už honem domů, poslední rozmluvy a pak
jsem evidentně unaveného Roberta už propustil spát,
že se ještě budu kochat knihami, kterými mě oblažil.
To jsem ještě nevěděl, co mi připraví ráno.
V sobotu 25. 4. 2015 dopoledne totiž, když jsem
se balil, než se naposled projdu po Poznani, navštívíme ještě nějaký obchod s knihami a pak šup na vlak,
se koukal, jak nakládám knihy do pojízdného kufru, pak se postavil
ke své knihovně a ptá se:
„A tohohle autora znáš?“
„Ne.“ „Tak na,“ a podal
mi další dvě knihy. „A tohohle?“ „O tom jsem jen
četl v polských časopisech, ale u nás mu od něj
nic nevyšlo.“ „Tak na.“
Dalších pár knih. Nakonec mě tak ještě podaroval úplně prvními svazky
dnes již takřka legendárního polského horrorového
vydavatelství

Phantom Press, které v raných devadesátých letech
vydávalo klasické béčkové paperbacky. Přiznám, že
se mi podlamovala kolena. Ty romány budou moci být
sebevětšími béčkovými sračkami, ale pro tohle k nim
budu mít hodně vřelý vztah. Moc děkuji, Roberte.
A pak jsme vyrazili do města. Mou bagáž do auta,
kousek jsme popojeli nejdříve na místní trh (prakticky bleší). Hlavně kvůli mně, protože se se mnou
předcházející noc deﬁnitivně rozloučila má nabíječka
na mobil a tak jsem potřeboval novou nebo alespoň
(kvůli následujícím vlakovým přestupům – v Polsku
ani v rychlících moc hlášení o zastávkách nepěstují) hodinky. Nakonec jsem, k mému překvapení dost
levně, nabyl obojího, plus ještě ultralevné DVD Hellraiser: Deader (to tam nešlo nechat) a modely polských „lidových“ aut pro syna. Poté procházka parkem, na mou žádost návštěva Palmárny, kde jsem se
pokochal až do nebes vzrostlými kaktusy. Návštěvu
Palmárny (Palmiarnia Poznańskia) doporučuji, nejen
pro ty kaktusy, ale třeba i pro nechutně ohyzdné Vyje
(ta velikost je fakt mrazivá) nebo koi kapry, kteří pro
kus žvance nejsou líní vylézt z bazénku prakticky celí.
A kytky, rostliny, lekníny a ryby, spoustu ryb, želv…
Na závěr k místní Aréně, kde se uskutečnilo mnoho koncertů kapel z celého světa a v parku vedle
jsem zažil poslední šok. Hřiště pro děti mají všude,
ale tady, normálně venku, neoplocené a v pořádku,
měli stroje na cvičení. Ani mě nepřekvapilo, že byly
obsazeny převážně sportovci důchodového věku.
Ale nikdy jsem nikde nic podobného neviděl.
Pak už jen nádraží, návštěva knihkupectví, rozloučení a po poledni směr Malbork.
Cestování po Polsku vlakem je občas zvláštní. Polsko je vlastně jedna velká placka, takže chcete-li někam, můžete prostě rovnou přímo za nosem. U kolejí
to platí dvojnásob. Takže jedete-li vlakem, nejlépe nějakým rychlíkem, jedete vlastně pořád rovně. Natolik,
že si na to váš žaludek zvykne a pak, když najednou
vlak najede na kopeček nebo vjede do zatáčky, se vám
žaludek zvedne tak nenadále, že máte co dělat, abyste
ho (a hlavně jeho obsah) udrželi na místě.
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Malbork je pravým opakem Poznaně. Malinké,
sotva čtyřicetitisícové okresní městečko, z něhož klid
a mír čiší prakticky z každé dlažební kostky.
Na nádraží mě tentokrát čekal Łukasz Radecki, jeden z nejoblíbenějších a nejkvalitnějších
polských horrorových autorů. Což je na autora
převážně (ale nejen, to je třeba zdůraznit) realistických gore záležitostí co říci. Problém najít jsme se
neměli. Řekl bych, že v tu chvíli jsme na malborském nádraží byli (a možná v celém Malborku) jediní dva nejvlasatější, nejvousatější (a proč to skrývat, díky tomu nejhezčí), chlapi. A hned tam jsem
odhalil důležitý poznatek. I pravidelně publikující
polští horroroví autoři jezdí v ojetých fordech a bydlí v panelácích/bytovkách. Platí to minimálně pro
Roberta i Łukasze.
Stejně jako Robert, i Łukasz je hrozně fajn člověk (stejně tak i jejich manželky), který v sobě snoubí hned několik různých koníčků, postojů a životů
a i přesto z něj ke všemu z toho jde cítit obrovská
pokora. Łukasz je horrorový fanda až do morku kostí. Sám tvrdí, proč by měl někdo, kdo píše, psát jen
jeden žánr, tedy mu nijak nevadí, když to někdo dělá,
ale on sám prostě teď chce psát jen horrory, protože ho to baví a nic jiného psát nechce (i když už má
za sebou i nějaké pohádky pro děti). A že zrovna on
by mohl, jak jsem se, teď už i osobně, přesvědčil.
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Kromě toho je to metalový muzikant (aktuálně tři
kapely, nějaké sólové projekty, hudba k ﬁlmu a hře)
a učitel. O čemž jsme se, samozřejmě, nemohli nebavit, protože mě to zajímalo a Łukasz nahodil nejednu zábavnou historku o rozhovorech s ředitelem
školy. Nakonec ale mají zřejmě šťastný konec, protože byl právě tím ředitelem pověřen, aby napsal knihu
k letošnímu 70. výročí jejich školy.
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Hned u něj doma mi Łukasz vrazil do ruky štos
knih polských horrorových a thriller autorů a autorek. Tedy, byl mezi nimi i román Davida Cronenberga.
Netušil jsem, že píše i knihy. Super. Kufr na kolečkách přestal stačit, tak jsem ještě nafasoval fešnou
nákupní tašku. Skvělé jídlo, nezbytná prohlídka jejich
knihovny (okamžitě jsem si zamiloval výbor polské
poezie z let 1914-1939, z něhož jsem si každou volnou chvilku namátkově četl), hrátky s jejich synem
a krátká procházka městem. Malbork je tak malý, že
se Łukasz obával, že mi všechno ukáže už v sobotu
a v neděli nebude co ukazovat. To se ale ukázalo lichým hned, jak jsme došli k místní dominantě, starému křižáckému hradu a Łukasz řekl, že v neděli bude
šance jít dovnitř.
Po krátké procházce jsme tak skončili kde jinde,
než u piva. A rozhovorech o horroru. Nejen tom českém a polském, ale i obecně, co máme rádi, oblíbené
záležitosti apod. Oba nás překvapilo, kolik toho máme
společného. Na druhou stranu i na rozdílnosti jsme narazili (tradičně názor na Kubrickův The Shining).
Łukasz Radecki si svou pozici dokázal vybudovat
hlavně vlastní pílí a propracovaností, pečlivým přístupem k psaní, jak po formální tak i obsahové stránce.
Nejraději se věnuje realistickému pojetí hrůzy s preferencí gore, ale je to jeden z mála autorů co znám,
který i tomu gore dokáže dát obsah a nepíše jen

laciné gore pro gore epigony. Łukasz je pro mě jeden
z mála autorů, který gore dává kromě formy i obsah.
V jeho tvorbě lze narazit na silnou originální stránku.
Aktuálně se po mnoha povídkách v různých antologiích, povídkových sbírkách, časopisech a webových stránkách rozhodl věnovat se v převážné míře
románové tvorbě, které se v současné době věnuje v tandemu právě s Robertem Cichowlasem. Jen
před pár dny jim vyšla jejich druhá společná kniha,
tentokrát regulérní román Miasteczko (recenze snad
někdy v budoucnu), druhý již mají napsaný a pracují na třetím. Prý si chce od povídek odpočinout,
naše společná povídka tak možná bude na dlouhou
dobu jeho poslední. Má nápady i na nějaké samostatné věci, zmiňoval se mi o nich a vypadá to velmi
zajímavě, a ještě zajímavější to bude, až je realizuje.
Některé jeho romány se totiž budou odehrávat přímo v Malborku, nejednou se záběrem až do hluboké
historie (které je Łukasz velkým znalcem, nevím přesně, jak bych to nejlépe speciﬁkoval, Łukasz je vlastenec, Slovan, ale není to žádný nacionalista, zná a má
v úctě historii svého národa, ale necítí se být kvůli
tomu stavěn nad ostatní národy. Což mu způsobuje
jisté zábavné situace, z nichž si naštěstí nic nedělá,
kdy je mu vyčítán právě nacionalismus z jedné strany
a z druhé naopak málo vlastenectví. V tomhle ohledu
mě Łukasz doslova šokoval informací, že nikdy nebyl
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za hranicemi Polska. Ne, že by nechtěl, ale prostě
k tomu nějak nebyla příležitost.). Což jistě potěší jednu redakci Malborských novin, jejíž vedení striktně
zakázalo svým novinářům otisknout v novinách byť
jednu jedinou zmínku o Łukaszovi, protože nechtějí,
aby byl Malbork jakkoliv spojován s horrorem. Pochody lidské mysli jsou občas velmi spletité a záhadné. Łukasz si z toho naštěstí dělá velké kulové a tak
jsme se u toho dost nasmáli, když jsem ho ponoukal,
aby v jednom svém románu nechal onu redakci vyžrat hladovými zombíky.
Łukasz kromě psaní povídek a románů píše články a recenze, nejen horrorové, ale i hudební, pro různé časopisy (Grabarz Polski), internetové stránky
(Horror Online, vlastní blog), dělá rozhovory (přihodil
k pivu humornou historku, kdy mu na jednom conu
byl sděleno, že za hodinu dělá živý rozhovor s Grahamem Mastertonem a byl z toho, hlavně ze své mluvené angličtiny, tak rozhozený, že když pak přepisoval
záznam rozhovoru, Mastertonovi rozuměl každé slovo, sobě prakticky žádné) a občas i redakci překladů
pro různá vydavatelství. I on je, samozřejmě, velkým
fanouškem Grahama Mastertona a i s ním jsme se
neopomněli nechat vyfotit před jeho knihami narvanou knihovnou.
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Večer mi byla udělena čest vybrat horror, na který se budeme dívat. Po krátkém prohrabání se ﬁlmotékou paní a pána Radeckých jsem vybral The Stuff (1985), na jehož recenzi jsem předcházející večer
narazil při prohlížení starých čísel polského časopisu
Czachopismo (jeden z dárků od Roberta). Překvapilo
mě, že se ke mně tento zajímavý horror o vražedném
jogurtu dosud nedostal. Łukaszova žena Dagmar
hned přihodila historku, jak ho na škole viděla poprvé a byla z něj hrozně vyděšená, Łukasz si jen uznale
pobrukoval a já si užil fajn večer se starým dobrým
osmdesátkovým horrorem v bytě zahraničního horrorového autora. Co víc si přát?
V neděli dopoledne mě Łukasz vzal do Malborského hradu. Jde o starý křižácký hrad někdy z konce třináctého století. Je to největší gotická stavba
na světě a zároveň největší stavba z cihel na světě. Ve třech částech (Podzámčí, Střední hrad, Vyšší
hrad) zabírá plochu přes 250 000 m2. Abych pravdu řekl, zámky a hrady mě nikdy nebraly, ale tohle
mě pohltilo dokonale. Jde o naprosto monumentální
stavbu, z níž přímo dýchá duch středověku, z každé
cihly, zpoza každého rohu. A to se do dneška dochovala snad jen třetina. Łukasz se zhostil role průvodce a myslím, že by si tím mohl přivydělávat. Tolik

HOW AR D – 15/2015

detailů, co věděl… Budete-li někdy poblíž, tohle rozhodně nevynechejte. Ta stavba si doslova žádá nějaký atmosférický horrorový příběh. Samotný Łukasz
ho využil (včetně jeho historie) dokonale, i mě cestou
zpátky napadl jeden příběh, který snad někdy uvedu
ve skutečnost. Při obědě jsem pak Łukaszovi vnukl
nápad antologie horrorových povídek s Malborským
hradem v hlavní roli. Řekl jsem to jako žert, Łukasz
ale hned uznale pokynul hlavou a odpověděl, abych
se nedivil, kdyby to rozjel.
Z hradu nadšen, hrozně příjemně naplněn a suvenýry obtěžkán krátce po poledni k Radeckým
na oběd, pobalit věci, naposledy pokecat a na okamžik (a pár veršů) nahlédnout do výboru polské poezie (tu knihu musím sehnat) a ojetým Fordem zase
na Malborské nádraží. Na poslední (a nejkratší) přejezd na poslední zastávku před návratem domů.
S Krzysztofem Gonerskim, člověkem, s nímž
jsem v internetovém kontaktu skoro přesně celých
pět let a kromě horroru nás spojuje obdiv k asijským
horrorům, asijské kultuře ale asi nejvíc k asijské ženské kráse, jsme si dali sraz (na jeho doporučení) v rekreačním přímořském městečku jen jednu zastávku
za Gdaňskem jménem Sopot. Chtěl jsem po více než
třiceti letech opět smočit nohy v Baltu a zde je přístup k němu nejpříjemnější. Výběr místa na jedničku.
Krzysztof Gonerski, na rozdíl od Roberta a Łukasze, není horrorovým spisovatelem ve smyslu beletrie.
Napsal sice pár povídek, které se objevily ve dvou
polských antologiích a dvě z nich jste si mohli přečíst
dokonce ve 12. čísle Howarda, ale horroru (respektive psaní) se věnuje spíše z novinářského hlediska.
Píše recenze a články, v nichž se zabývá povahou,
historií, kulturním pozadím a propojení s mytologií
horrorového žánru. Ještě přednedávnem šéfredaktoroval jedněm z největších polských hororrových stránek Horror Online, spravuje vlastní blog Strach ma
skośne oczy o asijském horroru a thrilleru, napsal
stejnojmennou knihu o asijských horrorových ﬁlmech
od počátku kinematograﬁe až někdy do roku 20089, v níž zmiňuje na 460 horrorů (které všechny viděl) a jejíhož vydání v českém překladu bych jednou
hrozně rád dosáhl. Napsal rozsáhlejší esej o smrti v německém horroru a aktuálně pracuje na knize
(monograﬁi) o svém oblíbenci, japonském režisérovi
Kiyoshi Kurosawovi. Jste-li pravidelnými čtenáři Howarda, jistě vám neunikly překlady jeho článků a recenzí, zpravidla o japonském horroru či mytologii. Je
to vlastně právoplatný člen Howardovského týmu.
Krzysztof velkou měrou může za mou oblibu asijských horrorů a asijské kultury vůbec. Občas ho trápím otázkou, zda jsou hezčí Korejky, Japonky nebo
Číňanky a ani jednou jsme se nedokázali dobrat konečné odpovědi.
No, tak je asi jasné, o čem jsme se nejen ve dvou
restauracích a při procházce městem, mimo popisu místních zajímavostí, kuriozit a památek, bavili.
Český a polský horror a Asie. Krzysztof popisoval

peripetie s Kurosawovou monograﬁí, kdy po nějakých 150 napsaných stránkách musel začít úplně
znovu a jiným stylem, protože tím, kterým začal, by
měla kniha hrubě přes tisíc stran. Takže musel ubrat
na rozsahu a všechno začít psát znovu. Padla řeč,
samozřejmě, o několika asijských horrorech, co kdo
z nás zhlédl, co kdo ještě nezná, a i na ty Asiatky přišla řeč.
Nejprve jsme se najedli v restauraci na pláži. Já
si pak po třech dekádách skočil alespoň smočit nohy
v Baltu (Balt je studený obecně, zajímavé, jak mi to
v sedmi vůbec nevadilo a vydržel jsem v něm celý
den, ale koncem dubna byl takřka ledový) a vydali
jsme se na nedaleké molo. Podle Krzysztofových informací jde o nejdelší molo v Polsku, má přes půl
kilometru, láme se do pravého úhlu a v tuhle dobu
na něm skoro nikdo nebyl. Což bylo fajn. Fotka u luxusní jachty nemohla chybět, pohled na Sopot z mola
je taky pěkný. Pak jsme se prošli kus promenádou,
vedoucí hned za pláží a spojující nedalekou Gdyni se
stejně nedalekým Gdaňskem (Sopot leží mezi nimi).
Což byla dobrá příležitost, protože v sezóně se tam
(skoro jako kdekoliv jinde ve městě) nedá prý vůbec hnout, jak je všechno přecpané turisty. Zajímavé
bylo, když jsme procházeli kolem (zvenčí hodně pěkné) vietnamské restaurace a rozmýšleli, jestli půjdeme dovnitř. Nakonec jsme, i kvůli času, nešli, ještě se
kus prošli, zamířili na městskou hlavní turistickou ulici a zahnáni deštěm skončili v nějaké nóbl cukrárně.
Už za tmy jsme ještě došli ke kostelu kolem místní kuriozity nazvané Krzywy domek, což je mnohem
příjemnější, menší a domáčtější obdoba pražského
Tančícího domu. Takový domeček jako z pohádky.
Nechtěl bych na něj koukat pod vlivem.
Poté jsme se v rychlosti rozloučili a já, obtížen
bagáží vyrazil na vlak na zpáteční jednadvacetihodinovou cestu přes celé Polsko a celé Česko. Odjezd z Polska ve 21:10 v neděli, příjezd domů v 17:35
v pondělí. Vlak jsem chytil tak akorát. A ještě cestou
zpět překvapení. Představte si. Večer, tma a někdo
s mou vizáží přistoupí k mladé hezké dívce do prázdného kupé. A ona se, sama od sebe, se mnou začne
bavit a než oba zalehneme, hezky si popovídáme.
Matně jsem si snažil vybavit, kdy se mi u nás stalo
něco podobného.
Cesta zpět bez jakýchkoliv problémů. Domů jsem
dorazil sice utahaný, ale plný radosti. Nejen kvůli těm
51 knihám, které jsem si z Polska přivezl, ale i z hezky a příjemně prožitého víkendu a utužení polsko-českých horrorových vztahů. Celé ty čtyři dny splnili
má očekávání na nějakých 150%.
V loni Německo, letos Polsko, že bych příští rok
dal už to Japonsko?

Honza Vojtíšek
Foto: Honza Vojtíšek, Dagmara Radecka
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RECENZE

Robert Cichowlas
Piotr Pocztarek
Graham Masterton

Masterton

Opowiadania
Twarzą w twarz z pisarzem
Anglickému spisovateli Grahamu Mastertonovi vyšla u našich severních sousedů první kniha již
v roce 1989, tedy v dobách Polské lidové republiky (Polska Rzeczpospolita Ludova). Nabídli mu za ni
honorář v naturáliích (nějaké potraviny). Od té doby
se stal do polštiny pravidelně překládaným autorem
a za to čtvrtstoletí se vypracoval na druhého nejoblíbenějšího a nejčtenějšího (nejen) horrorového autora
v Polsku. A je třeba zdůraznit, že prvnímu Stephenu
Kingovi ne že dýchá, ale přímo slintá na záda. S Polskem je Masterton spojen nejen tvorbou, ale částečně i vlastním životem, není proto žádný div, že druhá
kniha (z pouhých dvou a to ta první prý ještě za moc
nestojí) věnovaná jeho tvorbě a osobě, vznikla právě
v Polsku. V zemi, která Mastertona miluje.
Vydavatel: Albatros, 2011
Počet stran: 432
Úkolu se, a již předem je třeba říci, že zdatně,
zhostili dva polští fanoušci horroru, spisovatelé a redaktoři, které k horroru a žánrové tvorbě přivedl právě Graham Masterton a v neposlední řadě, samozřejmě, i fanoušci jeho samotného. Během tří let práce
na knize důkladně prostudovali Mastertonovu tvorbu,
vyzpovídali několik osob, včetně samotného Mastertona a důkladně proprali jeho osobní život. A že bylo
co studovat. Vše pak pečlivě zpracovali a zanesli
do knihy, jejíž struktura je utříbená opravdu zajímavě.
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Po klasickém úvodu, jak ze strany polských autorů, tak i samotného Mastertona (stylově nazvaného
Druhý domov), následuje bytelný základ stavby v podobě dvacetistránkového životopisu s koncentrací
na to, co udělalo Mastertona Mastertonem, tedy jeho
horrorovou sérii, odvíjející se od jeho debutového románu, Manitou. Ač je Masterton v Polsku prakticky opravdu (přechodně) jako doma a mnozí jej tam
znají důkladněji, než polské autory, celá tato kapitola je nabitá informacemi jistě zajímavými a objevnými
i pro polského spisovatelova fanouška. A co pak teprve pro Čecha, který si může přečíst jen tři (v době
vydání tohoto čísla snad již čtyři) romány.
Následuje dnes již raritní zakončení, tedy poslední dvě kapitoly, Mastertonova prvního románu Manitou. Raritní proto, že bylo publikováno jen u původního vydání v Anglii a pak až teď v této knize v Polsku.
Závěr románu totiž Masterton na požádání amerických vydavatelů pro US vydání (a následně další překlady) změnil a přepsal. Cichowlasova a Pocztarkova
kniha se tak stala jedinečnou šancí, jak se k původnímu (a ne nijak špatnému, líbí se mi to snad ještě více,
než ﬁlmový závěr příběhu) závěru dostat.
Následující kapitola, trefně nazvaná Člověk orchestr, se postupně a podrobně zabývá všemi žánry,
kterými se Masterton ve své tvorbě zabývá - od erotických a sexuálních rádců až po historické romány. Kdo má Mastertona zaﬁxovaného jako horrorového spisovatele, bude velmi překvapen, co všechno
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tento autor za svou více než čtyřicetiletou tvorbu napsal a v jakých žánrech i časových oblastech tvořil.
Zbytek knihy je tematicky rozdělen podle abecedy. Její jednotlivá písmena určují téma, kterými
se dané kapitoly věnují. Počínaje Alternativními světy, tedy autorovou tvorbou, v nichž se vydává mimo
hranice našeho světa, přes Inspirace, Jídlo (Masterton je velký fanoušek dobrého jídla a vaření, tato kapitola dokonce obsahuje tři jeho originální recepty),
Sex (jemuž se Masterton, někdejší redaktor časopisů pro muže a pornočasopisů a autor erotických
rádců, ve své tvorbě nijak nevyhýbá) až po Sbírku zajímavostí, v níž je lehce bulvárním způsobem
představen Masterton v kostce. Nechybí však ani
kapitoly o Gore, Horroru, Komiksech (tedy komiksových adaptacích Mastertonových povídek), jeho Hrdinech nebo Rodině.
Všechny tyto části jsou bohatě nabité informacemi, které postupně odhalují Grahama Mastertona v celé jeho nahotě. Faktem je, že některé z kapitol trošku zavánějí snahou udržet abecední pořádek
a některé informace se v nich nutně zdvojují, ale i tak

každá z nich obsahuje dostatečný počet zajímavých
a originálních informací, aby obhájila důvod své existence. Neboť to své si v nich nalezne prakticky každý
fanoušek autora i ten, kdo o něm nic neví.
Tematické kapitoly jsou pak prokládány Mastertonovou nejen povídkovou tvorbou. Kniha, kromě
původního závěru románu Manitou, obsahuje celkem sedm povídek, několik Mastertonových básní, esej Zásady psaní (v nichž poskytne nemálo rad
a odhalí několik úskalí při psaní, na které autor narazí
nebo jimž je třeba se vyhnout) a fragment Mastertonova nikdy nedokončeného románu.
První povídkou je klasická detektivka Zásadová
vražda (A Polite Murder), stojící hlavně na závěrečném důkladném vysvětlení odhalení motivu a provedení vraždy s lehce netypickým odůvodněním. Jako
nejsem zrovna fanda tohoto žánru, ale obecně nic
objevného. Tohle zřejmě opravdu musíte mít rádi,
abyste to dokázali ocenit. Zaujme snad jen autorovým jednoduchým a chytlavým stylem.
Do krajiny alternativních světů nás Masterton
zavede ve fantasy povídce Podpostelí (Underbed)

[ 91 ]

o chlapci, který se ve svých představách před spaním vydává do tajemných světů pod peřinou. Jsou
to však jen představy? A je svět pod peřinou jen jeden, nebo je těch vrstev více? Zcela jistě zajímavější a barvitější autorův příspěvek, s náležitě temným
koncem, který byl i několikrát oceněn a fandy temné fantasy jistě potěší. Český překlad povídky vyšel
v časopise XB-1 10/2014.
Na půdu čistokrevného horroru se dostáváme povídkou Duchové věku (Spirits od the Age) s historickým záběrem, o duchovi staré královny, která se po letech, ovlivněna sliby dvorního čaroděje a kouzelníka,
vrací do naší současnosti, aby se přesvědčila, že její
milovaný manžel je znovuoživen. Že nic není tak, jak
očekávala, zjistí záhy, a když se jejímu smutku poddá
její objevitel a rozhodne se jí pomoci, její utrpení nezná
mezí. Řemeslně výborná ukázka příběhu, v němž nebezpečí nepředstavuje duch, ale živý člověk.
Jak je u Mastertona zvykem, silně erotizujícím
příběhem jsou Lehké mdloby ze stínů (Half-Sick
of Shadows). Setkáváme se v něm s mužem, který ze svého okna šmíruje obyvatele protějšího domu.
A když se jednoho dne do prázdného bytu naproti
nastěhuje krásná tajemná a silně ho vzrušující dívka, doslova jí propadne. A poté, co odhalí, že to není
nikdo jiný, než kdysi slavná herečka, rozhodne se ji
navštívit a představit se jí. Zdálo by se, že odhalení
důvodu, proč se stáhla z výsluní, bude potěšující. Ale
to by nebyla povídka od Mastertona.
V Psích dnech (Dog Days) nás autor vezme
na výlet do krajiny bizarnosti a tzv. body horroru. On
miluje ji, ona zdá se jeho, ale jen do okamžiku, než jí
je nucen představit svého dávného spolužáka. Protože od té doby ona miluje spolužáka a přestěhuje
se k němu. Po čase dojde k nutnému setkání, kdy se
hlavnímu hrdinovi odhalí velmi šokující skutečnost.
Vypadá to totiž, že ji jeho bývalý spolužák miloval
opravdu až moc hodně. A hodně milovat znamená
ztrácet soudnost. Masterton, jak má ve zvyku, vás
lehce vtáhne přímo doprostřed tohoto milostného
trojúhelníku, hezky si vás připraví a pak vám nafackuje kusem lidské ﬂákoty. Psí dny ukazují jeho subžánrovou i nápaditou rozmanitost.
V šestici básní, věnovaných jeho dnes již zemřelé manželce Wiesce, se věnuje manželství, lásce, ale
i Irsku.
Podivně psychedelickou, se zaměřením na pocit viny a nevyrovnání se s minulostí a z ní plynoucí současnosti, je povídka Milost Svaté Brónach
(Saint Brónach‘s Shrift). Vypráví o muži, který se nemůže vyrovnat se starým neštěstím, jež mu nedá
spát a když už usne, mění se v noční můru. Pokouší
se s tím nějak bojovat, až se mu naskytne příležitost
jednou pro vždy všechno vyřešit. A horrorovou povídku dělá horrorovou nejednou to, že ten výsledek
není zrovna takový, jak by se čekalo.
Často je možné zaslechnout názor, že v povídkách je Masterton trochu slabší, než v románech, že

[ 92 ]

nejsou stejně dobré. Měl-li bych uvést jednu z povídek, která toto tvrzení vyvrací (ne, že bych s ním
jinak nesouhlasil), bude to Anka (Anka), doslova ultimátní a nemilosrdný, přesně na komoru mířící příběh
o klasické slovanské čarodějnici (Babě-jaze), létající
v hmoždíři a požírající děti, zhmotňující a ke své kořisti se dostávající prostřednictvím dětské panenky
jménem Anka. Povídkový skvost, z něhož tuhne krev
v žilách, protože jakmile se rozjede, neponechává ani
okamžik na vydechnutí a oklepání se.
Zásady psaní, předposlední část ukázky Mastertonovy tvorby, jsem již zmínil. Zajímavé čtení, z něhož si zájemci mohou, ale nemusí, něco vzít. Ono
každý autor má to své a každý ví, jak psát, což neznamená, že to přesně takhle musíte dělat i vy.
Poslední, a naprosto nejlepší, ukázkou z autorovy tvorby jsou fragmenty nikdy nedokončeného románu Kdyby svině uměly zpívat (If Pigs Could Sing
- The Best-Selling Story of the Indigestible Brothers),
které knihu jako takovou opět povyšují na vpravdě
raritní kousek. Sám Masterton v úvodu k této části
píše, že jde o klasický případ, kdy autor píše něco,
co se dostane do mrtvého bodu a není možné vymyslet více, než již napsal. S největší pravděpodobností
tedy tento třeskutě humoristický román nikdy nedopíše a tohle je jedna z mála možností, jak zabrousit
do autorovy tvorby v žánru, kterému se moc nevěnuje (byť má Masterton humor rád a ve své tvorbě ho
používá). Kdyby svině uměly zpívat je příběh o dvou
bratrech dostávajících se do puberty a jejich starostech, strastech a problémech. Musím říci, že jsem se
při četbě válel smíchy (obzvláště, když řeší, za kolik
by jim spolužačka ukázala své nárazníky a zda by
jim je ukázala i jejich učitelka). I v těchto pouhých
fragmentech ukázka Mastertonova umu nakládat se
slovy, skládat je vhodně a vytvářet z nich pohlcující
obrazy, stírající hranici mezi ﬁkcí a realitou. Z četby
tohohle je prostě cítit prasečí smrad a spolu s hlavními hrdiny si představujete učitelčiny nárazníky. Je
škoda, že některé skvělé věci zůstanou na půl cesty.
Knihu zakončuje rozsáhlý a v rámci informací
vyčerpávající rozhovor s Grahamem Mastertonem
a kompletní seznam jeho tvorby se všemi potřebnými informacemi (rok, původní názvy, žánr, polská vydání atd.).
Snad jednou se český knižní trh bude Mastertonem zabývat natolik, aby se oplatilo tuto, nebo podobnou, knihu vydat i u nás, protože je výborná, čtivá
a zajímavá. A byla by skvělým doplněním šířeji přeložené Mastertonovy bibliograﬁe. Oba autory, i Mastertona samotného, který při vzniku knihy pomáhal,
jak mohl, nezbývá, než pochválit, protože odvedli velmi dobrou práci. Podobnou knihu by mu mohl
King zřejmě jen závidět.

Honza Vojtíšek
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Wyrmwood
Jestli existují nějaká monstra, která jsou aktuálně v popkultuře ždímána až na samotné dno, jsou to
jistě zombie. Upíři už příliš netáhnou a po úspěchu
telenovely Walking Dead se tak mainstreamové publikum vrhlo na likvidaci dalšího našince. Zombie se
příliš nebrání, aktuálně se prohání několika nehorrorovými seriály, vykukují z plátna i obrazovky a okupují
stovky gigabajtů herního prostoru.
Režie: Kiah Roache-Turner
Scénář: Kiah Roache-Turner,
Tristan Roache-Turner
Délka: 98 min
Původ: Austrálie
Rok: 2014
Hrají: Jay Gallagher,
Bianca Bradley, Leon Burchill
Naštěstí se tu a tam najdou autoři, kteří se pokusí zombie v jejich nelehkém údělu pomoci a vrátit
je jejich právoplatným majitelům, horrorovým fanouškům. Jak správně tušíte, mezi takové autory je nutné
od loňského roku počítat také Kiah Roache-Turnera,
který oživlé mrtvoly vrací do béčkových vod.
Nejsou to však klidné a hluboké vody zombie
dramatu, které má tak rád strýček Romero, ale spíše rozjuchaná nemrtvá bystřina, plná šílených nápadů, explodujících hlav a odlehčeného přístupu. Sledujeme tak několik hrdinů, kteří se shodou okolností
spojí v boji proti nemrtvým, zaplavujícím svět. Ona
záplava se děje velmi rychle, je vysvětlena klasicky/
kosmicky a není pro děj vůbec důležitá. Tedy kromě
faktu, že za určitých okolností se může mrtvolákem
stát kdokoli s nevhodnou krevní skupinou a bez dýchací masky.
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To do příběhu vnáší zajímavý moment překvapení, kdy nečekáme pouze na klasické pokousání,
ale útok může přijít prakticky odkudkoli, aniž by to
působilo nekonzistentně. Díky tomu také tu a tam
ona zmíněná rozjuchaná bystřinka na chvíli zastaví
a zklidní své vody, to když se řeší nějaké náročnější
téma, jako třeba zabíjení blízkých členů rodiny.
Většinou je to ale nekompromisní jízda, ve které se nebojuje pouze s oživlými mrtvolami, ale také
s různými zájmovými skupinami vojenského charakteru. Dokonce dojde na telepatické ovládání zombie,
velkou harpunu a využívání krve zombie místo benzínu. Neptejte se proč, v tomto vesmíru to prostě tak
funguje.
Ještě jsem nezdůraznil, že jde o snímek australský, takže jednak se dočkáme domorodého hrdiny
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a jednak krásného prostředí, ve kterém je zabíjení
zombie ještě zábavnější. Herci se tu sice nesetkávají
s žádnou výzvou, na které by pilovali své řemeslo, ale
odvádí práci poctivě a jsou dostatečně sympatičtí,
abyste se o ně báli.
Wyrmwood výstižně charakterizoval na pomobázi přítel Bloody, který ve svém příspěvku plném
hrubek naznačil, že „takhle nějak by vipadal Šílenej
Max, kdyby se potkal se zombýkama“. A má pravdu.
V tahu na bránu se tenhle kousek Mad Maxovi opravdu blíží. A to je myslím nejlepší doporučení. Jděte
a mrkněte na to.

Roman Kroufek
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Kazimierz Kyrcz jr

Femme Fatale
S povídkovou tvorbou polského autora K. Kyrcze
jr se můžete setkat v celkem již šesti českých překladech (4x v Howardu, 1x v Kobce a 1x v antologii Třináctá hodina). Po několika sbírkách a románech napsaných společně s jinými polskými autory, se Kyrcz
konečně dočkal samostatné povídkové sbírky, která,
mimo jiné, obsahuje i tři povídky, které byly již dříve
přeloženy do češtiny.
Vydavatel: Forma, 2015
Počet stran: 138
Sbírka vyšla v edici City, v níž jsou vydávány knihy věnující se „atmosféře velkoměstského prostoru
rozprostírajícího se mezi systémovými omezeními

a charakterizujícími se takovým opisem skutečnosti,
v němž se realismus neklidně vrtí mezi oneirismem,
fantastikou a hrůzou, aby nejednou dosáhl hranic
nejčistšího absurdna.“ Je třeba říci, že Kyrczova povídková tvorba je pro tento popis jako stvořená.
Kyrcz se totiž, s takřka existenciálním zápalem,
ve své tvorbě věnuje především člověku a prostoru,
který (jej) utváří a modeluje. Ovšem člověku jakoby
z jiného pohledu. Z toho méně příjemného. Je otázkou, jak moc má na tuto obsahovou i formální podobu autorova díla vliv fakt, že je občanským povoláním
policista.
Jeho postavy jsou nejednou na první pohled
až nepříjemně podivné, ovšem ještě nepříjemněji, na druhý pohled přirozené a reálné. Jeví se jako
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běžní sousedi, kteří se jen věnují zcela běžným věcem (např. poslechu The Cure) a při tom stejně běžně
tu a tam někoho umlátí kladivem nebo sní. Autorovým pozitivem a kvalitou je, že to podává jako každodenní, člověku běžné a přirozené činnosti. On se totiž
podobnými věcmi nesnaží šokovat, nemrká na vás
mezi řádky: „Teď bude něco hrozně bububu, protože
přeci čtete horror.“ Ne, ono totiž jistá část povídek ze
sbírky jako horrory vůbec nevypadají a na první pohled se tak neprojevují. Jde spíše o obyčejné příběhy
(ne)lidských životů. A z toho mrazí nejvíce.
Kazimierz Kyrcz se z běžné tvorby vyjímá i formou. Nejednou v jednom příběhu přeskakuje mezi
ich a er formou vyprávění. To je věc, kterou já nemám
dvakrát rád, připadá mi to kontraproduktivní a vytrhávající z ponoření se do příběhu, prostě moc okatý
způsob, jak čtenáři připomenout, že daný příběh neprožívá, ale pouze čte. Jenže Kyrcz dokáže přesvědčit, že je vše v pořádku, že to má smysl, a že má toto
přeskakování své opodstatnění ohledně atmosféry
a působení. Jindy příběh vypráví na střídačku z pohledu dvou postav, u nichž se zdá, že se jejich linie
nikdy nesejdou, anebo příběh odvypráví pozpátku,
od konce k začátku. Anebo vás, s potutelným úsměvem na tváři, vede prostřednictvím jedné postavy
hezky za ručičku, aby vzápětí vrazil kudlu do zad nejen vám, ale i oné postavě.
Tento autorův styl může vykazovat jeden nedostatek, který se nejvýrazněji projevuje právě v komplexní sbírce více jeho povídek. To důležité, podstatné a pointové se v té všední absurdnosti reality může
nejednou skrýt natolik, že to čtenáři při čtení lehce
unikne a příběh se zdá více všední a bezdůvodný,
než jakým skutečně je. Kyrczova povídková tvorba
se tak stává dílem okamžiku. Každá povídka vyžaduje plnou pozornost a koncentraci. Číst sbírku tzv.
na jeden zátah nemusí být zrovna ten nejšťastnější způsob, jak si ji dokonale vychutnat. Sbírka tímto
autorovi, který s jednotlivými povídkami rozesetými
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různě po antologiích (a že jich má) zdárně ohromuje
svým stylem, přístupem a intenzivností, může nakonec i uškodit, protože zahltí ne zrovna odpočinkovou
a nelehce čitelnou kavalérií povídek.
Obsahově patnáct povídek v knize ve valné míře
odpovídá jejímu názvu. Ženy, z různých úhlů, pohledů, různých nátur a charakterů, jsou buď přímo
hlavními hrdinkami, tažnou silou, skrytým či zjevným zlem, anebo se v povídkách objeví jen ve vedlejších, ale ne slabších a nevýrazných rolích. Ženy
a dívky jsou alfou a omegou většiny příběhů. Ať už
jde o dobrovolné sebevrahy, exterminaci zdánlivě
momentálně zaostalých sousedů, aktivní zapojení se
v nápravu světa, neméně aktivní přičinění se o rychlé
nabytí dědictví, dcery počaté v magické Africe, tetované přítelkyně, architektonické horrory, v nichž i budovy mají minimálně ženské jméno, lidi, kteří se pokouší zbavit se své osudové smůly nebo muže, který
se prostě jednou za čas znovu zamiluje. Výjimkou
z pravidla může být příběh o autorovi kanibalských
horrorů, který se své oblíbené tématice rozhodne dostat až na morek kostí.
Kazimierz Kyrcz se ve svých příbězích věnuje
obyčejnému lidskému strachu, ať již zjevnému, přímočarému a drsně realistickému nebo plíživě mrazivému. Protože ukazuje lidi, jací jsou, nebo by mohli být. Zrovna vaši sousedi, kolegové, známí. Možná
dokonce vy sami. Protože lidi jsou různí. A nic lidského nám není cizí.
Pochvalnou zmínku si nemohu odpustit stran formátu knihy. Jde totiž o netradiční, leč přesto sympatický a příjemný takřka čtvercový formát blížící se
rozměru vinylového singlu. S obálkou, jak je u této
edice zvykem, ve výborném provedení, ozdobenou
kvalitní a trefnou kresbou. Díky ní kniha lahodí a láká
již od prvního pohledu.

Honza Vojtíšek
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Japonské
démonické bytosti:
Oni
V Japonsku straší nejenom duchové (yurei), ale
také nejrůznější nadpřirozené démonické bytosti,
známé pod společným termínem yōkai. V originále je toto slovo psáno jako kombinace dvou kanji:
妖 (yō) – „atraktivní“ „okouzlovat“, „neštěstí“ – a také
怪 (kai) – „tajemný“, „divný“. Někdy je možné narazit na překlad slova yōkai jako „duch“, „jev“, „fantom“, „upír“, „čarodějnice,“ „démon“, „monstrum“,
„skřet“. Přesné a doslovné přeložení tohoto obratu
není možné, přesto má druhá překladatelská možnost tu výhodu, že odkazuje na pozoruhodnou rozmanitost yōkai. Pod tímto názvem se skrývají nejen
démoni v pravém slova smyslu, tedy „bohu podobné bytosti, nejčastěji plnící funkci prostředníka mezi
světem božským a světem lidí, nebo antibožské bytosti, působící ke škodě člověku“, ale také jiné nadpřirozené bytosti, projevující se „nepřímou“ formou
existence. Proto je také nejbezpečnější pro popsání yōkai použít výraz „démonické bytosti“, protože
z jedné strany se tak odkazuje k - pro démony typické - vlastnosti „prostřednosti“ (starořecké slovo daimon znamená „ten, který něco rozděluje“ nebo „ten,
který něco přiděluje“) a z druhé strany tento výraz reprezentuje širší kategorii existencí jiných než démoni.
Je možné se pokusit o mnohem obecnější, negativní
deﬁnici popisovaného pojetí: yōkai je všechno kromě

šintoistických božstev kami, duchů zemřelých osob
(yurei), duchů osob živých (ikiryo), hladových duchů
(gaki) a také tzv. bojujících démonů, aszura.
Geneze japonských démonických bytostí ve
značné míře vychází z lidové slovesné tradice.
V dávných dobách se lidé pokoušeli vyjasnit události nebo jevy, které nebyli schopni pochopit, nebo
které v nich vzbuzovali strach, působením božských
nebo démonických bytostí. Existují přinejmenším
dvě koncepce týkající se původu yōkai. Autorem té
první je slavný badatel domácího folkloru Yanagita
Kunio (1857–1962), který tvrdil, že japonské démonické existence vznikají z padlých božstev (kami),
Komatsu Kazuhiko (nar. 1947), reprezentující druhý
pohled na původ japonských démonů, naproti tomu
tvrdí, že ve starodávných kronikách jsou vzpomínány tajemné zlé síly, existující nezávisle na šintoistických božstvech. V každém případě pro Japonsko
typický náboženský synkretismus, čerpající různé
elementy z prvotních animistických náboženství,
z šintó a také z náplavových náboženství: budhismu
a taoismu, způsobil, že yōkai představuje neobvykle
širokou a rozdílnou skupinu stvoření. Prvním, kdo se
pokusil je nějak systematizovat, byl Sekien Torayama (1712–1788). Torayama byl vzdělanec ale také
ukiyō-e umělec (japonské dřevoryty) a autor série
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sbírek ilustrací zvaných „Hyakki Yagyō“ (Noční přehlídka stovky démonů). Právě v této kolekci, skládající se ze čtyř sbírek, představil utříbeným systémem
všechny jemu známé yōkai. Většina z těchto bytostí
vycházela z lidového folkloru a pradávných vír, některé z nich však byly autorskými patenty samotného autora (např. Amikiri).
Yōkai obývají krajinu ikai („svět renegátů“), která, na rozdíl od „jiného světa“ (takai nebo ano yo) –
království duchů, se může propojovat se světem lidí,
i když ne v jakémkoliv případě. Tato blízkost japonských démonických bytostí s člověkem způsobila, že
se zjevují ve třech různých podobách: lidské (např.
Yuki-onna), pololidské (např. Tengu) nebo nelidské
(např. kouzelná zvířata nebo magické předměty).
Vzhledem ke vztahu k lidem můžeme naproti tomu
odlišit tři druhy yōkai: lidem příznivé, k lidem neutrální a k lidem nepřátelské. Přičemž, což je pro japonské démonické bytosti charakteristické, jedna bytost
může zároveň působit člověku dobro, být vůči němu
neutrální a někdy mu působit škodu (např. kouzelná
liška, kitsune). Můžeme také odlišit yōkai individuální (např. Kuchisake-onna) a neindividuální (např. Kappa). I přes všechny různé rozdíly je všem yōkai společná vzpomínaná „prostřednost“, ambivalentní a ne
zcela jednoznačný charakter. Může se projevovat zároveň skrze jejich vztah k lidem, ale také, mimo jiné,
skrze schopnost změnit svůj tvar a podobu. Bytosti
tohoto druhu jsou nazývány rovněž obake, čili „věc,
která se mění.“
Je tedy nejvyšší čas podívat se na japonské démonické bytosti důkladněji. Z toho obrovského počtu
yōkai bych chtěl zmínit několik nejznámějších a nejzajímavějších. V této první části série článků, které
se snad budou časem objevovat, bych rád představil
japonské ďábly, zvané oni.

Oni (ďáblové)
Japonský termín oni („schované, ukryté“) odpovídal čínskému popisu „duše“ božstva, způsobujícího katastrofy a neštěstí a označoval většinu

nadpřirozených bytostí známých Japoncům. Teprve
společně s rozvojem japonského jazyka podlehla sémantika slova oni specializaci a začala se vztahovat
k ďáblům. I přesto oni zůstalo mnohoznačným popisem, protože může odkazovat jak na ďábly vyměřující tresty v budhistickém pekle (jigoku), tak zároveň
i na bytosti obývající hory nebo lesy.
Od pohledu připomínají horské zlobry, představováni jsou převážně jako polonazí jedinci s bederní rouškou z tygří kůže, dvěma rohy na hlavě, širokou čelistí posázenou mnoha špičáky, v rukou pak
drží vidle, někdy „kladívko štěstí“ (plnilo každé přání
majitele). Někteří z nich se odlišují viditelnými vadami, mají například jen jedno oko, chybí jim ústa nebo
je jejich kůže zelená nebo červená (nejhrůznější druh
oni). Jde-li o jejich kulinářské gusto, nejsou nějak
zvlášť vybíraví, žerou prakticky všechno, hospodářskými zvířaty počínaje, lidmi konče. Jejich povahy
bývají hodně rozmanité: od krvežíznivých po mírné
až směšné. Zlé oni jsou zodpovědné za všemožná
neštěstí, jako nemoci, hlad, mohou člověka posednout nebo ukrást jeho duši, poklidní ďáblové se omezují pouze na strašení a škádlení.

Opilý Démon
a Princezna na mostě Uji
Vládcem všech démonů byl Shuten-dōji, nazývaný také Opilý Démon, jeden ze tří nejmocnějších
a nejhrozivějších yōkai (dvěma zbývajícími jsou duch
císaře Sutoku a devítiocasá liška Tamamo no Mae).
Shuten-dōji se na světě objevil zrozen ze svazku
ženy s drakem Yamata-no-Orochi. Jako dítě se projevoval nadlidskou silou a inteligencí, kterými dokonce i ve vlastní matce vzbuzoval strach. Není tedy překvapující, že ho nakonec odvrhla. Jako mladík se stal
praktikujícím kaplanem ve svatyni na hoře Hiei v Kjótu. Více času však trávil v bitkách a pitím alkoholu
(shuten-dōji znamená „malý piják“) než ve svaté službě. Jednoho dne ve svatyni probíhal festival. Shuten-dōji si z legrace nasadil masku oni a ke svému
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zděšení zjistil, že ji nemůže sundat. Opat svatyně povídačce o přirostlé masce neuvěřil a vynadal Shuten-dōji za to, že je opilý. Ten pak, vyděšený a plný studu,
utekl do hor, kde se už nemusel setkávat s ostatními
lidmi, které považoval za slabé, hloupé a falešné. Žil
na okraji Kjóto. Po mnoho let vesničanům kradl jídlo a alkohol a hodně toho vypil. Začali se kolem něj
shromažďovat vyvrženci společnosti různého druhu
a zločinci, kteří se stali členy jeho gardy. Ve vyhnanství nabýval na síle, seznamoval se s černou magií
a učil své druhy. Časem se ze všech staly oni, terorizovaly Tokio, unášely dívky, pily jejich krev a požíraly
jejich orgány. Pád Shuten-dōji a jeho suity, přebývající v tvrzi na vrcholku hory Ōe, způsobil legendární
bojovník Minamoto no Yorimitsu. Ale dokonce, i když
ďáblovi usekl hlavu, ta pořád hrdinu kousala.
Málokdo ví, že Shuten-dōji má i svou něžně
pohlavní verzi – Uji no hashihime (Princezna/Žena
na mostě Uji), kterou je možné postavit do stejné lajny
vedle bohyně Izanami nebo mstivých duchů onryō.
Hashihime (můžeme narazit i na zkrácené jméno této
legendární postavy) je hrdinkou přinejmenším dvou
slavných literárních děl z dávných japonských dějin:
Genji monogatori (Příběhy Genji, 1010) a Heike Monogatori (Příběh rodu Heike). V obou je tato žena odvržena a opovržena nevěrným manželem, ale pouze ve druhém příběhu se stává démonem pomsty.
V tomto příběhu navštěvovala jistá žena svatyni Kifune-jinia v Kjóto pravidelně v hodině sovy (kolem
druhé ráno). Pokaždé zapřísahala svatyni obývající
kami, aby z ní učinili démona. Žárlivá žena se toužila
pomstít bývalému muži, který ji odkopl kvůli mladší
milence. Po sedmi dnech božstva modlitby ženy vyslyšely. Bude-li se žena po následujících jednadvacet
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nocí nořit do řeky Uji, promění se v démonku. Žena
postupovala přesně podle božských pokynů a rozpálila ve svém srdci nenávist k bývalému manželovi.
Po jednadvaceti dnech rituálu se stala Uji no hashihine – neobvykle strašlivým kijo, tedy ženskou verzí
oni, kterou se obvykle stávaly ženy žárlivé nebo ty,
které se dopustily ukrutných zločinů.
Mezitím, jedné noci, se manžel ženy probudil
z noční můry s pocitem nepopsatelného ohrožení.
Pro všechny případy nechal poslat pro Abe-No-Seimei, slavného onmyōji (lovce yōkai), který mužův sen
vyložil jako předtuchu zlých záměrů jeho bývalé ženy.
Lovec se připravil k setkání s Hashihine: pronesl magická zaklínadla, vytvořil papírové magické ﬁgurky,
tzv. Katashiro, představující muže a ženu, které měly
démony zmýlit a posloužit jako zástupné cíle jeho
hněvu. Přesně podle předpokladů Abe-No-Seimei se
Uji no hashihime zjevila v noci a napadla katashiro.
Démonova moc se od ﬁgurek odrazila jako paprsek
světla od zrcadla a Hashihime utekla s výhrůžkami,
že se jednou vrátí.

Oni-kanibalové
Bezpochyby nejděsivější vlastností japonských
ďáblů je jejich výjimečný apetit na lidské maso. Noriko T. Rider, uznávaná znalkyně domácího folkloru
Země vycházejícího slunce, přináší několik pověstí o oni-kanibalech. Jedna z takovýchto legend byla
zapsána v Ise monogatori (Příběhy Ise) z roku 945
a vypráví o jistém muži z chudé vrstvy, který se beznadějně zamiloval do krásné mladé dívky ze dvora.
Jelikož jeho milovaná pocházela z vyšší společenské třídy, rozrušený muž se rozhodl dívku unést. Během útěku nedaleko řeky Akuta pár překvapila silná
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bouře s blesky. Únosce rychle nalezl polorozpadlý
starý špejchar, do kterého ukryl milovanou a sám zůstal na stráži u vchodu. Hluk hřmění přehlušil vyděšený křik dívky, která byla na jeden hlt sežrána oni.
V japonštině existuje slovní obrat „oni hiktouchi“ (oni
na jeden hlt), který vyjadřuje okamžitou, bleskovou
činnost, odrážející obrovský apetit démonů schopných najednou spolknout celého člověka.
Ne vždy jsou však oni tak žravé, aby pohltily celého člověka. V povídkové sbírce Nihon sandai jitsuroku (Pravdivé příběhy tří generací Japonců) z roku
901 si můžeme přečíst ještě jiný příběh. Jednoho dne
se tři dívky procházely v okolí Butokuden, poblíž jedné z budov císařského paláce, když najednou narazily na hezkého neznámého stojícího pod borovicí.
Muž přistoupil k jedné z dívek a navázal s ní rozhovor. Ostatní dvě dívky šly dále. Když se mladé dívky ohlédly směrem ke stromu, překvapením ztuhly:
po jejich kamarádce zůstaly jen rozházené kusy těla
bez hlavy. Zbytky po zábavě, kterou si oni připravila
z jejich kamarádky.

Malí hrdinové

Ne všechny příběhy o japonských ďáblech jsou
tak makabrózní. Týká se to hlavně dvou v Japonsku
nezvykle populárních legend. Hrdinou jedné z nich je
Issun Bōshi, sotva tři centimetry vysoký chlapeček,

něco jako náš pohádkový Paleček. Rodiče Issuna byli
již značně pokročilého věku, když byly nečekaně vyslyšeny jejich modlitby a za ne zcela běžných okolností přišel na svět jejich syn. Podle jedné z verzí příběhu ženě jednoho dne napuchl palec a z malé ranky se
vyklubal chlapeček velikosti fazole. I přes plynutí času
Issun nerostl, přesto se jednoho dne rozhodl hledat
štěstí ve městě. Na cestu se vybavil mističkou, kterou
používal jako deštník, anebo v případě potřeby loďku,
jídelní hůlkou, kterou se podpíral jak holí a jehlou, která
mu sloužila jako meč. Ve městě našel práci s ubytováním a stravou u majitele krásného domu. S ohledem
na své prachbídné rozměry nemohl být nějak výrazně ku pomoci, i tak mu ale jeho zaměstnavatel našel
práci: Issun doprovázel mužovu dcerku na lekce kaligraﬁe, plnil funkci těžítka na papírové kartičky, aby je
nerozfoukal vítr. Dívenka se brzy s liliputánským chlapcem velmi sžila a brala ho všude s sebou.
Jednoho dne se tak, společně s Issunem a sloužícími, vydala do svatyně Kiyomizudera. Během zpáteční cesty byly dívky napadeny třemi ďábly oni:
zeleným, černým a rudým. Na obranu vyděšených
dívek se postavil Issun Bōshi, který ďábly díky své
odvaze a hbitosti porazil. Dvěma z nich zarazil jehlu do očí a třetího, rudého, který se chlapce snažil
spolknout, bodal do jazyka tak usilovně, až ho donutil jej vyplivnout. Podle jiné verze ďábel Issuna spolkl,
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ten však nepřestal máchat svým miniaturním mečem, až nakonec démon malého hrdinu vyzvracel.
Poražený ďábel v panice utekl tak rychle, že na místě
zapomněl „kladívko štěstí“ (kanazuchi). Issun se díky
němu stal mužem slušného vzrůstu a oženil se s dívkou, kterou zachránil, dcerou svého zaměstnavatele.
Hrdinou druhé legendy je Momotarō (Broskvínek). V malé vísce žili kdysi bezdětní manželé staršího věku. Jednoho dne, když žena prala v řece, objevila plovoucí broskev. Vylovila ji, odnesla domů,
a když ji chtěla rozkrojit, vyskočil z ní chlapec. Šťastní manželé, kteří se již léta modlili za potomka, dali
chlapci jméno Momotarō. Čas plynul rychle a chlapec rostl jako z vody a nabíral síly.
Kteréhosi dne na vísku zaútočili ďáblové, kteří unesli mladé dívky, aby je později sežrali a ukradli vesničanům veškeré cenné předměty. Momotarō
věděl o místě, kam oni s unesenými dívkami utekly,
proto se rozhodl je zachránit a získat zpět ukradené
jmění. Cestou na ostrov, kde se nacházel obrovský
zámek ďáblů, ho doprovázela také zvířata: pes, opice
a bažant. Když přeplavali na druhý břeh, stanuli hrdinové před branou zámku, kterou ďáblové stihli zamknout. Bažant, obdařený magickými schopnostmi,
máchl křídly a vrata se okamžitě otevřela. V zámku
propukla nemilosrdná bitva. Momotarō stínal mečem
další a další protivníky, pes kousal ďábly do nohou,
opice do nich nořila své drápy a bažant jim vydloubával oči. Nakonec se vyděšené oni vzdaly a odevzdaly
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všechno, co ukradly. Přísahaly, že již nebudou konat
zlo a nabízely Momotarō magické kladívko kanazuchi
nebo neviditelný plášť (kakuremino).

„Ďáblové pryč!
Nechť vejde štěstí!“
Ne všechny oni jsou ale člověka ohrožující bytosti. V některých oblastech Japonska se věří, že
někteří ďáblové přicházející na jaře do vesnic jsou
duchové předků, zajišťující obyvatelům bohatou úrodu. S tímhle pohledem se trochu pojí Festival Ďáblů
(Oni no matsuri), probíhající 15. ledna. Během tohoto
svátku vystupují tanečníci ve strašidelných maskách
a v rukou drží planoucí pochodně, protože se pojí
s kultem ohně. Mezi tančícími démony jsou jak ti zlí,
na které kaplan plive svaté rýžové víno (omiki), tak
i oni, které jsou nebezpečné pouze osobám, majícím
něco na svědomí.
Během Festivalu Setsubun, připadajícím na 3.
února, pak Japonci slaví svátek zvaný Mamemaki
(Rozsypávání fazolí). Tanečníci se převlékají za zelené nebo rudé ďábly, kteří jsou symbolem nákazy,
a účastníci je za volání „Oni wa soto, fuku wa uchi!“
(„Ďáblové pryč! Nechť vejde štěstí!“) zasypávají fazolovými zrny.
Krzysztof Gonerski
Překlad: Honza Vojtíšek
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Josef Blažek

„Potkani
sežerou všechno,“
říkával otec Refnovi, když byl ještě malý. Otec
pracoval u jedné z mnoha údržbářských čet, které
udržovaly velkoměstské kanalizační bludiště v chodu, a jako takový věděl, o čem mluví. Malého Refna
tímto bezbarvě pronášeným výrokem děsil a o mnoho let později ho již dospělý Refn bral jako projev
otcovy postupující stařecké demence. Až teď, dlouhých deset let po jeho smrti a tak daleko od domova, Refn pochopil, co tím otec mohl celou tu dobu
myslet.

Vracel se k Zemi ne proto, aby se ji před nimi
pokusil zachránit, ale protože ho tím směrem tlačili. Dobře věděl, že neexistuje způsob, jak je zastavit.
Byly staré jako samotný vesmír, ne-li starší. Možná,
že celý vesmír vznikl jen proto, aby měli co žrát. Nic
jim v tom nemohlo zabránit. Byli to věční žrouti všehomíra, kteří se jím budou ládovat tak dlouho, dokud
nezbudou jen oni. A pak… se nepochybně zakousnou do sebe navzájem.
A až tehdy zmizí. Možná.

Zároveň mu hlavou problesklo, že svým způsobem se otcově osudu ani přes všechnu snahu a dřinu nijak nevzdálil. Měřeno lidskými ambicemi to dotáhl mnohem dál a výš, dokonce tak dál a výš, jak
jen to bylo možné. Ale stejně jako jeho otec i on teď
trávil většinu času ve studené tmě a úzkých tunelech
s tím rozdílem, že jeho studenou tmou byl nekonečný mrazivý vesmír a úzkými tunely aseptické koridory
kosmické lodi. A stejně jako otec trávil většinu času
s potkany.
Alespoň tak jim říkal. Narazil na jejich kolonii
na vzdálené planetě, ale jak se záhy ukázalo, ta nebyla jejich domovem. Nejen z lidské perspektivy to
byly neuvěřitelně odolné, pravděpodobně nesmrtelné bytosti s absolutním apetitem. Refn se nedobrovolně stal přímým svědkem toho, jak pozřely každičký aspekt existence členů jeho posádky, od jejich
emocí, přes jejich vzpomínky, až po jejich tělesné
schránky. A když s liduprázdnou lodí vyrazil pološílený zpět k domovu, z odstupu je viděl, jak žerou čas,
vyměřený jednotlivým světům, než ty světy pohltí
a stráví svými všerozkládajícími žaludečními šťávami.

Refn si znovu vzpomněl na otce. Otec byl posedlý obavou, že pokud ho pohřbí do země, do jeho rakve se prohryžou potkani, a Refn proto musel zařídit
kremaci. Ani ve snu by ho tehdy nenapadlo, že ji ze
stejného důvodu bude jednou zařizovat i sobě.
Oslovil palubní počítač a nařídil mu zahájit autodestrukční protokol. Opřel se na židli a zadíval se
do nekonečné studené tmy. Zavřel oči.
Zdálo se mu, že přes odpočítávání počítače slyší
vzdálené hromadné chroustání.

Věnováno Václavu Šorelovi
a Františku Kobíkovi
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