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HOWAR D – 18/2016

Dospíváme.
Už je to tak. S osmnáctkou na krku už si člověk nemůže dovolit jen tak beztrestně vykřikovat do světa 

pubertální vtipy a tvářit se, jakože je mu všechno jedno. Nastává čas odpovědnosti a hledání toho správné-
ho místa na světě. Je tomu tak i u časopisu? Možná ano. Své místo, howardhorror.cz, už máme leta a od-
povědnosti za vzdělávání fandů horroru si jsme dobře vědomi. Ale nikdy, opakuji, nikdy od nás nečekejte, 
že se vzdáme přízemního pubertálního vtipkování. To si raději Eraserhead rezatou sekerou amputuje beztak 
nefunkční pohlavní ústrojí.

A  jaká je tedy náplň našeho plnoletého čísla? Leitmotivem, který refl ektujeme v několika článcích, jsou 
Češi a Češky v zahraničních horrorech. Stopa našince v hrůzostrašném žánru je mnohdy řádně hluboká a ob-
jevuje se na zcela nečekaných místech. 

Kromě ústředního tématu, které je saturováno články, profi lem a rozhovorem s Barbarou Nedeljákovou 
a Josefem Bradnou, pro vás máme tradičně kvalitní nálož povídek a kupu recenzí na všechno možné, od knih 
a fi lmů až po počítačové hry. Rozhovor s jedním z největších polských odborníků na žánr, Krzysztofem Goner-
skim, jsme bohužel museli doplnit o nekrolog a obdobně smutně nám bylo při psaní profi lu Anguse Scrimma. 
Snad abychom těmto přátelům nebyli navždy vzdáleni, počali jsme podrobně studovat příhody Nekroskopa 
Harryho Keogha a doufáme v brzké pokroky. 

Vy takové oběti v touze po komunikaci podstupovat nemusíte, stačí, když nám napíšete na naší faceboo-
kové stránce. A nezapomeňte, důstojně a ve vší počestnosti. Vždyť už nám bylo osmnáct. Kurva.

Roman Kroufek
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Smrt v  lednu 2016 máchla svou kosou opravdu 
prudce a její záběr byl až nepříjemně široký. Jen pár 
hodin poté, co jsem dopřekládal jeho článek o Sa-
dako, který si můžete přečíst na  jiném místě tohoto 
čísla, ke mně dorazila jedna z nejsmutnějších zpráv 
počátku tohoto roku. 15. ledna 2016, po dlouhole-
té nemoci, zemřel Krzysztof Gonerski. Nechtěl jsem 
tomu věřit. Ještě pořád nechci.

Krzysztof Gonerski vystudoval Gdaňskou uni-
verzitu. Živil se jako právník, obzvláště poslední roky 
však naplno jeho život pohltil horror, obzvláště ten 
asijský. Krzysztof napsal nejednu horrorovou povíd-
ku, z nichž dvě jste si mohli přečíst i ve dvanáctém 
čísle Howarda, jeho beletristickou tvorbu však prak-
ticky zcela zastínila jeho práce vědecká a studijní. Byl 
to on, kdo v roce 2005 doslova postavil na nohy a vy-
nesl do výšin nejnavštěvovanějších horrorových strá-
nek portál Horror Online, který po  léta vedl. Jen pro 
tyto stránky napsal takřka 600 různých textů. Spous-
tu dalších napsal pro další internetové portály nebo 
klasické časopisy. Krzysztof psal recenze fi lmů i  je-
jich analýzy, převážně horrorů a hlavně asijských, ale 
nejen jich. Napsal např. dlouhou esej o smrti a  jejím 
obraze v  německém fi lmovém horroru. Dlouhá léta 
vedl svůj blog o asijských horrorových fi lmech a thri-
llerech Strach ma skośne oczy (Strach má šikmé 
oči). V roce 2010 vydal v Polsku a patrně i ve Střední 

Evropě ojedinělou knihu zcela se věnující asijskému 
horrorovému fi lmu Strach ma skośne oczy. Azjatyc-
kie kino grozy (Strach má šikmé oči. Asijský horroro-
vý fi lm). Knihu, která je ve svém záběru vyčerpávající, 
v níž popisuje a zmiňuje na 400 horrorů z různých asij-
ských zemí (včetně Severní Koreje). Mým snem bylo 
a je tuto knihu přeložit a vydat i u nás. Před několika 
měsíci jsme se na tom domluvili a já ji začal překládat. 
Zbývá doufat, že jeho náhlý a nečekaný odchod vy-
dání nezarazí. Krzysztofa možnost překladu a vydání 
jeho knihy mimo Polsko velmi těšila.

„ (…) při čtení Strach ma skośne oczy.
Azjatyckie kino grozy

jsem mohl litovat jen jednoho – 
že jsem ji nenapsal sám.“

(Dr. Piotr Kłetowski, fi lmový znalec,
specialista na asijský fi lm)

Jeho analýza japonské body horror série Tetsuo 
(česky v Howard č. 7) se nedávno stala součástí jejího 
DVD vydání v Polsku. Série Gonerského článků W ga-
binecie luster: „Lśnienie“ Stanleya Kubricka“, zveřej-
něná na portálu Horror Online, se stala nejčastěji vyu-
žívaným materiálem portálu pro různé vědecké práce. 
O asijském horroru nejednou přednášel na  různých 
conech. Poslední roky se Krzysztof věnoval psaní kni-
hy o svém oblíbeném režisérovi Kyioshi Kurosawovi.

Krzysztof Gonerski
(11. 6. 1971–15. 1. 2016)
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Byl to právě Krzysztof, koho jsem se odhod-
lal v  roce 2010 oslovit, protože mě zaujaly stránky 
Horror Online a chtěl jsem z nich něco přeložit na můj 
tehdejší blog. Kdo by mohl tušit, že se z toho vyvi-
ne dlouholeté přátelství vrcholící osobním setkáním. 
Krzysztof se okamžitě ukázal být velmi vstřícným, 
přátelským a ochotným kamarádem, ba nebojím se 
napsat bratrem v žánru. Neustále jsem ho otravoval 
s  nějakými dotazy, žádostmi, prosbami a  on když 
mohl, vyhověl, když nemohl, prostě napsal, že nemů-
že nebo nechce. To se mi na něm hrozně líbilo. Jeho 
polští přátelé o něm tvrdí, že byl pracovitý a ochot-
ný, ale stejně tak rozhodný a neústupný. Což přesně 
sedí, jak jsem postupně odhaloval nejen komunikací 
s ním, ale i postupným pronikáním do tajů polského 
horroru, různých časopisů apod. a odhalováním, kde 
všude zanechal svou stopu.

Spojovalo nás hodně. Obliba asijského horroru, 
jehož znalosti a taje mi pomohl probádat v obrovské 
míře. I díky němu jsem se začal zajímat o asijskou 
(hlavně tedy japonskou) kulturu a zvyky i mimo rá-
mec žánru a fi lmu. Hodně mě pohltily jeho rozbory 
a  zmínky o  folkloru, kulturních a  životních zvycích. 
Spojovala nás také slabost pro krásu asijských žen. 
Ano, oba jsme jí propadli, oba jsme o  tom vydrželi 
diskutovat hodně dlouho. Často jsem ho škádlil, ro-
zesmával a bavil otázkou a dožadováním se odpo-
vědi, zda jsou hezčí Japonky, Korejky nebo Číňanky. 
Nikdy mi neodpověděl. A já ho vždycky chápal.

Prakticky vzato Krzysztof byl a vlastně pořád je 
třetím zakládajícím členem Howarda. Byl to on, tisí-
ce kilometrů vzdálen, který mě a Obitusovi pomá-

hal rozjet Howarda, nejen tím, že ochotně poskytl již 
do prvního a  takřka pravidelně do každého dalšího 
čísla různé své články, eseje, analýzy a recenze, ale 
i díky němu se hned v prvním Howardu objevil pře-
klad polské povídky. Právě na něj jsem se totiž tehdy 
obracel s žádostí o kontakty na polské autory a au-
torky. A on poslal dlouhý seznam.

Právě od  něj se odpíchla má loňská žánrová 
a studijně přátelská návštěva Polska. Stačila jen jeho 
zmínka, že ho mrzí, že si nemůžeme promluvit osob-
ně. Načež jsem odvětil, že není problém a prakticky 
během několika dní domluvil celou anabázi. Dnes se 
až děsím pomýšlet na to, zda tušil… Ty skoro čtyři ho-
diny, co jsme spolu strávili, byly skvělé. Krzysztof byl 
výborný společník. Jsem rád, že k té návštěvě došlo. 
Nikdy na ní nezapomenu. Stejně jako na Krzysztofa.

Počátkem roku 2011 jsem s Krzysztofem usku-
tečnil rozhovor, hlavně o  jeho knize, ale i  obecně 
o horroru jako takovém. Bylo to v době, kdy jsme se 
ještě moc neznali a má polština byla mnohem hor-
ší než teď (i když on ji vždycky obdivoval a chválil). 
Rozhovor se objevil na mém již neexistujícím blogu 
a na stránkách Studna.net. Původně jsem z něj chtěl 
pro tuto vzpomínku jen čerpat, při jeho pročítání mi 
ale došlo, že by byla hrozná škoda něco z něj vyne-
chat. Odhalí o něm totiž mnohem více než sebevíce 
mnou napsaných slov.

Nejen polský horror ale i  Howard mu vděčí 
za mnohé. 

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie 
i znajomym Krzysztofa.

Honza Vojtíšek
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Na začátek řekni něco o sobě. 
Jmenuji se Krzysztof Gonerski. Žiji v  Polsku, 

v městě Gdaňsk. Profesí jsem právník, vášní fanouš-
kem fi lmového umění. Již mnoho let jsem velkým 
fanouškem fi lmového horroru, fascinuje mě asijský 
horror a kultura a umění dálného východu. Jsem au-
torem první v Polsku vydané knihy věnované asijské-
mu fi lmovému horroru Strach ma skośne oczy. Az-
jatyckie kino grozy. Kromě toho již tři roky zastupuji 
funkci šéfredaktora největšího polského internetové-
ho portálu věnovaného horroru – Horror Online (www.
horror.com.pl), spolupracuji rovněž s časopisy věnu-
jícími se horroru a  japonské kultuře (Lśnienie, Torii, 
Grabarz Polski). Na internetu je možné nalézt několik 
stovek mých recenzí a několik desítek článků z ob-
lasti fi lmu, publikovaných mimo jiné na portálu Horror 
Online a jiných v Polsku populárních fi lmových portá-
lech. Jsem také autorem dvou horrorových povídek 
publikovaných v horrorových antologiích. Již přes rok 
spravuji vlastní blog Strach ma skośne oczy (www.
strachmaskosneoczy.blogspot.com). 

Jak a kdy ses vlastně dostal k horroru? Vzpo-
meneš si na  první horror (knihu, fi lm), který tě 
k tomu přivedl? 

K mému prvnímu kontaktu s horrorem došlo díky… 
televiznímu divadlu. V Polsku je každé pondělí možné 
vidět televizní verzi nějaké známé divadelní hry. Když 
jsem byl malý, shlédl jsem takto divadelní adaptaci po-
vídky Josepha Sheridana Le Fanu o upírce Carmille 
a to byl můj první kontakt s horrorem. Mnoho let jsem 
se zajímal o fi lm, ale ne nutně horrory. Hlouběji jsem se 
o fi lmový horror začal zajímat, když jsem v roce 1998 
viděl japonský horror Hidea Nakaty Ringu. 

Co čtyřicátníka, právníka a  katolíka baví 
na horrorech? 

Já bych tuhle otázku nechal být, protože je příliš 
obecná, kromě toho věk, profese a vyznávané nábo-
ženství nemají s koníčky nic společného. 

Máš radši horror ve fi lmové nebo literární po-
době? Proč? 

Rozhodně ve fi lmové. Nevybavím si žádný lite-
rární horror, který by na mně udělal nějaký výrazněj-
ší dojem. Pokud se mi nějaké horrorové příběhy líbí, 
tak spíše ty v thriller stylu, jako např. geniální příběh 
japonské spisovatelky Natsuo Kirino Out, nebo také 
šokující kniha Breta Eastona Ellise American Psy-
cho. Tu je ostatně dost těžké zaškatulkovat do něja-
kého konkrétního žánru. 

Máš oblíbený horrorový žánr? Zombie, slasher, 
duchařina… A nejméně oblíbený? 

Ne, nemám. I když mám jisté sympatie k ducha-
řinám a hodně rád mám horrory, které jsou spojeny 
s dramatem. V tomto žánru je možné natrefi t na nej-
více hodnotných fi lmových horrorů. 

Řekni něco o Horror Online. Od kdy to fungu-
je, jak to vzniklo, jak to funguje, co všechno tam 
najdeme? A stejně tak o  tvém blogu Strach ma 
skośne oczy… 

Z  toho co vím, tak Horror Online existuje 
od  roku 1998, ale po několik let to byla v podstatě 
jen domácí stránka. Psalo na ní jen několik lidí, ka-
marádů ze školy. Na významu a rozsahu začala nabí-
rat teprve od roku 2004. V současnosti je to největ-
ší polský portál věnovaný horroru. Máme v databázi 
2332 fi lmových a 528 knižních recenzí a 132 článků. 
Na našich stránkách si můžete přečíst také recen-
ze horrorových počítačových her, horrorové povídky, 
rozhovory s lidmi zabývajícími se horrorem a sezná-
mit se s životopisy režisérů, spisovatelů, herců a he-
reček. Pokud jde o můj blog, dělám ho teprve něco 
přes rok. Věnovaný je asijskému fi lmu (nejen horro-
rům) a asijské kultuře. 

Údajně jsi napsal dvě horrorové povídky? Bylo 
to něco výjimečného, nebo píšeš dál? O čem ty 
povídky jsou? A kde je možné si je přečíst? 

Ano, je to pravda. Vyšly ve  v Polsku vydaných 
antologiích Trupojad a  Pokój do wynajęcia. Jedna 
povídka nese název Prezent a vyprávěla o dvojím ži-
votě jistého obchodníka, který byl milujícím mužem 
a otcem a zároveň sériovým vrahem. Druhá povídka 
nazvaná Potwór vyprávěla o monstru ukrytém pod 
postelí jistého chlapce. 

Nápad na skvělý fi lm Toma Sixe The Human 
Centipede (First Sequence) údajně vznikl v hos-
podě. Kdy, kde a proč se zrodil nápad napsat kni-
hu o asijských horrorech? 

V mém případě se nic takového nestalo. Nápad 
na Strach ma skośne oczy byl následkem mé fas-
cinace asijským horrorem. A  tato má slabost pro 
asijský horror byla následkem sledování Ringu Hi-
dea Nakaty. Samozřejmě, že se na  cestě podílelo 
i mnoho jiných asijských horrorů a fi lmů jiných žánrů 
z Asie. Kromě toho mne motivovala také výzva, kte-
roužto bylo napsání první polské monografi e věno-
vané asijskému fi lmovému horroru. Ostatně v Česku 
zřejmě také nikdo takovou knihu nenapsal.

Měla to být od  samotného počátku kniha 
o horrorech celého asijského kontinentu? Nebo 
byl prvotní záměr napsat pouze o jedné zemi? 

Zpočátku to měl být klasický lexikon typu „100 
horrorů“ nebo „Lexikon horroru“. Rychle jsem si však 
uvědomil, že toho chci napsat příliš hodně na to, aby 
se tato forma ukázala být dostačující. Později se ob-
jevila koncepce popsat všechny asijské kinemato-
grafi e včetně tak exotických jako Indie a Pákistán. 
A  skutečně jsem popsal horror indický a horror ze 
zemí Jihovýchodní Asie, ale tehdy mi došlo, že kni-
ha bude mít okolo 1500 stránek a neexistuje žádná 
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šance, že by ji někdo chtěl vydat. Takže tedy někde 
po  dvou letech vykrystalizovala konečná podoba 
knihy. Tou je jistý druh průvodce různými podobami 
horroru Dálného Východu (neboť na něj jsem se ori-
entoval) a nejdůležitějšími horrory z tohoto regionu. 

Jak dlouho jsi knihu psal? Byl to kontinuální 
proces, nebo jsi měl nějaké pauzy (autorský blok, 
nechuť psát dále, nedostatek informačních zdrojů)? 

Knihu jsem psal čtyři roky, ale s pauzami. Jed-
na trvala dokonce sedm měsíců, protože se ukázalo, 
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že žádné z několika desítek vydavatelství, jimž jsem 
předložil úvodní návrh mé knihy, neprojevilo zájem. 
Ostatně si myslím, že i v Česku by pro anonymní, ne-
známou osobu bylo hodně problematické vydat kni-
hu na nepopulární téma. V psychologickém smyslu 
neexistence někoho, kdo by rád vydal mou knihu, byl 
ten nejtěžší okamžik, neboť jsem se na další psaní 
málem vykašlal. Ale jak to často bývá, když člověk 
ztrácí již poslední naději, osud se na něj překvapi-
vě usměje. A tak, zcela náhodně, jsem natrefi l na re-
klamní banner vydavatelství, které nakonec mou kni-
hu vydalo. 

Jak těžké je psát o něčem z druhé strany ze-
měkoule? 

To, že jsem psal o zemích z druhé strany země-
koule, nemá vůbec žádný význam. Problém byl dostat 
se k fi lmům v Polsku zcela nedosažitelným a zdrojům 
o horrorových fi lmech z Asie. V Polsku o tomto téma-
tu neexistuje vůbec nic, materiály jsem tedy získával 
všemi dostupnými prostředky: mimo jiné skrze známé 
ze zahraničí, nákupem na Amazonu a jiných interne-
tových knihovnách, díky ochotě známých atd. Posbí-
rat všechny ty materiály, obzvláště když ke mně při-
cházely v dost velkých časových odstupech, potom 
se s nimi seznámit a zhlédnout v knize popisované 
fi lmy – to stálo opravdu velkou námahu. 

V knize píšeš o cca 400 fi lmech, kolik z nich 
jsi viděl? 

Všechny, některé dokonce několikrát. 

Odkud jsi vlastně čerpal informace? Byl jsi 
v kontaktu s nějakými asijskými tvůrci? Ví vůbec, 
že někdo někde v Polsku napsal knihu o  jejich 
horrorech? 

Hodně mi pomohla má známá ze Soulu, která 
studuje na tamní Univerzitě koreanistiku. A o kontak-
tu s asijským tvůrcem bych si mohl nechat jen zdát. 

Jak se knize vede? Prodává se? Jaké jsou 
ohlasy, recenze? Je něco, co je knize obecně vy-
týkáno? Nějaká nabídka na překlad? 

Především musím vyjasnit, že asijský horror 
(a vlastně asijská kinematografi e obecně) není v naší 
zemi populární. Proto jsem také měl, mimo jiné, pro-
blémy s nalezením vydavatele. Přesto osoby, které 
se tímto tématem zabývají, knihu ocenili s nadšením. 
Nadšenou recenzi o knize vydal také největší polský 
specialista na  asijskou kinematografi i, přednášejí-
cí na Jagellonského Univerzitě (nejprestižnější škola 
v Polsku). 

Máš už nápad na další knihu? 
Samozřejmě. Rozhoduji se mezi japonským 

folklorem a knihou o vynikajícím japonském režiséro-
vi Kiyoshi Kurosawovi. 

Existuje podle tebe nějaký výrazný rozdíl mezi 
asijskými a  ostatními horrory? Obsahují asij-
ské horrory něco, co např. euroamerickým chybí 
a naopak? 

Ano. Asijské fi lmy (nejen horrory) jsou prostě lep-
ší. Obecně převaha fi lmů z Východu nad fi lmy ze Zá-
padu spočívá v  tom, že asijští tvůrci mají mnohem 
větší tvůrčí svobodu. Díky tomu je asijská kinema-
tografi e mnohem odvážnější, více nekompromisní, 
svěží, neomezená žánrovými konvencemi a produ-
centskými schématy. 

Asiaté nejsou v až tak velké míře, jako jejich zá-
padní kolegové, svazováni rozpočtem, který je mno-
hem menší a tlakem na získání co možná nejlepšího 
fi nančního zisku. Existují také jiné, nefi lmové, příčiny, 
díky nimž má Východ nad Západem navrch. Bylo by 
možné je nazvat kulturně-demografi ckými, čili, mimo 
jiné, velká váha, kterou Asiaté přisuzují etosu práce, 
kolektivní charakter dálněvýchodních společností 
a z demografi ckého ohledu mnohem větší lidský po-
tenciál. 

Horrory jsou obecně považovány za  brak, 
bezduchou zábavu. Mají horrory (nejen ty fi lmo-
vé), speciálně ty asijské, nějaký sociálně-politic-
ký, fi losofi cký odkaz či obsah? 

Vše závisí na konkrétním fi lmu. Jsou fi lmy, které 
jsou čistou zábavou a nemají žádné větší hodnoty. 
Pokud jde o asijský horror, hodně takovýchto fi lmů 
se točí v Thajsku, Indonésii nebo Malajsii (nemluvě 
o  Indii). Na  druhou stranu existují výborné horrory 
jako např. ty natáčené Kiyoshi Kurosawou nebo vel-
ká část japonských horrorů z 50. a 60. let a také sou-
časné korejské horrory. 

Která asijská země, z ohledu fi lmového horro-
ru, tě zajímá nejvíce? 

Dokonce i v Indonésii je možné natrefi t na výbor-
né horrory, proto všechno závisí na konkrétním fi lmu. 
Kdybych však měl přece jen zmínit nějakou zemi, 
byla by to Jižní Korea. 

Za  královnu horrorového řevu je považová-
na Jamie Lee Curtis. Kdo je královnou asijského 
horrorového řevu? 

Nikdo takový neexistuje, neboť Asie je přece 
mnoho různých států. V Jižní Koreji v 60. letech byla 
za  „královnu horroru“ považována Do Geum-bong, 
v  Indonésii to naproti tomu byla v 70. a 80. letech 
Suzzana (Martha Frederika van Osch), ta ale hrála 
hlavně v exploitation fi lmech. 

V  současnosti např. v  Japonsku panuje móda 
angažovat do horrorů pornoherečky. Jednou z tako-
výchto hereček je Mihiro Tanigucho, která si získala 
slávu ve fi lmech pro dospělé a  již několik let se ob-
jevuje v horrorech (Samurai Princess, Ju-on: White 
Ghost). 
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Jak se ti líbí americké remaky asijských horro-
rů? Který z nich je nejlepší? 

Obecně vzato se mi nelíbí. Většina z  nich se 
k  asijským horrorům má jako Škoda k Mercedesu 
třídy S  (snad to v Česku nikoho neurazí?). Existuje 
však jedna výjimka: americký remake korejského fi l-
mu Geoul sokeuro, Mirrors byl podle mě lepší než 
originál. Povedeným remakem byl také The Ring 
Gore Verbinského. 

Jak je na  tom polský horror? Točí se nějaké 
fi lmy, vychází horrorové knihy? 

Ofi ciálně se polský horror v kinech objevuje hod-
ně zřídka, protože v Polsku se tyto fi lmy prakticky ne-
točí. Nejlepší polský horror pochází z roku 1985 a je 
jím Medium Jacka Koprowicze. Od  té doby se ne-
objevil žádný polský horror, který by si zasloužil šir-
ší pozornost. Trochu jinak na  tom je nezávislý fi lm. 
V této oblasti vzniká mnoho fi lmů a některé z nich se 
prezentují dokonce lépe, než ty profesionální, určené 
pro kina (např. Dla Ciebie i Ognia). 

Jaký polský horrorový fi lm nebo horrorového 
autora bys doporučil? Vyšly nějaké antologie pol-
ského horroru? 

Kromě již vzpomínaného Medium si úroveň 
udržuje také televizní cyklus Opowieści niesa-
mowite (každá část vypráví jiný příběh), který ale 
pochází z 60. let. Za zhlédnutí rozhodně stojí Palim-
psest (2006) a Dom zły (2009).

S tím, že ten první je psychologický thriller a ten 
druhý ponuré drama, oba fi lmy však obsahují celkem 
hodně horroru. No a oba jsou prostě dobré.

Co se týče literárního horroru, tak v něm se děje 
mnohem více zajímavých věcí. Łukasz Orbitowski, 
Jakub Grzędowicz, Jakub Małecki, Kazimierz Kyr-
cz, Dawid Kain, Łukasz Śmigiel, Robert Cichowlas 
a  i neprávem pozapomenutý Stefan Grabiński, pol-
ský spisovatel píšící před II. světovou válkou, ne bez-
důvodně označovaný za polského Edgara Allana Poa 
– všichni tito stojí za to, seznámit se s nimi. 

Co horror v  Polsku na  internetu? Mohl bys 
představit nějaké horrorové stránky? Vychází ně-
jaké tištěné časopisy věnované horroru? Existují 
vydavatelství specializující se na horrorový žánr? 

Kromě Horror Online v polském internetu z těch 
větších portálů existují ještě Arena Horror, Horror-
mania a Dance Macabre. Ten posledně zmiňovaný 
se specializuje na  recenze unikátních, exploitation 
a gore fi lmů. Za zmínku stojí rovněž pravidelně vydá-
vaný e-zine Grabarz Polski.

Co se týče vydavatelství, existuje spousta ma-
lých, které vydávají fantasy (tedy ne samotný horror). 
Pokud pak jde o  časopisy, objevily se dvě snahy 
o  zavedení celopolského časopisu, ale naneštěstí 
se ani jedna nezdařila. Potřeba časopisu podobného 

druhu je obrovská, ale vydavatelé se bojí do horrorou 
investovat. 

V České republice je Polsko vnímáno jako sil-
ně katolická/křesťanská země. Setkává se v tomto 
ohledu horror s nějakým odporem? Setkal se něja-
ký horrorový fi lm nebo kniha s protesty? Myslím si, 
že třeba takové fi lmy jako The Exorcism of Emily 
Rose nebo Desperation naopak musí věřící těšit… 

Na nic podobného si nevzpomínám. Možná pro-
to, že horror je v Polsku málo populární. Pokud se 
nějaké fi lmy nebo knihy objevily nebo objevovaly 
cenzurované, tak z těch samých důvodů jako v Čes-
ku, tedy politických.

A tyto případy se týkaly doby komunistů. Ve svo-
bodném Polsku, co si pamatuji, nějaké nevelké sku-
piny protestovaly, když zde koncertovali Marylin 
Manson a Madonna. Varuji však před podléhání ste-
reotypům.

Polsko je katolickou zemí, ale neznamená to, že 
40 milionů Poláků doma uléhá s křížem a bojuje se 
Satanem. 

Jak je na  tom v Polsku český horror? Filmy, 
knihy, povídky? Znáš nějaký český horrorový fi lm, 
knihu, spisovatele? 

Český horror je v Polsku naprosto neznámý. Jis-
té popularitě se těší Jan Švankmajer, který ale s ty-
pickým horrorem nemá moc společného. Co se týče 
konkrétních horrorů, polští fanoušci znají zřejmě pou-
ze dva: Valerie a týden divů a Upír z Feratu.

Ohledně literatury – nemám ponětí, ale nemyslím 
si, že by byl nějaký český horrorový autor v Polsku 
známý. Musím však upozornit, že nepatřím mezi za-
nícené milovníky psaného horroru, takže se možná 
mýlím. 

Jaká je podle tebe budoucnost horroru? 3D 
kino? Kýčovité romance Twilight stylu? Více krve 
a gore? Více refl exe reality? 

Myslím si, že se světový horror bude rozví-
jet ve  dvou směrech. Z  jedné strany další remaky 
a  sequely úspěšných fi lmů (tentokrát obohacené 
o  3D  formát) a  ze strany druhé pokračování žánrů 
v  horrorovém fi lmu dokonale známých: duchařiny, 
gore, fi lmy o psychopatech apod. Neočekávám tedy 
žádnou revoluci, neboť všechno, co bylo v horroru 
revolučního, se už uskutečnilo a jediné, co nás čeká, 
je pokračování trendů a žánrů ve světové horrorové 
kinematografi i již existujících. 

Závěr je tvůj. Chtěl bys něco říci českým fa-
nouškům a fanynkám horroru? 

Na  závěr bych chtěl srdečně pozdravit všech-
ny fanoušky a fanynky horroru v Česku a popřát jim 
mnoho nezapomenutelných zážitků během sledová-
ní horrorových fi lmů.
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Správný horrorový fanda subžánrové nuance 
a detaily nijak neřeší, ale když máte hrozně rádi bram-
bory, na bramborácích si pochutnáte radostněji než 
třeba na  pravých vídeňských bramborových kned-
licích. Nebo hranolkách. Nebo šiškách s  mákem. 
A stejně tak můžete být blázen do horrorů, ale ně-
které zápletky, pointy a pozadí vás prostě činí šťast-
nějšími a uspokojenějšími. Ani u nás tomu není jinak, 
takže se můžete seznámit s našimi nejoblíbenějšími 
horrorovými subžánry.

Sylwia Błach

Psychologický horror (?)
Můj absolutní žánrový favorit. Nejvíce si cením 

ty fi lmy nebo knihy, které ve  své klasifi kaci nebez-
pečně balancují mezi termínem psychologický horror 
a psychologický thriller. Miluji je pro hustou atmosfé-
ru a výrazné hrdiny (bez nichž by celá ta „psycholo-
gie“ neexistovala).

Již od dětství mě fascinuje zlo, které je v člověku. 
Prošla jsem snad všechny fáze – od sledování fi lmů 
s tímto tématem, přes dokumenty zabývající se krimi-
nologií až po pronikání do lidské povahy prostřednic-
tvím čtení vědeckých a populárně vědeckých knih. 
No, vlastně ne všechny: pominula jsem fázi vlastních 
pokusů. Zajímá mě, jak funguje lidská mysl a to, na-
kolik máme vliv na naše chování, a na kolik je toto 
chování zakódováno v našich genech nebo také při-
neseno z mládí, kdy za něho zodpovídali rodiče.

Za  zmínku stojí i  fakt, že podle fi lmů a knih se 
ty nejzajímavější temné charaktery projevují celkově 
nadprůměrnou inteligencí. A fakt, že jsem fanynkou 
hádanek, logických a matematických rébusů způso-
buje, že na super geniální lidi hledím s přímo extatic-
kou rozkoší.

Filmy a  knihy, které oceňuji (a  které balancují 
na hranici psychologický horror/thriller): Saw (2004), 
Hannibal (seriál), Dívka od vedle (Jack Ketchum).

Upíři (ti, kteří se netřpytí)
Svou první fascinaci upíry jsem zažila na základ-

ce. Pamatuji si to, jako by to bylo včera – výlet, ná-
vštěva kina. Všichni jdou na Asterixe, ale my s otcem 
jdeme na Underworld (2003). Právě tehdy jsem pro-
padla temné straně. K  následujícímu významnému 
tematickému setkání došlo na gymnáziu – začalo to 
fi lmem Queen of the Damned (2002), (který jsem si 
oblíbila pro krásu hlavního představitele a perfektní 
hudbu) a pokračovalo sérií knih Anne Rice. A tak to 
zůstalo dodnes.

Miluji upíry dekadentní, ale moderní. Všichni ti 
třpytící se, brokátoví a náctiletí nejsou nic pro mě. 
Pokoušela jsem se číst knihy ze současného žánru 
a každá mě nudila. I přesto se snažím dát šanci ka-
ždému upírskému tvoru, který se mi dostane do ru-
kou. V průběhu let se mi chutě měnily – kdysi jsem 
měla nejradši upíry v dlouhých aksamitových pele-
rínách a se smutnou duší. Dnes mám ráda upírské 
bojovníky, oblečené do  latexu a používající moder-
ní technologie. Miluji upírský futuristický fi lm, i když 
se stejnou radostí sahám po nových interpretacích 
klasických prvků (jako je překrásný fi lm Only Lo-
vers Left Alive (2013) vyprávějící o upírském smutku 
a lásce).

Zájem o vampyrismus u mě byl až natolik silný, 
že jsem roky četla populárně vědeckou a vědeckou 
literaturu studující antropologii vampyrismu.

Filmy, které je třeba znát: Underworld (2003), 
Daybreakers (2009), již zmíněný Only Lovers Left 
Alive, Låt den rätte komma in (2008), Interview 
with the Vampire (1994).

Na paletě žánrů
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Knihy, které je třeba znát: Upíří kroniky Anne 
Rice (celá série), Baudelairovy Květy zla (sbírka ver-
šů, v nichž jsou odkazy na upírskou atmosféru oči-
vidné), Księga wampirów (polská antologie povídek 
o upírech).

Horrory o spisovatelích
Teď se přiznám: mám jednu takovou malou fi l-

movou úchylku. Koukám na prakticky všechny fi lmy, 
v nichž je hlavním hrdinou spisovatel. A když to má 
co do činění s horrorem, tak jsem přímo v sedmém 
nebi.

Mohla bych tu vyfabulovat nějakou hlubokou 
ideologii, ale žádná neexistuje. Jsem spisovatelka 
a ráda se dívám na lidi „od fochu“. A je-li to sledování 
spojeno s pohlcujícím příběhem (jak to, že jsem ješ-
tě nenarazila na špatný fi lm se spisovatelem v hlavní 
roli?) – tak co od fi lmu očekávat více?

Mé oblíbené knihy a fi lmy o spisovatelích: Osví-
cení (fi lm i kniha), 1408 (2008) (fi lm), Sinister (2012), 
Secret Window (2004).

Honza Vojtíšek
Realistické horrory mi v žádném případě nijak ne-

vadí, ale vždycky jsem měl nejradši ty nadpřirozené. 
A z nich démonicky satanské. Protože jsem ve správ-
ném věku byl drsně tvrdým metalistou a satanské dé-
mony vzývající nejen black metalové opusy zvěstovaly 
své poselství daleko za zdi našeho bytu. A satanské 
horrory byly vlastně jen vizuální formou této posedlos-
ti. Mnohem expresivnější, působivější a milejší. 

Black metal je mým nejoblíbenějším metalovým 
stylem pořád, koketování se satanismem však zmi-
zelo v  prachu mládí zašlapáno bujícím ateismem. 
Ale slabost pro satanské horrory zůstala stejná. Po-
řád mi přijdou nejsympatičtější, nejednou nejděsivěj-
ší, s nejpropracovanější mytologií. A nic si nenalhá-
vejme. Záporáci jsou začasté sympaťáci a Satan je 
ten nejsympatičtější parchant pod sluncem s grácií 
a šarmem sobě vlastním. Nemá rád lidi, je to zasra-
ný nihilista a dekadent. Prostě celý já. Z mých oblí-
bených kousků zmíním jen tři pro mě klasiky žánru, 
ve dvou případech od klasiků žánru. 

Omen (1976) je, samozřejmě, bez debat. Je to 
jeden z mála fi lmů, z něhož jsem z kina málem ute-
kl. Mohla za  to tedy hlavně má tehdejší kynofobie, 
ale ten fi lm má správně démonické koule i bez inkri-
minované hřbitovní scény s rotvajlery. Je však třeba 
říci, že románovou formu Davida Seltzera mám ještě 
mnohem radši. Je mrazivější a vyvolává ve mně dě-
sivější pocity. Ona vlastní představivost ve spojitosti 
s démonickou prohnaností dělá své. 

Druhým kouskem je Fulciho opus magnum E tu 
vivrai nel terrore – L‘aldilà (1981), jeden z mých 
prvních horrorů, který mám stále živě spojený s raně 
devadesátkovým videoboomem a hodinami a víken-
dy strávenými u půjčeného videopřehrávače a ohra-
ných videokazet. Hutný, atmosférický a v mnoha sek-
vencích (scénu s pavouky, vylézajícími zpod skříně 
a „útočícími“ na z žebříku spadlou postavu, jsme si 
vraceli hned několikrát) opravdu děsivý a strašidelný 
(jak pro dvanáctileté ucho, tak i pro statného třicát-
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níka) příběh o  strašidelném hotelu, který je branou 
do pekla. Lucio Fulci natočil dobrých horrorů poměr-
ně dost, tady ale ze sebe vydal všechno. 

Můžete se dohadovat, zda The Thing nebo Ha-
lloween, ale pro mě je nejlepším horrorem a fi lmem 
vůbec Johna Carpentera Prince of Darkness (1978). 
V něm má Satan podobu podivné substance uzavře-
né ve  velké kapsli ve  sklepě starého kostela. I  tak 
však dokáže ovlivňovat okolí, masakrovat substanci 
zkoumající vědce, a zasadit se o řádně a pronikavě 
horrorovou jízdu.

Je to zvláštní, protože ohledně nového milénia, 
které se mě snaží přesvědčit o  naprostém opaku, 
bych následující slova nikdy nenapsal. A dnes se mi 
prohlášení, že mám rád zombie, neříká moc zvesela. 
Protože moderní zombie (a  jsou to vůbec zombie?) 
mě tedy prakticky skoro vůbec nebaví. V  tomhle 
ohledu jsem stará zapšklá konzerva zuby nehty se 
vzpírající modernímu pokroku. Virem nakažení sprin-
teři mi tedy nic neříkají. Ale za jedním jediným cílem 
se k smrti strašidelně ploužící postavy, jejichž poma-
lost, ležérnost a  jistá dávka fl egmatičnosti je hrůzu 
nahánějící, to už je jiná. Jsou sice pomalé, prakticky 

hloupé, ale stejně, věrni heslu „nas mnogo“, dosáh-
nou svého. Nikam nespěchají, na všechno mají čas, 
když si neukousnou z vás, prostě počkají, až přijde 
někdo jiný. A  to mi, samozřejmě s  tou alegorií sou-
časné společnosti, přijde hodně děsivé. Takže ano, 
mám rád zombíky. Ale čím dál je původ jejich vzniku 
před rokem 2000, tím lépe. 

Za  nejlepší v  tomhle ranku považuji naprostou 
klasiku Night of the Living Dead (1969) George A. 
Romera. Atmosférický náklep, který vás sevře jako 
těžkotonážní černošská nymfomanka. Na který jsem 
se jako puberťák hrozně těšil, když ho měli dávat 
pozdě v noci v televizi a pak ho znechuceně po dva-
ceti minutách vypnul s tím, co že je to za černobílou 
sračku. Ach, jak je mládí někdy bláhové a hloupé. Až 
po letech jsem zjistil, že je to naprosto parádní horror. 

A  že už jsem dlouho nezmínil Fulciho, tak ten 
se postaral o  druhý nejlepší zombie fi lm, co jsem 
viděl. V Zombi 2 (1979) staré dobré klasické zom-
bie zkombinoval s exotickým prostředím a několika 
grandiózními scénami (vrážení třísky do  oka v  de-
tailním záběru je prostě top). Navíc, v žádném jiném 
fi lmu neuvidíte podmořský souboj žraloka se zom-
bie. V  Itálii ještě na chvíli zůstanu. Le Notti del te-
rrore (1981) neoslní zápletkou ani hereckými výkony. 
Zmiňuji ho hlavně kvůli tomu nejdůležitějšímu. A tím 
jsou zombie samotné, které se stávají středobodem 
zájmu celého fi lmu a  jsou stavěny do  jeho centra. 
Po maskérské stránce naprostá lahůdka se smyslem 
pro detail. S maskami si fi lmaři vyhráli mnohem více, 
než s  čímkoliv ostatním na fi lmu. Zmítající se červi 
v  očních důlcích, přehnaně obrovské zuby, vizuál-
ně rozmanité masky, překvapivě detailně rozpraco-
vané ruce zombie. Ono jde vidět, že to jsou masky, 
ale je to člověku úplně fuk. Protože to jsou působivé 
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masky. Navíc, zombie se zde producírují za denního 
světla, vylézají ze země a skvěle se pohybují. Zde mi-
nimálně o ukousnutou bradavku vítězí forma nad ob-
sahem. Ale ve velmi sympatické formě.

Na středních a jiných školách se odehrává spous-
ta horrorů, včetně těch západních, převážně americ-
kých. Ale většinou je to jen místo, kde se hlavní hr-
dinové nejčastěji zdržují a málokdy je škola samotná 
původcem, hlavním dějištěm zápletky. Vždyť i ta Fa-
kulta je v podstatě jen pouhým místem mimozemské 
invaze. Čest výjimkám jako Class of 1999 (1990). 

Ovšem až Korejci (někdo snad překvapen?) tzv. 
školní horrory povýšili v podstatě na svébytný a sa-
mostatný subžánr. Protože v  jejich nejednou nepří-
jemně syrových a realistických horrorech ze školního 
prostředí je často hlavním tahounem příběhu, atmo-
sféry a fi lmu jako takového samotná škola. Natolik, 
že nadpřirozené, mysteriózní a nejčastěji duchařské 
prvky a zápletky se stávají až nadbytečnými. Korejci 
jsou drtiči emocí, ždímají je z vás, co to dá. Nehledí 
napravo, nalevo. Vychází ze skutečných reálií, soci-
álně kriticky refl ektují skutečnost, a to je v mnoha pří-
padech děsivější než bubáci procházející zdí. 

Korejský vzdělávací systém stojí na  silné pozi-
ci učitele, kterému jsou studenti povinni prokazovat 
úctu a poslušnost. Druhým pilířem systému je ostrá 
rivalizace mezi studenty. Tohle asi nejvíce refl ektuje 
neskutečně drsný horror D-day - Eoneunal gabja-
gi sebeonjje iyagi (2006), vyprávějící o škole, v níž 
vládne tuhý až fašistický režim, který studentky mění 
v poslušné studující stroje, odhazující veškerý svůj 
osobní život i  lidskou stránku. Skřípat to ovšem za-
čne, když se jedna ze studentek začne vzpírat a pro-
jevovat svou lidskou (v  tomto případě tedy jasně 
a striktně rebelskou) povahu. Že něco nebude v po-
řádku, signalizuje již úvodní reklamní náborový me-
dailonek školy s až nechutně formální, milou a ve-
selou paní ředitelkou. Po něm se rozjíždí postupné 
seznamování s tuhým režimem školy s hlavní vycho-
vatelkou jako vystřiženou z  fašisticko-bolševických 
lágrů, která je ve své uniformě a  tvrďácké upjatosti 

až nádherná (a nekazí to ani její odstávající uši). To-
muhle fi lmu duchařská zápletka vyloženě škodí. Pro-
tože skutečným děsivým monstrem je v  tomto pří-
běhu právě a  jen škola samotná. A to těmto fi lmům 
dodává to kouzlo a sílu. Byť z diváckého hlediska ni-
jak příjemné. 

Nejslavnější se stala dnes již pětidílná série Yeo-
gogoedam aka Whispering Corridors (Yeogogo-
edam, 1998, Yeogogoidam doobeonjjae iyagi, 1999, 
Yeogogoidam 3 - yeowoo gyedan, 2003, Yeogo go-
edam 4: Moksori, 2005, Yeogogoidam 5 – Dongban-
jasal, 2009) refl ektující šikanu, lesbické vztahy či zne-
užívání autority učitelským sborem (hned v úvodním 
fi lmu je scéna, kdy učitel kope do studentky, v  jiné 
scéně obtěžuje jinou studentku – opět si divák říká, 
proč se do  toho plete duchařina?). Na  školní vlně 
jedou dále např. Gawi (2000), Bunshinsaba (2004) 
nebo Gosa: pieui joonggangosa (2008). Takže až 
vypravíte dětičky do školy a budete si chtít užít tro-
chu klidu a pohody u televize, pusťte si nějaký korej-
ský školní horror.

Kristina Haidingerová

Duchové
Vídáte je, slýcháte je, tak dlouho až vás přesvěd-

čí, že existují.
Uvěří to ale někdo vám?
Skoro každý člověk si v životě položí otázku, co 

bude s jeho JÁ, až tělesná schránka zemře. Lidé vy-
mysleli náboženství, kulty, napsali mraky knih a na-
točili spoustu fi lmů, ve  kterých si s  touto otázkou 
pohrávají. Tvářím se jako asketa, ale v mém životě 
bylo období, kdy jsem mlčela, aby mě ostatní nemě-
li za blázna. Pokud skutečně přicházejí, chtějí podle 
mého něco sdělit, ne ubližovat. Ale… co když… Toto 
co když přímo vybízí k vymýšlení příběhů.

Osobně vyhledávám díla, která děsí především 
dráždivou připomínkou nadpřirozena. Naprostými 
favority jsou pro mě The Others (Alejandro Amená-
bar) a The Sixth Sense (M.Night Shyamalan). Ne-
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provokují brutalitou, nemusíte pod obrazovkou utírat 
kaluže krve, dokonce v nich nikdo nebojuje vylože-
ně o život. Nahánějí strach nepatřičnými zvuky, vize-
mi nebo jakýmkoli jiným narušením běžného života. 
Musím cítit mrazení na kůži, mít pocit, že jsem cosi 
podobného možná někdy sama zažila, jen jsem od-
mítla uvěřit.

Démoni
Zažít tak to opojení, kdy se člověk nechá ovlád-

nout nadpřirozenou silou. Touha hraničící s posed-
lostí. Není krásné oddat se vlivu magických sil? Hrdi-
nové Hellraisera (1987) neodolali. A mělo to pro ně 
fatální důsledky. Na druhou stranu malá Regan v The 
Exorcist (1973) hostila samotného ďábla – zcela ne-
dobrovolně. Nechat se ovládnout, či se snažit pokořit 
nadpřirozenou moc vyšší bytosti – to je samo o sobě 
dosti lákavé nesčetněkrát zpracované téma. Vedle 
geniálních Hellraiserů (mám na mysli první dva díly 
Cliva Barkera a Tony Randela) bych přidala ještě fi lm 
Omen (1976) Richarda Donnera a Ringu (1998) Hi-
deo Nakaty.

Ufouni
Světelné kolo se vznáší nad vzrostlou borovicí, 

pak ji dokonce několikrát obkrouží.
Krve by se ve mně nedořezal. Nepřirozenost úka-

zu mi vhání slzy do očí, tělo proti mé vůli tuhne, ne-
mohu se pohnout. Volám matku. Ta jen suše konsta-
tuje, že jde nejspíš o roj světlušek.

A šlo?
Vymyslit si zlo, které přichází z vesmíru, je asi tou 

nejpohodlnější cestou k vytvoření nového strašidel-
ného příběhu. Člověk není omezován biologickými 

zákony našeho světa a fantasie má volné ruce. Pří-
šery z kosmu tak za posledních dvě stě let obsadily 
knihovny i fi lmotéky. Ne vždy šlo o zdařilá díla, zná-
me počiny, které, než aby vyděsily či alespoň zaujaly 
čtenářovy potažmo divákovy nervy, zdvihaly koutky 
našich úst do úsměvu a my zaklapli knihu či vypnuli 
televizi se slovy „větší hovadinu jsem asi ještě nevi-
děl.“ Nebudu jmenovat, určitě si každý z nás na něja-
kou takovou dobrůtku vzpomene. Zákonitosti se do-
držovat musí, alespoň některé. Gravitace těles platí 
pro celý známý vesmír, látková přeměna musí existo-
vat a nikdo zatím nedokázal vyvrátit zákon o zacho-
vání energie. Tímto fi ltrem projde ještě dostatečné 
množství inteligentních horrorů, kde hlavním anti-hr-
dinou je nepozemšťan. Nebudu vás napínat – nejge-
niálnější tvary mimozemské zrůdě podle mě dal H.R. 
Giger. Jeho odporně fascinující Alien (1979) bude 
děsit ještě hodně příštích generací. Ráda bych ješ-
tě vzpomněla geniální „lekačku“ M.Night Shyamala-
na Signs (2002), War of the Worlds (Wellsovu knihu 
i Spilbergův fi lm) nebo The Day of the Triffi ds (1981) 
Kena Hannama.

Mark E. Pocha

Slasher
Kráčate vyľudnenou tmavou uličkou za  stude-

nej noci, keď odrazu začujete cudzie kroky. Niekto 
je vám v pätách – a rýchlo sa približuje! Spomeniete 
si na novinový článok spred niekoľkých dní o záhad-
ných vraždách v meste. Na chrbte vám vyrazí pot. 
S malou dušičkou sa zvrtnete…

Chvalabohu, je to len policajt! Ale… Aké má zvlášt-
ne, temné oči! A prečo zviera v ruke ten obušok?!
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Nuž, lebo ste práve narazili na Maniac Copa, moji 
milí!

Slasher, to je pre fanúšika hororu, unaveného vl-
nou torture-porn videí ideálna odreagovačka (neza-
budnite na pukance a kolu; tí náročnejší aj nejaký ten 
rizling). Najradšej ho mám v lese, keď záhadná entita, 
personifi kované Zlo, stalkuje skupinu mladistvých, 
ktorých potom systematicky likviduje. Študentíci 
môžu byť, pravda, aj v škole, či domácom prostre-
dí (pozri notoricky známe série Scream, Halloween, 
A Nightmare on Elm Street, atď.), ale idylická príro-
da predstavuje dokonalý kontrapunkt k hrôzam, kto-
ré striehnu na nič netušiace postavy. Ako napríklad 
v prvotine Eliho Rotha zvanej Cabin Fever (2002), 
kde – osviežujúco – nevraždí maskovaný psychopat, 
ale – spoiler – záhadný vírus. 

Samostatnou kapitolou v  slasheroch sú práve 
zabijaci. Jason, Freddy, Michael – samé ikonické po-
stavy. Maniakálni vrahovia, ktorých zastrelili, pobo-
dali, utopili či spálili, no oni sa vracajú v stále nových 
a nových pokračovaniach...

A srdce fanúšika plesá!
Značne nedocenenou perlou, o  ktorej mi nedá 

nezmieniť sa, je Behind the Mask of Leslie Vernon 
(2006). Ide o  hraný pseudodokument o  sériovom 
vrahovi a je to metafi lm; v podstate predstavuje takú 
malú príručku či rýchlokurz pre každého, kto koke-
tuje s myšlienkou sám raz napísať/sfi lmovať nejaký 
ten slasher. Analyzuje žánrové pravidlá excelentným 
sebarefl exným spôsobom. Určite si ho preto napíšte 
na zoznam fi lmov, ktoré musíte vidieť, než zomriete.

A zaraďte ho aspoň do prvej dvadsiatky – človek 
predsa nikdy nevie, koľko času mu ešte ostalo.

Found Footage
The Blair Witch Project (1999) je nielen míľni-

kom found footage, ale aj jedným míľnikov fi lmové-

ho horroru vôbec. Pamätám si, ako sme sa z malé-
ho nevykúreného kina v Nitre vracali na  internát tej 
zimnej premiérovej noci – rozklepaní viac zdrvujúcim 
zážitkom, než decembrovými mrazmi. Iste, kto nemal 
dosť predstavivosti, vychádzal zo sály so zívaním. Ale 
väčšina divákov si odniesla pamiatku na celý život.

A nebola to dvakrát príjemná pamiatka.
Found footage sa odvtedy síce nakrúcajú ako 

na  bežiacom páse, ale čaro „nájdeného materiálu“ 
má stále niečo do seba. Najmä keď tvorcovia pridajú 
inteligentný scenár, ako v  prípade superhrdinského 
The Chronicle. To je fi lm, ktorý by v románovej podo-
be napísal niekto ako Joe Hill. Jedna hustá, ťaživá de-
presia. Zároveň však odsýpa veľmi rýchlo a v civilnej 
polohe ukazuje to najlepšie, čo horror, ktorý rieši aj 
závažnejšie otázky ľudskej povahy a nespolieha len 
na bu-bu efekt, prináša. Tu nie sú dôležité prvoplá-
nové ľakačky alebo strašidelné monštrá či pôsobivé 
triky, ale záhady ukryté v našich temných srdciach.

Veľmi sviežim prídavkom tohto subžánru je aj 
vampiristický Affl icted (2013) (oceňujem realisticky 
pôsobiace spracovanie témy) a mysteriózny The At-
ticus Institute (2015) (o skúmaní schopností zvlášt-
ne „nadaných“ ľudí). No a nepatrilo by sa opomenúť 
ani trilógiu V/H/S.

Apropó! 
Ešte je tu literárny exkrement Krajina kanibalov, 

aby som si trochu prihrial vlastnú hovädziu polievoč-
ku. Ide totiž o môj debutový román, ktorého mediálna 
kampaň (možno to znie honosne – vzhľadom na nu-
lový rozpočet – ale priliehavejší názov fakt nemám 
po  ruke) je postavená na podobnom princípe, ako 
bol kedysi Blair Witch. Skúste sa pozrieť na www.
nezvestni.sk, a možno PRÁVE VY pomôžete zúfalým 
rodinám slovenských študentov pri pátraní po ich ra-
tolestiach, zmiznutých kdesi hlboko v peruánskom 
pralese.
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Home invasion
Domov je miesto, kde úzkostlivo strážime svo-

je súkromie a spolu s ním všetko (a všetkých), čo je 
nám drahé. S  tým sa spája strašlivý strach z pred-
stavy, že niekto hrubo, svojvoľne naruší túto intimitu 
a vkročí medzi posvätné štyri steny bez nášho súhla-
su a dovolenia. No čo je horšie, ten niekto má na hla-
ve lyžiarsku kuklu…

A priviedol si aj kamarátov.
Home invasion horrory/trilery predstavujú temnú 

variáciu na vianočný fi lmový evergreen Sám doma. 
Akurát namiesto dvoch pripečených zlodejov sú tu 
dosadení sadistickí vrahovia, úchylní psychopati či 
nadržaní sedliaci z amerického juhu.

I Spit on your Grave je krásnym príkladom žán-
rového mixu s výraznou home invasion scénou. Mla-
dá, prudko jebateľná spisovateľka v dome v odľah-
lých amerických lesoch nerušene popíja, fajčí trávu 
a  popritom, aby sa nepovedalo, pracuje na  novej 
knihe. Svojou prítomnosťou však podráždi miest-
nu omladinu, a tragédia je na spadnutie. Pamätný je 
okamih, keď noční útočníci v obývačke chatky hod-
notia chrup bezmocnej ženy: „No tak, buď dobrá ko-
byla, vycer zuby!“

Dej potom prechádza do slasheru, ibaže v opač-
nom garde – z obete sa totiž stáva vrah. Takže je to 
vlastne revenge fl ick…

Aaale, čo tam po  žánrových škatuľkách! Tento 
fi lm (a nezáleží na tom, či pôvodnú verziu alebo re-
make) treba vidieť na vlastné oči. 

Ale poďme ďalej! Skúste si predstaviť pokojné ví-
kendové predpoludnie u vás doma, v tej bohatej vi-
lovej štvrti, kam ste sa práve nasťahovali. Susedovi 
chlapci sa u vás stavia po vajíčka. Lenže to v skutoč-
nosti nie sú susedovi chlapci…

A neprišli si po vajíčka.
Reč je o  klasike, pochopiteľne: Funny Games 

(US verzia s Naomi Watts mi je bližšia – práve kvôli 
Naomi Watts, ktorá je moja obľúbená MILFka). Ten-
to kúsok si nekladie žiadne servítky, pretože chce, 
abysme premýšľali. O vzťahu násilia a média a diváka 
a fi kcie. A k tomu premýšľaniu nás chce DOKOPAŤ.

Kanadou s vybíjanou špičkou.
Spomenúť si zaslúžia aj mladšie žánrovky ako 

napr. Vacancy (2007) (čo je v podstate „motel invasi-
on“ + má veľmi dobre napísané dialógy a nápaditú 
réžiu) a The Purge (2013) (napriek všetkým možným 
výčitkám k hlavnej premise je to veľmi pozerateľný, 
dynamický kúsok s riadne vyšinutými sadistami).

Tak, to by sme mali.
A teraz si vyberte, aký program ponúknete svojej 

drahej polovičke na dnešný večer.
Predtým, než stlačíte na  prehrávači PLAY, sa 

však dobre uistite, či ste nezabudli zamknúť.
Lebo tam vonku je niekto, kto sa pozerá a čaká 

na správny okamih, aby…

Andrea Parezová
Kdo mě zná, tak ví, že nikdy, ale opravdu nikdy 

neodolám pozvání na pořádný krvavý steak, případ-
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ně na dobrý kanibalský horror. Kanibalismem jsem 
posedlá. Přečetla jsem všechny dostupné tuzemské 
publikace, což si u  fi lmů sice rozhodně nedovolím 
tvrdit, ale pár jsem jich také zhlédla. Mezi moje TOP 
kanibalského horroru patří Cannibal (2006) od Ma-
riana Dory, kdy první půlka fi lmu ve VKV stylu je tak 
nudná, jak moc je ta druhá naturalistická a brutální. 
Děj kopíruje relativně nedávný případ německého 
kanibala Armina Meiwese, který vyhledal svou oběť 
na  internetové seznamce, kde o záměru svého mi-
lence sníst případné zájemce i  poctivě informoval. 
Také nemůžu jinak než doporučit klasiku Cannibal 
Holocaust (1980), která, ačkoli jistě není dokonalá, 
zůstává pro mě nepřekonaným klasickým „křovác-
kým“ kanibalistickým fi lmem + bonusový tuzemský 
typ pro ty, kdo vydrželi číst až sem! Zkuste roztomi-
lou Specialitu šéfkuchaře (1999), budete mile pře-
kvapeni. Jo a  je to i výborná povídka od Stanleyho 
Bernarda Ellina. Tak si dejte taky.

Vzhledem k tomu, že do horrorových subžánrů lze 
narvat vesměs skoro vše, využila jsem své slabosti pro 
bílé pláště, nemocniční budovy a sbírky skalpelů do-
mácích kutilů a vytvořila si kategorii horrorů odehráva-
jících se v nemocnicích nebo s doktory/studenty medi-
cíny v hlavní roli. Láska k horrorovým doktorům ve mně 
vzplanula po zhlédnutí prvního Re-animátora (Re-Ani-
mator, 1985), kde nositelem bílého pláště byl zapálený 
koumák Herbert West, kterého bavilo oživovat vše ko-
lem sebe – ruce, kočičky, rektory, hlavy a tak nějak vše, 
co si dokážete představit. Prostě fajn život, problém 

nastane, když se takový koníček rozroste do ošklivých 
rozměrů a začne prosakovat do vašeho soukromého 
života. Každopádně, pokud máte slabost spíš pro ši-
kovné a proklatě sexy studentky medicíny v  nesná-
zích, neváhejte sáhnout i po American Mary (2012). 
No, a pokud jste zároveň i divní a ulítáváte na home-
-made operacích, doporučím i fi lm s lakonickým čes-
kým názvem Amputace (Excision, 2012). A ano, uzná-
vám, že uvedené fi lmy se dají naprosto s přehledem 
strčit i do jiných kategorií.

Třeba rovnou do  mnou velmi milovaného žán-
ru Body Horroru. Lidské tělo je totiž úžasná věc! 
V horrorech se dá zobrazit v tolika skvělých přiroze-
ných i nepřirozených polohách a stádiích, je svolné 
k různým modifi kacím, a to jak na přání jednotlivce, 
tak i přes jeho odpor. Žánr Body Horroru má výjimeč-
ně velké množství kvalitních zástupců, které z tématu 
dokážou vytěžit maximum a jsou naprosto hypnotic-
ké. Možností, jak s tělem naložit je spousta, Cronen-
berg by mohl vyprávět. Za  všechny krásný případ 
rozkvětu Brandlouchy ve fi lmu The Fly (1896). Nic-
méně lidské tělo je možné proměnit také ve stonožku 
(Human Centipede, 2009), mrože (Tusk, 2014), faj-
novou schovku na zbraň (Videodrome, 1983) nebo 
ohýbat do  roztomilých spirálek (Uzumaki, 2000). 
Krásnou elasticitu těl nám předvede i Brian Yuzna 
ve fi lmu Society (1989), ti trpělivější se dočkají i ži-
voucího rozkladu těla ve  fi lmu Thanatomorphose 
(2012) a nezapomenu samozřejmě ani na klasiky jako 
Tetsuo (1989) či Hellraiser (1987).
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v zahraničních 
horrorech

Československá 
šmouha
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Jedno staré heslo tvrdí, že Slovan všude brat-
ry má. My se ho pokusíme v tomto výběru aplikovat 
na Čechy a Slováky a předkládáme vám výběr zahra-
ničních horrorů, v nichž naši krajané a krajanky zane-
chali nějakou stopu.

A začneme rovnou v daleké minulosti, u jednoho 
z nejzákladnějších stavebních kamenů celovečerního 
horrorového žánru. Německý fi lm Der Student von 
Prag (1913) vypráví klasický příběh lásky chudého 
studenta k bohaté aristokratce a jeho obav z odmít-
nutí. Proto když mu podivný pán nabídne bohatství 
výměnou za pouhý jeho odraz v  zrcadle, okamžitě 
přikývne. K čemu je taky komu odraz v zrcadle, že 
ano? Jenže… Aristokratčin nápadník se díky pro-
radné Lidušce, v podání nádherné Češky Lydy Sal-
monové o všem dozví a vyzve studenta na souboj. 
Na který se místo něj dostaví jeho odraz ze zrcadla. 
A na pohromu a prudce atmosférický závěr je zadě-
láno. Pražský student se stal nejen inspirací pro vlnu 
expresionistických horrorů následujícího desetiletí, 
ale stal se vstupní bránou české šmouhy v zahranič-
ním horroru. Nejen, že se jeho děj odehrává v Pra-
ze a natáčel se i na několika pražských místech, ale 
hned dvě role obstarali čeští herci. Kromě Lydy Solo-
monové, o níž si řekneme více v jiném článku tohoto 

čísla, si zde zahrál i tehdy čtrnáctiletý Ladislav Her-
bert Struna, později známý např. z Cech panen kut-
nohorských (1938), Nebe a dudy (1941) nebo Hvězda 
zvaná pelyněk (1964).

Němec Paul Wegener natočil v roce 1915 hodi-
nový fi lm s názvem Golem o tom, jak vetešník Graf 
objeví Golema v pražské synagoze a povede se mu 
jej přivést k životu a využít jej jako služebníka. Bohu-
žel jak už to bývá, Golem se zamiluje do Grafovy ženy 
Jessicy a  jelikož jeho láska není opětována, vydává 
se na vražedné tažení. V roce 1917 Wegener natáčí 
pokračování Der Golem und die Tänzerin. Bohužel 
z prvního fi lmu se dochoval pouze čtyřminutový frag-
ment a druhý fi lm se ztratil úplně. V roce 1920 ovšem 
natočil Wegener svůj třetí a také nejslavnější fi lm Der 
Golem, wie er in die Welt kam, který se dochoval 
úplně celý. Jeho děj se odehrává v 16. století a vy-
práví o tom, jak dle známé legendy rabín Löw Gole-
ma stvořil a oživil. Na všech třech fi lmech se podílela 
také česká (nebo rakousko-uherská chcete-li) ro-
dačka Lyda Salmonová, která si v tom nejznámějším 
střihla roli Löwovy dcery Miriam. Film samostatně 
působí jednoduše, nicméně horrorové prvky v něm 
fungují. Wegenerovo ztvárnění Golema je emotivní, 
uvěřitelné, a když uvážíme fakt, že pochází z průkop-
nického období fi lmu, je excelentní. Mnoho lidí ten-
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to fi lm srovnává s Das Kabinett des Doktor Caligari, 
nicméně pro mě je to úplně jiný fi lm. Wiene byl víc 
psycholog a abstraktní minimalista, Wegener je pra-
se. Na danou dobu představil expresionistickou vizi 
známé pověsti, zabalenou do gotické temnoty a mís-
ty si dovolil jít hodně přes čáru. To ale vůbec nevadí, 
protože fi lm je to parádní.

V britském, hitchcockovsky šmíráckém horroro-
vém thrilleru Peeping Tom (1959) českou tvář neza-
hlédnete. Nestojí totiž před kamerou, ale za ní. A věř-

te, že dává fi lmu o mladém kameramanovi, který si 
rád točí své vlastní příběhy, v nichž vraždí mladá děv-
čata, tu správnou atmosféru a šmrnc. Protože scénář 
a samotný, ve druhé půlce značně rozvleklý a uke-
caný, příběh to nezvládají. A zde za kamerou nesto-
jí nikdo jiný, než český emigrant, kameraman Otto 
Heller. Ten má na svém kontě nejen komedie Dob-
rý voják Švejk (1926), C. a k. Polní maršálek (1930) 
nebo Lelíčka ve službách Sherlocka Holmese (1932), 
ale i  jeden z prvních československých horrorů Pří-
chozí z temnot (1921) nebo po emigraci kromě Pee-
ping Tom i hammerovský The Curse of the Mummy‘s 
Tomb (1964).

Zora Ulla Keslerová je slovenská herečka, v bul-
várním světě známá jako exmanželka Petra Hap-
ky. V  osmdesátých letech se proslavila v  italských 
horrorech, kde se nebála ukazovat své přednosti 
dosti drastickým způsobem. V kanibalistickém fi lmu 
Cannibal ferox (pamatuji, že jsem to viděl ještě jako 
kluk) visela například na hácích za poprsí. V dalším 
snímku, Lo Squartatore di New York (1982), si střih-
la oběť psychopatického vraha, který vraždí poně-
kud bizarním způsobem a napodobuje hlas Kačera 
Donalda. Zde už od počátku, jakožto představitelka 
Zory, sexuální umělkyně, vypadá jako ideální oběť. 
Vrah se s ní nijak nemazlil a zarazil jí rozbitou skle-
nici do  rozkroku. Ve fi lmu samotném jde o klasické 
vyšetřování a hledání sériového vraha, který je i přes 
své obscénní způsoby docela průměrný. Film proto 
funguje více jako horror, kdy jakýkoliv záběr s obětí 
bývá dosti nechutný. Italové mají zvláštní styl inter-
pretace horrorových prvků, jakoby se snažili obohatit 
průměrné horrorové výjevy a celkově působit hod-
ně expresivně a násilnicky. Přiznám se, že tohle není 
úplně můj šálek kávy.

Kvílení vlkodlaků je série, která si rozhodně za-
slouží pozornost. První fi lm pro to, že se jedná o jed-
nu s nejlepší transformací, jaká byla v žánru provede-
na, druhý proto, že nasadil Christopherovi Leemu ty 
nejdivnější brýle, a třetí díl pro to, že to zase celé po-
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stavil na hlavu. A to má série celkem osm dílů. Čes-
ká stopa je v Howling II (1985) hodně znát. Mluví 
se zde česky, jsou zde čeští herci a odehrává se to 
v českém prostředí. Že těch českých jmen není málo: 
Jiří Krytinář, Jan Kraus, Ivo Niederle, Jitka Asterová, 
Valerie Kaplanová. Jmenuji jen ty nejznámější. A při 
tom je fi lm parádní béčko, které je tak ujeté, že vás 
buď nadchne, nebo znechutí. Jiná možnost asi není. 
Já jsem z něj byl nadšený a užíval jsem si tu českou 
přitroublost, stejně jako erotický příběh bez pořádné 
gradace. Kromě hereckých představitelů a českých 
reálií se ty zlaté ručičky projevily například i ve výpra-
vě fi lmu, mejkapu a dalších pomocných pracích.

Phillipe Mora, režisér druhého Kvílení vlkodlaků, 
si po českých luzích a hájích zajel Howling III (1987) 
natočit na  druhou stranu zeměkoule, do  Austrálie. 
Českou stopu v kvílející sérii však zcela nepřerušil. 
Do jedné z hlavních rolí ruské vlkodlačice Olgy si totiž 
vybral československou emigrantku, herečku Dag-
mar Bláhovou (v Československu např. Hra o jablko, 
Kalamita nebo společné divadelní představení s Bol-
kem Polívkou Am a Ea). Ve fi lmu s ní hraje i její dcera 
Maia. Mora tentokrát otočil kormidlem nejen, co se 
týče lokací, ale i ohledně zápletky. Z  trojky, vyprá-
vějící o australském kmeni humanoidních domorod-
ců, značně se lišících od obyčejných lidí, udělal lehce 

mentorskou agitační dobrodružnou paranormální ro-
manci s příměsí exotiky, okořeněnou špetkou humo-
ru. Velmi potěšujícím faktem je zapojení australských 
reálií i mytologie, včetně vakovlka. Odklon od klasic-
kých vlkodlaků k v podstatě paranormálně mezidru-
hovému křížení nelze vnímat nijak negativně, naopak, 
jde o vcelku originální a zajímavý krok. Kapitolou sa-
mou o sobě jsou masky, které jsou svým způsobem 
směšné, ale stejně tak úžasné. Jak jsme napsali již 
v  čísle věnovaném australskému horroru, v  osm-
desátkách vzniklo hodně levných podivností a  třetí 
Howling patří k těm zajímavějším a vydařenějším.

Ale pojďme zpátky do Ameriky. The Amityville 
Curse (1989), pátý díl Amityvillské série, se sice vů-
bec neodehrává v původním domě hrůzy, ale to ni-
jak nevadí, protože Amityville je podobných domů 
plné. V jednom byl mimochodem zabit i kněz, které-
ho ztvárnil Jan Rubeš. Právě to je jediná česká tvář, 
která se ve fi lmu objeví. Herec, který hrál ve fi lmech 
jako Svědek nebo Ptáci II, si touhle rolí na své konto 
připsal snímek, řadící se k  tomu horšímu v horroru, 
ale sám si nějak moc velkou ostudu neudělal. Prostě 
se nechal zabít a bylo.

Americké vyvražďovačky jsou v Evropě vesměs 
oblíbené a tak se Němci rozhodli, že si natočí svou. 
Očividně nechtěli něco takového točit u nich a  tak 
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se přemístili do  Libereckého aquacentra Babylon, 
které před šestnácti lety bylo nové, jako ze škatul-
ky. K  natáčení přizvali partu herců z obou národů, 
našponovaný rozpočet, pitomý scénář a voilá vznikl 
fi lm Swimming Pool – Der Tod feiert mit (2001). Ten 
pojednává o partě zazobaných maturantů, kterým by 
leckdo tipl, že překročili třicítku, a jejich střetu s vraž-
dícím maniakem v Libereckém bazénu. Když pomi-
nu stupidní scénář, neuvěřitelně plochého vrahouna 
a totálně neherecké pokusy osazenstva, ve fi lmu se 
objeví pár parádních scén, z nichž zamrazí. Z  čes-
kých herců bych vypíchl ucházející roli Jana Vlasáka 
jakožto policisty, kterému jsem to i docela věřil a sa-
mozřejmě nesmím zapomenout Lindu Rybovou a její 
scénu s  tobogánem, která z  představených druhů 
smrtí vychází jednoznačně nejlépe. Když jsem fi lm vi-
děl kdysi před deseti lety na ČT2, zapamatoval jsem 
si právě toto. Poznal jsem tam i uječenou Aňu Ge-
islerovou, ale to je asi tak vše. Obě děvčata si ovšem 

zahrály své role pouze kratičkou chvilku, zbytek se 
věnoval hercům našich sousedů, kteří taky nepřed-
vedli bůhvíco. Tvůrce se vznešeným jménem Boris 
von Sychowski si měl před natáčením nakoukat ně-
jakého toho Wese Cravena nebo Tobeho Hoopera.

Blade. Upírská akční podívaná z přelomu tisíci-
letí, o upírovi, který dokázal potlačit své krvežíznivé 
choutky a po nocích se svých otesákovaných přá-
tel zbavuje s  precizností mistra lovce, byla ve  své 
době hitem. Tento hollywoodský trhák se ještě do-
čkal dvou pokračování. Jistě. Kdo by nechtěl čer-
ného upíra v  černém plášti, s  černými kérkami, jak 
loví tmavovlasé upíry pod temnotou noci? Víc černo-
ty byste ve fi lmech pohledali. A co by na to dneska 
řekli sluníčkáři? V sequelu Blade II (2002) se z pro-
hnilého amerického velkoměsta přesuneme do Pra-
hy a není tak podivné, že si ve fi lmu zahrají zástupci 
české herecké školy. Bladovi (Wesley Snipes) une-
sou kamaráda. Stopy vedou až do české metropole. 
Zároveň zjistí, že pod krásami našeho hlavního měs-
ta bují nové zlo, se kterým si ani upíři samotní jen 
tak neporadí. Podzemí Prahy se brzy zalije krví. Čes-
kých zástupců, kteří se ve fi lmu objeví, je nespočet. 
Za zmínku stojí zejména Karel Roden jakožto český 
advokát upírů Kounen a Marek Vašut v roli upíra Go-
lema, který se proslavil významnou nadávkou „Kur-
va, píča!“ hned v úvodu fi lmu. Ladislav Beran zase 
nezklamal jakožto drogový dealer, ale ostatní české 
obsazení se povětšinou vměstnalo do  rolí Reape-
rů, nové rasy upírů, která začne město terorizovat. 
V kvalitních maskách tak můžete poznat třeba Honzu 
Révaie. Film trpí klasickou nemocí druhých pokračo-
vání, protože se snaží být větší, velkolepější a uni-
kátní. Opět se ale bohužel dokazuje, že méně někdy 
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znamená víc. Nicméně české obsazení potěší a roz-
hodně nezklame.

Jedním ze snímků, kde je vidět česká stopa 
opravdu jen tím hereckým obsazením, protože něco 
podobného by se v našich podmínkách nenatáče-
lo, je Pterodactyl (2005). Klasické sci-fi  horrorové 
béčko, které všechno prozradí svým názvem. Ano, 
opravdu zde létají pterodaktylové. A  ano, opravdu 
jsou hodně nebezpeční a budou zabíjet. I  když fi l-
mu rozhodně vládne Coolio, objevují se zde Mikuláš 
Křen či David Nykl. Nejvíce ale rozhodně zaujme Petr 
Jákl, který má významnější roli (tzn., že i něco řekne) 
a ukazuje, že se ani v americkém fi lmu neztratí. A ne 
jako kaskadér. Výprava, kostýmy, dekorace, mejkap, 
tohle pak byly činnosti plně v  režii Čechů a Češek. 
Rusové si vzali na starost vizuální efekty, ale zajiště-
ní kamery a elektřiny také spadalo pod českou režii. 
A nakonec, tohle béčko rozhodně není tak tragické, 
jak se říká.

Karla Rodena v amerických fi lmech vídáme do-
cela často. Nejčastěji jako záporáka, Rusa nebo 
Němce. Rodena si ovšem vyhlídli i  španělští tvůrci 
aby jej obsadili do horroru Los Abandonados (2006). 
Snímek je klasickou variací na Haunted Mansion ne-

boli prokletý dům, mezi jehož zdmi je cosi děsivého. 
Vypráví o americké fi lmové producentce, která pátrá 
po historii své rodiny. Její pátrání ji zavede do Ruska, 
do domu, kde byla zabita její matka. Několikrát byla 
varována, že dům je prokletý, nicméně to ji nezastaví. 
Zvlášť poté co se na scéně objeví Rodenův Nikolai 
a společně se vydají pátrat, jaké temné a démonic-
ké síly dům sužují. Pokud se na to podíváme kolem 
a kolem, fi lm je klasickou, průměrnou, nadpřirozenou 
duchařinou, která nepřináší nic nového, ale dokáže si 
udržet atmosféru. Film staví vše na pár nechutných 
a lekavých scénách, které žádného milovníka horro-

rů nemůžou vesměs ničím udivit. Karel Roden svou 
roli zahrál tak, jak je u něj zvykem a svým výkonem 
zastínil i známější Angličanku Anastasii Hille. Scénář 
je zajímavý, ale místy (hlavně ke konci) jakoby nedo-
tažený. Španělé své horrory a psychologické thrillery 
umí, ale tady nepředvedli nic tak závratného, že bych 
se k tomu musel někdy vracet.

My se ale vraťme do Prahy. Tam se totiž částeč-
ně natáčel (ale neodehrává se v ní!) možná remake 
sedmdesátkové klasiky, možná jen nová adaptace 
románu Davida Seltzera, každopádně nová fi lmová 
verze The Omen (2006). Tentokrát s Lievem Schrei-
berem a Juliou Stiles v roli rodičů, jimž je podstrčeno 
nečisté a temnotou oplývající dítě s milou tváří a dě-
sivými činy. Jako fi lmový „přepis“ Seltzerova romá-
nu to vcelku ujde, je zde prakticky vše, co v knize. 
Postrádá to však její atmosféru a co se týče původní 
sedmdesátkové verze, tak té to, co do atmosféry, ne-
sahá ani po kotníky. Celé je to nějaké unylé s tradiční 
moderní přemírou lekaček, které se do podobně la-
děného příběhu ale vůbec nehodí. Film zaujme hlav-
ně dvěma věcmi. Když vám řekneme, že v něm hraje 
Mia Farrow, znáte-li sedmdestákovou (už ji zmiňuje-
me naposled, přísahám) verzi, bude vám okamžitě 

jasné, jakou roli hraje (a  i v tomhle je to slabší). Zá-
věrečná část se pak, zdá se, odehrává ne v Londýně 
ale v „Městské části Praha 2“ (nezbyly peníze na za-
krytí?). Nás však zajímá, že se ve fi lmu objevil dnes již 
zesnulý herec Bohumil Švarc starší a slovenský he-
rec a dubler Martin Hindy. A abychom z hlediska té-
matu zajímavostem učinili za dost, ve fi lmu hrají i dva 
zahraniční herci, kteří se však usadili v Česku a pra-
videlně se objevují v domácí fi lmové produkci. V roli 
sekretářky diplomata Thorna se objevila zpěvačka 
a herečka Tonya Graves. Vatikánského kněze si pak 
zahrál Bělehradský rodák Predrag Bjelac.
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Česká stopa snímku Sauna (2008) se na  prv-
ní pohled hledá hlavně v penězích, které na fi lm šly, 
protože tenhle snímek měl fi nsko-českou koproduk-
ci. Natáčelo se převážně ve Finsku, ale podle všeho 
také v Praze, pravděpodobně v ateliérech. Jedinou 
českou tvář, kterou zde uvidíte, patří Ivo Kubečko-
vi. Ale tohle je české zastoupení, které je viditelné. 
Taková ta pomyslná špička ledovce. Česká jména 
pak najdete především u činností, za které se Oscary 
nedávají – casting, kaskadérské kousky, ale pravda, 
také výprava, mejkap či kostýmy. Češi pak zastávali 
i činnosti jako najmutí minibusu, zajištění kempu, či 
správa generátoru elektrické energie. To si pak te-
prve uvědomíte, kolik lidí a profesí je na takový fi lm 
vlastně potřeba. Nutno však uznat, že fi nsko-česká 
koprodukce porodila depresivní snímek, který ukazu-
je, jak širokým žánrem horror vlastně je a jak je mož-
né jej vizuálně pojmout tak, aby vás celková atmo-

sféra tížila víc než příběh.
Srbové hrají v  Českých fi lmech, proč by Češi 

nemohli ve  francouzských fi lmech hrát jugoslávské 
překupníky lidskými orgány? A to ještě tak fi kaně, že 
v jejich případě netřeba českých titulků nebo dabin-
gu, protože ve své roli hovoří naprosto jasně. Přesně 
to se stalo herci výrazné tváře Ivanu Fraňkovi, když 
se nechal najmout do  francouzského naháněcího 
slasheru o zlodějích lidských orgánů Captifs (2010). 
Zápletka naprosto jednoduchá a jasná. Někdo unese 
skupinku humanitárních pracovníků, kteří se vrací ze 
své mise v bývalé Jugoslávii a chce je vykostit (tedy, 
jde mu samozřejmě o  jiné orgány, ale takhle trefný 
a výstižný výraz ohledně vnitřních orgánů neexistuje 
– dobře, dohodneme se na výrazu vyvrhnout?). Zdra-
votní sestra a  její dva kolegové jsou prostě v prdeli 
(nebo brzy bez prdele?). Jednoho z pohůnků těch-
to obchodníků s orgány si zahrál právě Franěk, kte-
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rý se svým vytříbeným „balkánským dialektem“ a vý-
razivem, k němuž právě netřeba titulků ani dabingu 
a  který vcelku zahanbuje výše zmíněného Vašuta, 
postaral o asi nejzajímavější a nejzábavnější scénu 
v  jinak tuctově nevýrazném slasheru. Pravda, češti-
ně nerozumějící diváci si to asi tak neužijí. Společně 
s Fraňkem, kterého určitě budete znát z Herzovy T. 
M. Y., a který je poslední dobou např. v italských fi l-
mech více než doma (horror Tulpa – Perdizioni mor-
tali, 2012), si v Capfi ts zahrála i česká rodačka žijící 
ve Francii Jana Bittnerová.

Poslední fi lm našeho výběru nejspíš většina divá-
ků odsoudí jako naprostou kravinu, ale já si nemůžu 
pomoct, nesmírně jsem se jím bavil. Tohle je béčko, 

které můžu. Jsou zde známé tváře, které mají málo 
prostoru, je zde hrdinka, která stojí za koukání, a ce-
lému příběhu vládne zvláštní bizarnost. L.A. Slasher 
(2015) je moje krevní skupina. A jak jsem zjistil až do-
datečně, i tohle je fi lm s českou, respektive českoslo-
venskou účastí. Barbara Nedeljáková si zde zahrála 
sebe samu, tedy scream queen, ženu, kterou si reži-
séři do horroru berou pro to, aby pořádně zakřičela. 
Role tedy vedlejší a já se přiznám, že bez Honzy Voj-
tíška bych ani nevěděl, že tu Barbara hrála.

Martin Štefko
Jan Kohoutek

Honza Vojtíšek
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Vybavíte si článek o počátcích českého literár-
ního horroru v minulém čísle Howarda? Tak ten je 
naprostým malicherným nic oproti tomu, co na vás 
čeká v této knize. Ta kniha je dost velká, dost hrubá 
a dost těžká na to, abyste s ní mohli fl áknout každé-
ho, kdo vám bude tvrdit, že český horror neexistu-
je a nemá žádnou tradici. Tohle je nejen faktický, ale 
i technický a praktický důkaz, že nemluví pravdu.

Vydal: Protimluv, 2015
Počet stran: 270

„Horor bývá v  českém prostředí vnímán často 
jako cizorodý prvek. Ve svém původním pojetí se za-
chováním slovanského espritu (promíseného s různo-
rodými vlivy) vyniká naopak jako originální groteskní 
útvar s  nenapodobitelnou tragikomickou substan-
cí a autentickým projevem děsu. Záměrné kontrasty 
směšného a hrůzu nahánějícího činí z  českého ho-
roru sugestivní fenomen,“ píše Jiroušek v předmlu-
vě, v níž, mimo jiné, předkládá subjektivní pohnut-
ku a vlastně prapočátek celé cesty, která ho přivedla 
k napsání této knihy. V  těchto třech větách předjí-
má také hlavní náplň, zaměření a  účel knihy. Pou-
kázat na dlouhou, barvitou a rozsahem nejednou až 
překvapující historii horrorového žánru v  Čechách 
a  na  Moravě. Z  tematického hlediska zaměřenou 
hlavně na  jeho literární linii, nejednou však zabíhá 
i do fi lmové formy, ať už přímými zmínkami o fi lmo-
vých adaptacích, nebo srovnávání použitých záple-
tek či forem českého horroru např. se zahraničními 
fi lmovými horrory.

S  obrovským citem a  neskrývaným zalíbením 
pro popisovaný žánr nás Jiroušek provádí všemi 
jeho zákoutími. Odhaluje před námi skrytá, zapo-
menutá a v nejednom případě naprosto nepředsta-
vitelná místa na mapách českého horrorového žán-
ru. Od jeho prapočátků a prvních nesmělých krůčků 
a šramotů v temnotě, přes neskrývanou bujarost, až 
po náhlý poválečný (nucený) útlum.

Jiroušek přistupuje na  jeho pravidla a  projevy 
a slovy jemu vlastními vytváří časoprostorový můs-
tek a přenáší jeho chmurnou existenci, ozvěny jeho 
lomození do dnešních časů. Ctí krásu slova i v pří-
padě, je-li jejich náplní marnost, chmury, stesk, bo-
lest i smrt. Neboť i v těchto věcech lze jazykem od-
halit krásu.

„Český horor ve své estetizaci hrůzy znamená je-
dinečný světový projev, arbesovské výjevy předjímají 
poetiku osobností typu Lovecrafta, ale také Bergma-
na, Buňuela nebo další mistry.“

Kniha se nezaobírá čistě a  jen českým horro-
rem vzhledem k  jeho původu, ale spíše horrorem 
v  Čechách. Tedy i  jeho překlady do  českého jazy-
ka. Seznámíme se tak s pronikáním žánrových klasik 
do českého prostoru, se jmény, které dnes již (nane-
štěstí) ztratily svůj lesk a zvuk. V  jednotlivých kapi-
tolách nás autor seznamuje s mnoha různými podo-
bami a formami existence a projevů žánru v oblasti. 
Přeskakuje od  jmenovitě určitých autorů a  autorek 
(ano, možná to někoho překvapí), přes již zmíněné 
horrorové překlady, antologie, časopisy, povídkové 
sbírky, romány až po satanismus, horrorovou symbo-
liku lebek, postavení, význam a poetiku rakví či mlý-
nů v českém horroru.

„Nejde o žádné neškodné „horůrky“ a babiččino 
kratochvilné čtení. Česká scéna od 19. století plodí 
suverénně podané hrůzostrašné příběhy, ďábelské 
kousky pohybující se na hraně hoffmanovské tajupl-
nosti, Poeova kalkulu a osobité černé grotesky.“

Kolem toho všeho lepí pronikavou studii povahy, 
síly, osobností i  tematičnosti žánru. V mnoha srov-
náních a odkazech odvážně poukazuje na možnou 
vzájemnou provázanost postupů českého horroru 
a zahraničních děl, ať už fi lmových nebo literárních. 
Z dnešního obecného hlediska se to může zdát až 
neuvěřitelné a možná rouhavé, ale Jiroušek se svých 
závěrů nebojí a podporuje je znalostí zdrojů a po-
pisovaných jevů i  děl. Ukazuje, jak pestrý, pevný 
a v nejednom případě originální a subžánrově tvůrčí 
uměl a umí český horror být.

Zpříma, jasně a drsně fackuje představu o nee-
xistenci českého horroru či jeho nesmělých epigonic-
kých kopiích zahraničního stylu. Chyba lávky. Čes-
ký horror dokázal do horrorového žánru vnést vlastní 
invenci, pomohl ustavit vlastní subžánrově tematic-
kou školu s převahou grotesknosti a ironie ale nejed-
nou sám, snad i nepozorovaně, předjímal jisté známé 
žánrové kusy a postupy.

Ke kvalitám knihy přispívá i její formální stránka, 
velmi příhodné a tematicky funkční grafi cké zpraco-
vání i úžasná až dech beroucí obrazová příloha.

Pravdou je, a  je nutné to zmínit, že ve své ana-
bázi autor často přeskakuje z místa na místo, od in-

Černý bod
Martin Jiroušek
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formace k  informaci a od  tématu k  tématu a z kni-
hy lze nabýt dojmu, že nebyla psána chronologicky, 
od první stránky k poslední, ale že některé tématické 
kapitoly byly napsány dříve než ostatní a až pak se-
řazeny do knihy. Nejednou také nemusí čtenář sou-
hlasit s autorovými závěry, srovnáními a uchopování 
tématu. Nic to ale nemění na obrovském přínosu jak 
jeho práce tak knihy jako celku.

Černý bod Martina Jirouška se tak s přehledem 
stává jednou z  nejvýraznějších a  nejvýznamnějších 
českých porevolučních horrorových publikací. Snad 

dokonce tou nejvýraznější a nejvýznamnější a s vel-
kou pravděpodobností s  přesahem i  do  předlisto-
padového období. Podobnou knihu na českém trhu 
prakticky nenaleznete.

S touhle knihou si prostě její tvůrci vyhráli. Veške-
ré díky, obdiv a uznání si plně zaslouží.

Honza Vojtíšek

hodnocení:
tři lebky
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Sympatická slovenská herečka Barbara Nedeljá-
ková se v  českém a  slovenském fi lmu nestihla ani 
pořádně objevit. Hned její první výrazná role záporné 
femme fatale v krváku Hostel ji vystřelila rovnou až 
za oceán, kde později pracovně pendlovala mezi Los 
Angeles a Londýnem. Setkat se s ní můžeme tak jen 
v zahraničních fi lmech. Pozitivní na tom je, že větši-
na jich je horrorového žánru. A tak nás napadla jako 
první, když jsme hledali nějakou možnost tematické-
ho rozhovoru.

Narodila jste se na  Slovensku, studovala 
v  Česku, teď žijete ve Spojených státech a po-
sledních pár let hrajete hlavně v britských a ame-
rických fi lmech. Jak se dívka ze Slovenska dosta-
ne do světa?

Já jsem byla vždycky dobrodružnější povahy 
a  toužila po cestování. V dětství jsem nikdy nepo-
seděla, trávila jsem hodně času venku, lezla po stro-
mech, skákala ze střech garáží do  sněhu a  v  létě 
v noci přelézala plot na koupaliště, kde jsem se kou-
pala. Maminka byla českého původu a mně se v Pra-
ze líbilo už odmalička a tak jsem se tam po dokon-
čení střední školy přestěhovala. V Praze přišly první 
menší role a  později nabídka do  amerického fi lmu 
Hostel. To bylo podnětem k tomu, že jsem se krát-
ce po dotočení přestěhovala do Los Angeles a ještě 
později, skrze hereckou agenturu, kterou jsem tam 
byla zastupována, navázala spolupráci s Londýnem. 
Dnes jsem se po deseti letech vrátila do Prahy, která 
mi vždy velmi chyběla.

Chce-li si u nás o vás fanoušek dohledat ně-
jaké běžně přístupné informace, z toho mála zjistí 
mimo jiné, že jste v Praze hrála loutkové divadlo 
a dělala modelku. Bylo to jen „předherecké“ ob-
dobí, nebo se obojímu věnujete pořád? Jak jste 
se k tomu dostala?

S modelingem jsem začala v 16. letech, když mě 
oslovila agentura v Bánské Bystrici. Později jsem po-
kračovala i v Praze. Natáčení reklam mě vždycky ba-
vilo a i dnes si občas nějakou ráda natočím. S loutka-
mi to byla náhoda, má kamarádka mi řekla, že dělají 
konkurz na Don Giovanni. I když jsem neměla moc 

zkušeností, zkusila jsem to a loutkové divadlo se sta-
lo součástí mého života následujících šest let, na kte-
ré ráda vzpomínám.

Podle informací, které jsme si dohledali, jste 
vlastně hrála jen v  jednom českém fi lmu a v  jed-
nom dílu jednoho českého seriálu. „Domácí“ nabíd-
ky byly sporadické od  samotného začátku, nebo 
jste je později z časových a vzdálenostních důvodů 
už nerefl ektovala? Objevují se nabídky na českou 
potažmo slovenskou tvorbu i v současnosti?

Před tím, než jsem se přestěhovala, jsem se ob-
jevila v několika českých seriálech, ale kvůli vzdále-
nosti se kontakt s českým a slovenským fi lmovým tr-

Barbara
Nedeljáková
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hem úplně přerušil. Teď momentálně žiji v Praze, tak 
věřím, že se spolupráce obnoví.

Podle všeho vám dveře do zahraničních fi lmů 
a zahraničí obecně otevřel hlavně Hostel. Což je 
trochu zvláštní případ, protože na první pohled se 
zdá, že od vás vyžadoval, dalo by se říct, klasiku 
v případě angažování domácí herečky v zahranič-
ním horroru – být hezká, sexy, svléknout se a ze-
mřít efektivní smrtí. Což jste všechno splnila, ale 
když se na ten fi lm divák podívá pořádně (a tře-
ba ne jednou) zjistí, že tam vlastně hrajete druhou 
hlavní roli. Jak jste se k Hostelu dostala a čím vás 
role Natalye zaujala?

Lions Gate studio hledalo herečku s autentickým 
přízvukem a  rozhodli se udělat casting v Praze, kde 
se fi lm natáčel. Herecká agentura Soni Ticháčkové 
mě pozvala na casting Hostelu, kde jsem prošla dvě-
ma koly a nakonec byla vybrána pro hlavní ženskou 
roli. Po přečtení scénáře mi přišel Hostel velmi popisný 
s určitým autentickým surovým terorem a role Natalye 
mě zaujala svou bezcitností. V první půlce divák nevidí 
její chladnost, kterou skrývá za svou sladkou fasádu. 
Bavilo mě hrát si se dvěma vzájemně opozičními polo-
hami a hlavně s jejím záporným charakterem.

Tohle je asi častá otázka ale slyšet, nebo číst 
vaši odpověď na ni u nás není tak časté. Jste ro-
dilá Slovenka a Hostel, byť jeho štáb patrně neo-
pustil hranice České republiky, Slovensko nevy-
kresluje zrovna v růžových barvách (ono když se 
k  tomu přičte i  třeba takový Eurotrip, tak Ame-
ričtí tvůrci musí mít Slovensko obzvlášť v oblibě), 
spíše v krvavě rudých, a dá se sem tam narazit 
na komentáře, jejichž autorů se ten fi lm, respekti-
ve vykreslení Slovenska v něm, dotkl, ba je to do-
konce urazilo. Zajímají nás tedy dvě věci. Jak se 
k tomu stavíte vy, jak to na vás působí, jak to při-
jímáte a co si o tom myslíte jako Slovenka, která 
se vlastně na tom obrazu (byť v roli Rusky) podí-
lela? A druhá věc, ptají se vás na to ve vaší sou-

časné domovině (třeba známí nebo příbuzní) čas-
to? Jestli to tam takhle opravdu vypadá? Slýcháte 
na to nějaké vtípky?

Já jsem Hostel pojímala podobně jako fi lmy Tu-
ristas nebo Wolf Creek, které nevykreslují skutečnou 
zemi. V případě Hostelu si myslím, že to bylo způ-
sobeno marketingem, kde se hovořilo a  psalo, že 
byl fi lm inspirovaný skutečnými událostmi. Což ale 
ve skutečnosti znamenalo, že Eli Roth našel nějaké 
thajské webové stránky, kde jste si za deset tisíc do-
larů mohli zastřelit člověka. Tito lidé jsou údajně dob-
rovolníci kvůli smrtelným chorobám, anebo se obětu-
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jí pro rodinu, která je hodně chudá. Mnohé fi lmy se, 
hlavně z fi nančních důvodů, natáčejí v úplně jiných 
lokacích, než které mají ve fi nálním důsledku před-
stavovat. Mí příbuzní a známí ví, že Slovensko nebo 
Česko nemá s  fi lmem Hostel mnoho společného. 
Naopak se setkávám s poznámkami opačného rázu, 
jako je například obdiv krás těchto zemí.

U  Hostelu ještě chvilku zůstaneme. Vy se 
ve fi lmu pohybujete v dějové linii, která do  těch 
explicitně brutálních scén nijak nezasahuje, vaše 
postava tedy s nimi nepřichází do styku. Jak to 
pak na vás působilo, když jste viděla fi lm jako ce-
lek? Nakolik se to přiblížilo tomu, co jste o  tom 
věděla nebo si představovala, ať už ze scénáře 
nebo z obecného povědomí?

Na speciálních efektech pracoval Greg Nicotero, 
který je pravou rukou Quentina Tarantina, takže jsem 
věděla, že to ve fi nále bude vypadat reálně. Ale při-

znám se, že dívat se na některé scény bylo i pro mě 
těžké a to i po zhlédnutí maskérské práce z natáčení.

Hostel vás proslavil, podle všeho více v zahra-
ničí než v Česku a na Slovensku a po přestěho-
vání jste si v  zahraničí našla spoustu fanoušků, 
o čemž svědčí nejeden komentář pod různými vi-
dei s vámi na sociálních sítích apod. Cítíte nějakou 
fanouškovskou odezvu i z Česka a Slovenska?

Horrorový žánr má v zahraničí asi větší publikum, 
ale často dostávám milé zprávy i od fanoušků z do-
mova, které vždy potěší.

Už poslední Hostelovská otázka. Ve výčtu vaší 
fi lmografi e fi guruje i Hostel: Part II, což by se sa-
mozřejmě dalo vysvětlit fl ashbacky z  jedničky 
v nichž se objevujete. V závěrečných titulcích jste 
ale uvedena jako The Mushroom princess. Co 
přesně to znamená?
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Mushroom princess je loutková scéna v Hoste-
lu 2, kterou jsem nadabovala.

Velkou část vaší fi lmografi e tvoří horrory. Vy-
cházíte jim vstříc nebo si vás nacházejí sami? 
Asi se nedá nezeptat, jaký k tomuto žánru máte 
vztah?

Hostel mi na  jedné straně otevřel dveře do svě-
ta fi lmového byznysu, na straně druhé se ale často 
setkávám s nabídkami podobných rolí a takzvaným 
typecastem, z něhož je těžké se vymanit. Co se týče 
žánru, který je mi nejbližší, tak je to asi drama. Ráda 
se ale podívám i na dobrý horror nebo thriller, jako 
jsou klasiky Psycho, Wait Untill Dark nebo Repulsion.

Nejednou se stává, že ze střední a východní 
Evropy pocházející herci a herečky hrají v zahra-
ničních (západních) fi lmech postavy, které pochá-
zí ze stejné oblasti. Asi nejjednodušší vysvětlení 
je, že je to kvůli přízvuku. Někdy je to ale takto ne 
zrovna dvakrát opodstatněné, až je neurčité, co 
vedlo k čemu. Hledali třeba vás do Children of the 
Corn: Genesis pro roli Ukrajinky Oksany a nebo 
z  postavy udělali Ukrajinku proto, že si vybrali 
vás? Řeší/upravuje se to takhle někdy až poté, co 
nějakého herce/herečku vyberou?

V případě fi lmu Children of the Corn: Genesis 
byl ukrajinský původ Oksany napsaný již v původním 
scénáři před castingy. Pro obsazení role hledali he-
rečku s přízvukem. Ale občas to bývá i opačně.

V již zmíněném fi lmu Children of the Corn: Gene-
sis hrajete společně s Billy Dragem což je minimál-

ně výrazem ve  tváři, ale i celkovým stylem svých 
rolí, velmi zvláštní a charakteristický herec, půso-
bící a obsazovaný do  rolí podivínů, na pohled ne 
zrovna sympatických, z nichž jde nejednou strach 
a člověk cítí nutkání držet si od nich odstup. Jaký je 
Billy Drago v reálném čase a prostředí?

Billy Drago je fantastický herec, často obsazo-
vaný do  rolí psychopatů, které ztvárňuje velmi re-
alisticky. Ve  skutečnosti je to velmi charismatický 
a příjemný člověk, s nímž se dá výborně rozmlouvat 
na jakékoliv téma.

Objevila jste se ve 13. dílu Hell‘s Kitty, což vy-
padá jako web seriál, v  němž se objevují herci 
a herečky známí z horrorů. Mohla byste o tomhle 
projektu říci něco více? O co přesně jde? Má ně-
jaký význam, že se vaše postava jmenuje Nata-
lya? A… máte ráda kočky?

Hell‘s Kitty je vtipný webový seriál, z něhož mají 
v  plánu natočit celovečerní fi lm. Seriál je o  holly-
woodském spisovateli Nickovi, jehož kočka je velmi 
žárlivá a agresivní a napadne každého, s kým Nick 
přijde do styku. V podstatě jsem si zahrála Natalyi 
z Hostelu v komickém provedení. Já jsem velkou mi-
lovnicí koček, i když tato naše hlavní kočičí hrdinka 
opravdu nebyla velmi přátelská a pár lidí při natáčení 
poškrábala.

Letos jste se objevila v  horroru Whispers. 
Na příští rok se chystá premiéra horroru Tormen-
ta, což je vaše druhá spolupráce s režisérem Eli-
asem Matarem a už teď je možné zhlédnout trai-
ler ke krátkometrážnímu horroru Just One Drink, 
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který by měl vyjít také příští rok. O  čem jsou ty 
tři fi lmy, koho v nich hrajete, co od nich můžeme 
očekávat, na co se těšit?

Film Whispers je psychologický thriller, v němž 
mladý pár přijde o svou dceru a rozhodne se strávit 
nějaký čas na venkově. Hraji v něm Sashu, kamarád-
ku hlavní protagonistky. V horroru Just One Drink 
jsem ztvárnila Tamaru Nolan, která využije sociální 
média, aby pomstila vraždu svého muže. Na scénáři 
k fi lmu Tormenta se ještě stále pracuje, takže na ten 
si budou muset diváci ještě trošku počkat. Oba fi l-
my nabízejí něco jiné, zatímco Whispers je psycho-
logický thriller a hraje si s divákovou představivostí, 
Just One Drink se svou vizualitou a brutalitou podo-
bá Hostelu.

V čem vás, kromě těchto tří horrorů, uvidíme 
v budoucnu?

V dubnu tohoto roku začínám natáčet německý 
sci-fi  horror Sky Sharks v němž hraji hlavní roli Ange-

lique. Film bude akčnějšího rázu a vyžaduje určitou 
fyzickou přípravu. Takže jsem před pár měsíci zača-
la brát hodiny bojového umění, které mě velmi baví.

Chtěla byste vzkázat něco vašim českým 
a slovenským fanouškům a fanynkám?

Ráda bych poděkovala všem svým fanouškům 
za podporu, jsou mou inspirací, jejich odezva je tou 
největší odměnou.

Závěrem nejdůležitější otázka rozhovoru. Ko-
lik asi čistého času jste strávila v  těch gumov-
kách v The Hike?

Asi dva měsíce, ale tehdy nám to připadalo, že to 
byla celá věčnost.

Děkujeme za rozhovor

Otázky: Honza Vojtíšek
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Joel Soisson je takový rutinér horrorových sérií. 
Ať už jako scénárista, producent, nebo přímo režisér 
popotáhl o pár metrů dál káru např. sérií The Pro-
phecy, Pulse, Hellraiser, Dracula nebo Mimic. Zpra-
vidla není zrovna dvakrát o co stát. Občas se však 
vybičoval k překvapivě ucházejícím výkonům, ať už 
jde třeba o třetího Maniac Copa, anebo právě zatím 
poslední regulérní pokračování kukuřičné série.

Režie: Joel Soisson
Scénář: Joel Soisson

Délka: 80 min.
Původ: USA
Rok: 2011

Hrají: Kelen Coleman, Barbara Nedeljáková, Billy 
Drago, Tim Rock

Mladým manželům v očekávání Allie a Timovi se 
kdesi v Kalifornské pustině rozbije auto a při hledá-
ní pomoci narazí na osamocené stavení, v němž žije 
tajemný kazatel a jeho ukrajinská žena. Po ne zrovna 
příjemné žádosti o pomoc se manželé pomoci sice 
dovolají, ale ta přijde až ráno a tak zůstanou v domě 

na noc. Již brzy jim však dojde, že prakticky cokoliv 
v  jejich útočišti je divné, od podivně se chovajícího 
a ještě podivněji mluvícího kazatele, přes jeho man-
želku, až po zjištění, že ve stodole je s největší prav-
děpodobností zamčeno dítě. A  to zřejmě není nor-
mální. Když se Tim s Allen rozhodnou stavení opustit, 
jakási tajemná síla jim v tom zarputile brání.

Zapátráte-li v  databázích a  jiných podobných 
zdrojích, Children of the Corn: Genesis se zpravi-
dla řadí k nejhůře hodnoceným dílům kukuřičné sé-
rie. Na Pomobázi např. druhý nejhůře hodnocený.

Ano, celé je to levné a  jednoduché. Postavy, 
včetně těch kladných, neoplývají zrovna přemírou 
sympatičnosti, nejednou se chovají podivně a  jejich 
místo v příběhu je tu a tam zahaleno hustou mlhou 
nejasnosti. Ani herecky fi lm zrovna neoslní. Allen je 
vcelku nepříjemná, až div, že s ní nevýrazný Tim vy-
drží. Barbaře Nedeljákové scénář herecky moc pro-
storu neposkytuje, je však třeba říci, že zřejmě ona 
jediná do  povahy své nejasně profi lované postavy 
zapadla. A Billy Drago celou dobu vypadá, jako by 
měl v následujících dvou vteřinách umřít. Ale on tak 
vypadá už několik desetiletí, takže to je vlastně v po-

Children of the Corn: 
Genesis
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řádku. Samotný příběh je prostý a úplně nejvíce mu 
škodí, že je součástí známé série, což trochu zvedá 
očekávání. Kdyby šlo o zcela samostatný příběh, ne-
závislý, nevycházející z již roky budovaného univerza 
a neodkazující na něj, činilo by to zápletku, příběh 
i dějové zvraty včetně pointy zajímavější a údernější.

Přesto fi lm předkládá hned několik věcí, které 
jsou s  jeho obecným hodnocením v ostrém kontra-
stu. Dějově příběh odkazuje hlavně na první díl a pů-
vodní povídkovou předlohu. Pointově a  technicky 
vzato i zápletkou se odpichuje od původního Gatlin-
ského dospěláckého masakru. Ve střízlivém a jedno-
duchém nastavení příběh jednoduše napíná a doká-
že vytvořit i jakousi stopu napětí a atmosféry, byť je 
pointa jen obyčejným plácnutím do vysychající ka-
luže.

Navzdory rozpočtu a  prostotě příběhu fi lm za-
ujme třemi překvapujícími scénami, výborně rozlo-
ženými po celém fi lmu. Hned úvodní scéna návratu 
vojáka domů operuje se zřejmě nejhustší horrorovou 
atmosférou od dob prvního fi lmu série. Je nápaditá, 
napínavá, strašidelná a atmosférická. Možná škoda, 
že může zbytečně navnadit na očekávání, která už 
nebudou zcela splněna. Naprostým milým překvape-
ním je scéna s policistou, která je krásně uzavřena 
až během závěrečných titulků. Scéna na silnici s ka-
mionem převážejícím auta je pak nejen překvapivá 
(vzhledem k  jinak evidentně nízkému rozpočtu), ale 
i poměrně dobře natočená.

Tyhle tři věci zvedají fi lm mnohem výše, než by 
se mu mohlo samotnému o sobě podařit. Přičteme-li 
k tomu alespoň trochu nepříjemnou atmosféru opuš-
těnosti uprostřed pustiny v obležení ne zcela příčet-
ných jedinců a fakt, že i přes všechno výše napsané 
fi lm dokáže udržet pozornost, může se z  toho pro 
hrstku jedinců stát až druhý nejlepší fi lm série.

Honza Vojtíšek
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Něco je špatně.
Rudolf Mrač to věděl. Přesto si chtěl výstavu ješ-

tě jednou projít. Sám. Potmě. Protože zítra musí bez-
podmínečně otevřít.

Vše už měl připravené tak, jak to vymyslel. Každý 
exponát na svém místě. Palečnice, španělská bota, 
železná panna. K tomu mnohá další klasická i netra-
diční mučidla doplněná o realistické atrapy lidských 
těl. Jako by z nich přímo cítil teplou krev. Jako by 
ji slyšel odkapávat na dlaždice v hradním sklepení. 
On byl režisérem celé děsuplné scény. Jenže dnes 
v noci se něco zdálo jinak, než jak to zrežíroval.

Figuríny? Nesmysl. Nemohly se samy od  sebe 
přemístit, byly přece voskové. Se všemi mučedníky 
se důvěrně znal, byli to jeho přátelé, v určitém smy-
slu jeho děti. On je navrhl a určil jejich osudy. Stvořil 
je, aby trpěli, a umístil tak, aby děsili druhé, ne jeho. 
Proč je z nich celý nesvůj?

Dnes v noci, den před otevřením Expozice hrů-
zy, která měla zachránit hrad od bankrotu, se Rudolf 
Mrač nechal strhnout atmosférou svého veledíla. Za-
pomněl, že každou píď výstavy prošel tisíckrát. Na-
sadil si brýle návštěvníka, který je zde poprvé. Něco 
mu nehrálo.

Zaposlouchal se do pochmurné hudby a zvuko-
vých efektů. Sklepením se z ukrytých reproduktorů 
linulo bolestivé sténání. Monotónní basové staccato 
rušila náhlá zaskřípění, občas výkřik. Byl to profl ák-
nutý hollywoodský trik z  laciných hororových leka-
ček, ale na Rudolfa zabíral. Pokud funguje na mě, 
bude fungovat i na lidi, doufal autor expozice.

Návštěvnost hradu sezónu od  sezóny klesala 
a hrozilo, že rozpočet brzy nebude schopen fi nanco-
vat Hradní zpravodaj, pro Rudolfa jediný zdroj příjmů. 
Rudolf byl redaktorem i  fotografem v  jedné osobě. 
Právě když vybíral fotku na poslední stranu únorové-
ho čísla, všiml si prázdných černých oken pod hlavní 
věží a napadlo ho to: Expozice hrůzy v hradním skle-
pení. Hrad zachrání, zvýší počet návštěvníků a  za-
chová si pohodlné místo v redakci. Dal se do příprav 
výstavy, které se protáhly téměř na rok a půl.

Teď tu stojí, o šestnáct měsíců později. Je začá-
tek teplého června, a přesto se třese. Dole ve sklepě 
bylo sice o deset stupňů chladněji než na povrchu, 
ale Rudolf nebyl zimomřivý. Na své vlastní výstavě se 

chvěl hrůzou, kterou si nedovedl vysvětlit.
Expozici koncipoval tak, aby její zóny odpovídaly 

čtyřem stupňům mučení, jak je rozeznávalo středo-
věké útrpné právo. Stál uprostřed prvního sálu.

Rozhlédl se kolem sebe. Spatřil pranýře, tělesné 
vazby, pásy cudnosti, posměšné masky pro kacíře 
a další nástroje, které měly člověka spíše zesměšnit, 
než že by mu skutečně ublížily. Nebylo tu nic, čeho 
by se musel zdravý třicetiletý muž, odkojený hrůzami 
moderního světa, bát.

O něco zákeřnější než pranýře byly biče. Škor-
pión zakončený kovovými háčky dokázal napáchat 
na  těle oběti pěknou paseku. Vyškubal kusy masa 
a tělo zaplavil krví.

Rudolf se zasadil o to, aby jeho výstava byla in-
teraktivní. Za poplatek si návštěvníci mohli vyzkoušet 
ničivou sílu škorpióna na kůži mrtvého prasete. Rána 
za desetikorunu. Maximálně bylo povoleno 39 ran, 
jako ve  středověku. Pokud někdo tenkrát překročil 
zákonem daný limit čtyř desítek ran, obrátilo se bičo-
vání proti němu. Rudolf předpokládal, že turisté bu-
dou přitahováni onou magickou hranicí. Čím víc úde-
rů, tím víc peněz do hradní kasy. Prasečí boky nebyly 
zadarmo a čas od času se budou muset vyměnit. Ne 
moc často, puch hnijícího masa k mučírně patří. Až 
budou od bičování úplně na hadry.

V  rohu místnosti stál stojan na cejchy. Na další 
putování výstavou si Rudolf Mrač vzal jeden s sebou. 
Kdyby něco, mohl se jím ohnat. Zakončení cejchů 
mívalo různou podobu, nejčastěji se používala pís-
mena RB, znamenající Relegautus Bohemiae – vy-
hoštěn z  Čech. Rudolf považoval za  zábavné po-
změnit písmena na RM. RM jako Rudolf Mrač, vlastní 
iniciály. Když je tak svíral v rukou, už se nesmál. Jak 
by asi bolelo, kdyby mi někdo vypálil jméno na tvář, 
tázal se v duchu, když vcházel do druhého sálu.

„TO, CO JSTE TEĎ VY, BYLI JSME I MY“ stá-
lo nade dveřmi. Figuríny upíraly na  Rudolfa trpí-
cí oči. Každá se ptala: „Proč zrovna já?“ Přichystal 
jim vskutku nezáviděníhodný osud. Z druhého stup-
ně mučení se oběť vrátila živá, ale následky si nesla 
do konce života. Vytrhávání nehtů a  jazyka rozžha-
venými kleštěmi, drcení prstů na kaši v palečnici… 
Rudolf si musel neustále připomínat, že otevření Ex-
pozice hrůzy bude pro hrad prospěšné, protože při 

Lukáš Vlasák

Expozice hrůzy



[ 37 ] 

HOWAR D – 18/2016

pohledu na  utrpení, které do  jejich mírumilovného 
kraje přivedl, ztrácel víru v dobro.

Ne všechny postavy v Mračově mučírně umíra-
ly. Byli tu také mukaři, kteří bolest jen způsobovali. 
Rudolfovi nevadili, byla to koneckonců jejich práce, 
za kterou byli sice dobře odměněni, ale zaplatili za to 
vysokou cenu – celá jejich rodina žila na okraji města, 
společnosti a opovržení.

Husí kůži Rudolfovi naháněli písaři. S kamennými 
obličeji seděli hned vedle trpícího a veškerý průběh 
mučení zapisovali do smolných knih, aniž by přitom 
hnuli brvou. Písaři, to byly pravé bezcitné bestie. Ru-
dolf je do své Expozice hrůzy nechtěl, ale poté co 
navštívil jiná muzea tortury, bylo mu jasné, že bez pí-
sařů by byla výstava neúplná.

Rudolf Mrač si podvědomě uvědomoval, že pra-
vý důvod, proč písaře nenávidí, je ten, že se cítí být 
tak trochu jedním z nich. Jako redaktorovi Hradní-
ho zpravodaje mu nejvyšší čtenost zajišťovala černá 
kronika. Krádeže, rvačky, vraždy. Jenže už dlouho se 
v okolí nic zlého nestalo a Rudolf se občas přistihl, 
že si přeje, aby již nemusel psát o něčem tak povrch-
ním, jako byla přestavba kruhového objezdu. Netušil, 
že mu jeho Expozice hrůzy přání brzy vyplní.

Dobrovolné přiznání bylo inkvizitory považová-
no a priori za neúplné. Platila presumpce viny. Proto 
vznikly mučírny. Kdo se odmítal přiznat a došel až 
do třetí komnaty, nadobro zde ztratil některou z pod-
statných částí těla nebo osobnosti. Norimberská přil-
ba vtlačovala otáčením ostrý šroub do hlavy a prová-
děla velice primitivní trepanaci lebky, španělská bota 
se zahlodávala do svalstva i kosti v lýtku a J idášova 
kolébka drtila jednu z nejcitlivějších částí těla – pe-
rineum mezi konečníkem a  genitáliemi. Nahý kacíř 
seděl na vrcholku stolice ve  tvaru dřevěné pyrami-
dy, síla gravitace ho odspodu čtvrtila a vymačkávala 
jako odšťavňovač pomeranče.

Rudolf Mrač kolem nich rychle prošel. Věděl, že 
jsou v pořádku, a cítil, že na diváky budou působit 
tak, jak mají. Zastavil se až u hrušky muk. Tuhle ne-
nápadnou kovovou věc ve  tvaru ovoce vnímal jako 
útok proti vlastní osobnosti. Jako redaktor se Mrač 
živil jazykem a hruška muk znásilňovala to, co mu 

bylo nejcennější. Nedovedl si představit hrůzu z ci-
zího objektu v ústech. Aby mohla být Hruška apliko-
vána, vyrazily se mučenému přední zuby. Inkvizitor 
pak otáčel klíčkem na konci strojku, čímž došlo k ro-
zevření plátků a hruška se mechanicky ztrojnásobi-
la. Stoličky byly vylámány, čelist vymknuta. Násled-
ný otok způsobil stažení průdušnice a hypoxie mohla 
vést až k zastavení srdce. V takové situaci už se člo-
věk těžko přiznává a jako nenapravitelný hříšník pu-
tuje do čtvrtého kruhu mučení neboli Sálu smrti.

Strašidelná hudba ztichla. Audioprůvodce po-
žádal návštěvníky, aby se rovněž ztišili a  nechali 
na sebe působit sílu vraždících nástrojů. Všichni zde 
oněmí hrůzou, maloval si Rudolf, než přijde závěreč-
ná šoková terapie. Terapie ohněm. Díval se na pět 
smrtících strojů, svíral ledový cejch na svou obranu 
a věděl, že chodit sem sám v noci nebyl nejlepší ná-
pad.

Jako kolo pro křečky. Akorát větší, aby se do něj 
vešel člověk, a uvnitř pobité ostrými hřeby. Aragon-
ské kolo smrti. Jen si s ním zatoč, s hříšníkem! Co 
z kola vypadne? Jakási beztvará hmota, která dříve 
bývala člověkem. Oloupaný a namletý. Kdo je tím vi-
nen?

Druhému z vraždících nástrojů se nepříliš origi-
nálně říkalo loupač kůže. Klika od  rumpálu, kterou 
si mohl každý z návštěvníků zatočit, rozpohybova-
la dvě sady ostrých čepelí jdoucích proti sobě. Mezi 
nimi ležela vosková postava, nože z ní chaoticky od-
řezávaly kusy. Odštěpky tkáně létaly všude kolem. 
Hluboké sečné rány nepostupovaly podle odhadnu-
telného schématu. Jednou se zakously do  ramene, 
pak do hýždí. Po několika otočkách oběť vykrvácela.

Vedle loupače stálo lidské struhadlo. Otočný bu-
ben se zdrsnělým železným povrchem, na který bylo 
mučedníkovi přikázáno nalehnout. Zpočátku to šlo 
ztuha, rozedřený trup se vzpouzel, ale když byla břiš-
ní stěna protržena, krev a vnitřnosti se vyvalily ven, 
a  to, co bylo dříve uvnitř, buben zvnějšku prolubri-
kovalo.

Alespoň se člověk na své vyvržené vnitřnosti ne-
musel dívat. Tento „nedostatek“ odstraňoval takzva-
ný vrátek, pod který trápeného položili, rozřízli mu 
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břicho a konec střev přibili na válec nad ním. Pak už 
stačilo jen navíjet. Sledovat a  hlavně cítit, jak jsou 
vám střeva vytahována ven, centimetr po centimet-
ru, to by přimělo k přiznání i Jana Husa. Jenže jako 
vyrvaná střeva nelze vrátit do dutiny břišní, stejně tak 
ze čtvrtého kruhu mučení už není úniku. Jedině skrz 
očistné plameny.

Ani ve čtvrtém sále své Expozice hrůzy neobjevil 
Rudolf Mrač zdroj svého iracionálního neklidu. Zbý-
valo prověřit poslední mašinu na vraždy. Když prově-
řit, tak na vlastní kůži. Ostatně proto dnes v noci při-
šel, aby zjistil, jak se na jeho výstavě budou cítit lidé. 
Skuteční lidé. Živí lidé.

Neváhejte a posaďte se do vyslýchacího křesla! 
Unikátní exemplář z dílny španělské inkvizice pou-
ze teď a  tady. Mrač se posadil na dva tisíce hřebů 
a… nic necítil. Rozložil svou váhu, stejně jako to 
dělají fakíři, když si lehají na  lože ze hřebíků. Právě 
v  tom spočívala ďábelskost křesla, v  tom prvotním 
klidu, který vyslýchaný pocítil, když usedl. Pak mu 
inkvizitor doslova přitopil. Železné křeslo bylo duté 
a v ukrytém roštu se dal rozdělat oheň. To už byla 
oběť připevněna řemeny a nebylo úniku. Stovky roz-
žhavených hrotů se v  různých místech propalovaly 
do kůže. Když pronikly první vrstvou tkáně, rána se 
sice zatáhla, ale začalo být divně cítit škvařící se sád-
lo. Divné, protože tvé vlastní.

Posadil se do křesla. Zavřel oči. Pohmatem prstů 
zavadil o nejbližší ostny a zjistil, že jsou teplé. Zhlu-
boka se nadechl. Ucítil vyhasínající dřevěné brikety. 
Mozek vyslal varovný signál. Byl si stoprocentně jis-
tý, že oheň pod vyslýchacím křeslem nerozdělal. Ni-
kdo jiný nepřicházel v úvahu. Rudolf byl jediný, kdo 
měl od přísně střežené Expozice hrůzy klíč. Vyskočil 
a otevřel zadní dvířka roštu. V oharcích leželo cosi 
ohořelého. Levá lidská ruka odseknutá zhruba v po-
lovině loketní kosti.

Rozeběhl se k východu. O něco zakopl. Cejcho-
vací tyč zakončená iniciály RM zazvonila o kamen-

nou podlahu. Utíkal tmavou chodbou. Náhle ho něco 
srazilo k zemi. Zaslepilo ho ostré světlo a silný žár 
mu popálil záda. Na paralyzovaného Rudolfa Mrače 
vyskočil hořící muž a jeho tíha mu nedovolovala po-
hnout se. Při pádu se praštil do hlavy.

Žár působící na pokožku ho za okamžik probral 
do plné bdělosti. Sakra, jak mohl zapomenout na oh-
nivce a na jeho petrolejem napuštěnou tuniku? Šoku-
jící vrchol hrůzné expozice? Odvalil ze sebe fi gurínu, 
která už pomalu dohasínala, a vrátil spouštěcí me-
chanismus do původní polohy.

Neplánované zastavení přinutilo Rudolfa pře-
hodnotit jeho původní úmysly. Upálená lidská ruka 
– co to pro mě znamená? Budu muset zavolat po-
licii, bude se vyšetřovat, zítřejší otevření výstavy se 
přinejmenším odloží. Taky se může stát, že se to roz-
křikne a hrad ztratí s posledními zbytky dobré pověsti 
i návštěvníky. Kontraproduktivní. Nepřijatelné. Musí 
se na to jinak.

Vrátil se ke  křeslovému roštu a  opatrně z  něj 
vyňal zuhelnatělé ostatky. Hlavou mu vířily příka-
zy. Zabalit je do košile. Odnést a uschovat. Zahra-
bat. Rudolf se vyplížil chodbou z podzemí na nádvo-
ří a odtud do hvozdů obklopujících hrad. Tam našel 
vhodné místo pro provizorní hrob. Ruku zakopal a šel 
se domů dospat.

Protože zítra musí bezpodmínečně otevřít. 
Všechno bude v pořádku. Nic nebude špatně. Zít-
ra přijdou první návštěvníci a celá armáda výletníků 
začne do podzemí proudit ze všech koutů republiky. 
Spolu s nimi jejich peníze.

Figurína ukrytá ve stínu železné panny se usmí-
vá. Šíleně rozšířené zorničky na pozadí zkrvaveného 
bělma se nemohou dočkat první oběti. Tolik mučíren 
po  republice vzniká – na Kosti, v brněnském pod-
zemním labyrintu, v Krumlově, v Praze v Celetné. Ta-
hle je jedinečná. Tady je všechno špatně. Ne však pro 
usmívající se fi gurínu.

Stačí čekat.

Lukáš Vlasák (*1991) se narodil v Litoměřicích, v současnosti 
žije v Lovosicích. Absolvoval bakalářské studium českého jazyka a li-
teratury na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu 
literatury a mezikulturní komunikace pokračuje na Filozofi cké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Pravidelně publikuje knižní recenze 
na stránkách revuepulsy.cz a magazin.dobre-knihy.cz. Kromě litera-
tury a vlastní tvorby se věnuje muzice, skládá texty, hraje na kytaru 
a zpívá ve skupině Šavlozubý ponožky. Vášnivý cestovatel vlakem 
a  kuřák vodních dýmek. V  létě 2013 vydal pod hlavičkou under-
groundového sdružení Pravěk básnickou sbírku Světy. Básně z této 
sbírky se pak v říjnu 2013 objevily na stránkách literárního časopisu 
Host, v  rubrice Hostinec. Časopisecky publikoval několik povídek, 
mj. Magická čísla (Škrabopis 2–3/2013), Dům oběšenců (Hynek 
2/2014) nebo Piráti vs. EGYPŤANI (D65 5–6/2015). Povídka Kde je 
Juan Valmez? vyšla knižně ve sbírce Kafe v pět (Ostrava: Pan Nakla-
datel, 2014). Zatím poslední publikovanou povídkou je westernové 
sci-fi  Escobarento, otevírající 1. číslo z edice sborníků FASCINACE 
(Mfantasy 1/2016).
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Slovansky rostlá hnědovláska s  podmanivým 
úsměvem Barbara Nedeljáková se narodila v květnu 
1979 v Banské Bystrici v někdejším Československu. 
Po střední škole se přestěhovala do Prahy, kde vy-
studovala herectví, nějakou dobu působila v loutko-
vém divadle a působila jako profesionální modelka. 
Objevila se v mezinárodních reklamách pro T-Mobile, 
Hasbro, Samsung nebo Woolite. Zde se také dostala 

k prvním fi lmovým rolím. Nejprve k roli Hanky ve stře-
dometrážní televizní komedii Věrní abonenti (2001) 
po boku Karla Rodena, Gabriely Wilhelmové ale také 
Ivety Bartošové. Poté se jako Veronika objevila v jed-
nom dílu seriálu Černí andělé (2001). A pak už se vě-
novala fi lmu zahraničnímu.

V  roce 2003 se mihla v pokračování westerno-
vé komedie Shanghai Knights (2003). V akčně her-
ním Doom (2005) si jí snad všimnete u baru. Což by 
na přípravu stačilo.

Své herecké ostří hluboko do masa zasekla v tu-
ristickém krváku Eliho Rotha Hostel (2005), který jí 
otevřel životní i kariérní cestu do zámoří. Po obrov-
ském úspěchu fi lmu v zahraničí se Barbara rozhodla 
přestěhovat do Los Angeles a zkusit své štěstí tam. 
V obou případech se dá říci, že se jí to, na obyčej-
nou holku ze Slovenska, vcelku povedlo. Kromě fi l-
mů, které točila nejen v USA, ale i ve Velké Británii 

nebo třeba Rumunsku, se koncem roku 2012 pro-
vdala za Jeremy Wallace Millera, s nímž má syna.

Krátce, jak prozrazuje v rozhovoru na jiném místě 
tohoto čísla nejen ve fl ashbacích, se ke svému nej-
slavnějšímu horroru vrátila v  pokračování Hostel: 
Part II (2007).

Barbara se samozřejmě neobjevuje jen v horro-
rech, i když ty tvoří značnou část její fi lmografi e. Ob-
jevila se v britském thrilleru Pimp (2010), v  roli za-
nášející milenky šéfa londýnského podsvětí v  krimi 

„Vydělals mi spoustu peněz,
takže ty seš moje děvka.“

Barbara Nedeljáková
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thrilleru Isle of Dogs (2011), v bulharském thrilleru 
The Winner 3D (2013), televizním seriálu Crossing 
Lines (2013) nebo americkém akčňáku Wardogs 
(2015). A letos by se měl objevit komediálně roman-
tický muzikál DaZe: Vol. Too (sic) – NonSeNse s po-
měrně zajímavým obsazením (kromě Barbary např. 
Gary Busey, Leslie Easterbrook nebo Patrick Kilpa-
trick). Na Youtube můžete narazit na záznamy jejích 
hereckých hodin u učitelky herectví Leny Harris.

My však tradičně zůstaneme u horroru.
Jako manželka kamaráda hlavního hrdiny se ob-

jevila v lékařském horrorovém thrilleru Ashes (2010). 
Příběh o  ctižádostivém lékaři Andrewu Stantono-
vi, který se úporně snaží objevit lék na AIDS a díky 
náhodně přijatému pacientovi otráveného medúzou 
se mu podaří vytvořit novou bakterii, která by mohla 
mít léčebné účinky, se zpočátku nese v  čistě kon-
verzační linii. Kamera, která chvíli nepostojí (zřejmě 
se v  rámci levnosti snímku šetřilo i na stativu), což 
ale poskytuje zajímavou atmosféru, odvíjí předapo-
kalyptický horrorový thriller o bakteriologickém ohro-
žení. Pokus se Stantonovi totiž samozřejmě zvrhne 
a všichni v  jeho okolí se ocitnou v nebezpečí a  lidi 
se začínají kousat. A věřte, že to není, jako když se 
kousnou dvě slečny na vašem oblíbeném lesbickém 
pornoportálu. Pozitivní však na fi lmu je, že přesto, že 
jede v současné zombie/virus vlně, vlastně se k ní ani 
nijak zvlášť nehlásí, snaha svést se na oné vlně není 
očividná a samotné kousání (ač působivé) v podsta-
tě není nijak podstatné. S notnou dávkou nadsázky 
lze Ashes označit za takového raného Cronenberga 
pro chudé.

O rok později se objevila hned ve dvou horrorech. 
Zatím poslední část kukuřičné série Children of the 
Corn: Genesis (2011) recenzujeme na  jiném místě 
čísla. Druhým snímkem byla klasická lesní slasher 
naháněčka The Hike (2011), v níž si skupinka kama-
rádek (s Barbarou v roli modelky Torri) vyrazí na sta-
nování do lesa, aby jednu z nich rozptýlily po těžkém 

rozchodu. Cestou narazí na partu na pohled sympa-
tických horolezců. A jak známo, když v horrorech ně-
kdo vytáhne paty z města, je zle. Kamarádka bude 
rozptýlena až až. Film kromě neskutečně předvída-
telných a  nejednou až komických odhalení zrazuje 
bezuzdné vykrádání, ať už jde o hudební motiv z Ha-
lloweenu nebo závěrečný twist.

Striptérky už ve fi lmu stály několikrát proti zombí-
kům. Bylo snad logické, že někoho napadne postavit 
je proti vlkodlakům. Což by ale fungovalo možná jen 
v Japonsku. Přesto to napadlo pár lidí ve Velké Bri-
tánii a tak vznikly Strippers vs. Werewolves (2012), 
kde se zaměstnankyně striptýzového klubu dosta-
nou do potíží, protože v  jejich podniku zemře jeden 
ze členů vlkodlačího gangu. Je to tupé jako stříbr-
ná kulka s upilovanou špičkou, lepší vlkodlačí mas-
ky najdete snad i u vás na vsi v obecním kulturáku 
během dětského halloweenského večera, zápletka 
plochá jako anorektická patnáctiletá striptérka bě-
hem svého prvního vystoupení. A  herecké výkony 
by zvládl i divadelní kroužek místní základní školy. 
Pravda, školačkám by to ve spodním prádle asi tak 
neslušelo. Jedním z mála světlých bodů je obsazení 
Sarah Douglas, která svou jiskru neztrácí ani po ně-
kolika desetiletích od dvojek Supermana a Conana. 
Ke  cti Barbary Nedeljákové je třeba říci, že stejně 
jako v Hostelu, dodává fi lmu alespoň nějaký zájem. 
Protože ona jediná má v tomto fi lmu koule.
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Ani po devíti letech se na  její Natalyi z Hostelu 
nezapomnělo. Jejím jménem se Barbara v roce 2014 
objevila, v doprovodu Ashley C. Williams z The Hu-
man Centipede (First Sequence), ve  třináctém díle 
nazvaném Valentine‘s Day Massacre komediálně 
laděného internetového seriálu Hell‘s Kitty (2011), 
v němž se objevují slavné herecké postavy a herci.

Od  horroru na  chvilku odskočíme k  aktuál-
ně trošku zajímavé informaci. V roce 2014 se totiž 
s Barbarou počítalo pro roli Lídy Baarové v Renčo-
vě fi lmu. No, mohl to být zajímavý návrat do čes-
kého fi lmu.

Zatím posledním hotovým horrorovým fi lmem 
s její účastí je stylově nazvaný L. A. Slasher (2015). 
V něm si celkem šik a  sympaťák vrah vybírá oběti 
z  řad těch nejpodřadnějších celebrit. Což, společ-

ně s moderní stylizací, hází celý fi lm z oblasti stra-
šidelného atmosférického horroru spíše do  oblasti 
sociálně kritické stylizované žánrové parodie. Film 
mnohem více pobaví, než vyděsí. Podle závěrečných 
titulků zde Barbara hraje sebe samotnou a pronese 
celou jednu větu.

Jak vyplývá z již zmíněného rozhovoru, na pár je-
jích rolí v horrorech se můžeme ještě těšit (Whispers, 
Just One Drink, Tormenta). Zbývá doufat, že po je-
jím loňském návratu do Prahy horrory z její fi lmogra-
fi e nezmizí. Protože horrory Barbaře sluší. Nebo ona 
jim. To je jedno… Sakra… Takhle se na konci zamo-
tat. Prostě máme Barbaru v horrorech rádi.

Honza Vojtíšek
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Britský spisovatel Brian Lumley je vcelku plod-
ným autorem. K jeho i naší vlastní smůle je však čes-
kým a slovenským čtenářům a čtenářkám znám jen 
malým zlomkem své tvorby. Kromě sbírky povídek 
Nekros a minima povídek rozesetých po  antologi-
ích hlavně svým dílem nejznámějším, nejslavnějším 
a  nejrozsáhlejším – monumentální upírskou ságou 
Nekroskop. A právě jí se budeme v několika dílech 
trochu podrobněji zabývat. Sága je rozdělena nejen 
do  jednotlivých dílů, ale ty ještě v  rámci série tvoří 
jakési jasně i  zdánlivě ucelené bloky. Nezbývá než 
upozornit, že se s největší pravděpodobností nevy-
hneme odhalování různých dějových zápletek a po-
int, takže čtěte jen na vlastní nebezpečí.

Brian Lumley (*1937) ve  svých jednadvaceti le-
tech vstoupil do Britské královské armády. Celých 
dvaadvacet let sloužil na leteckých základnách v Ber-
líně a na Kypru. V roce 1981 armádu opustil a začal 
se plně věnovat svým nejoblíbenějším činnostem. Ži-
vit se psaním a cestovat po světě. Lumley dlouhodo-
bě střídavě pobýval ve Spojených státech, na Kypru, 
v Berlíně nebo na Maltě. Pravidelně navštěvoval také 
Řecko. Pokud necestoval, žil v anglickém Devonu. 
Jak se brzy ukáže, tyhle zkušenosti plně využil ne-
jen jednotlivě ve své tvorbě, ale naplno právě ve své 
sáze Nekroskop.

Tento rozsáhlý dobrodružně špionážní upírský 
příběh (nejen) na pozadí studené války původně vzni-
kl jako pentalogie, kterou později rozšířil až na ce-
lých patnáct respektive šestnáct knih. S notnou dáv-
kou ironie je možno říci, že se této série mohou chytit 
bondovští tvůrci, až jim dojde inspirace a  nápady, 
protože Nekroskop je, minimálně v titulní pentalogii, 
s trochou nadsázky takový upírský Bond.

Zajímavé na celé sérii také je, že jistá část čes-
kých čtenářů s Nekroskopem dospívala. První kniha 
byla u nás přeložena a vydána již v roce 1994, zatím 
poslední v roce 2014.

První příběh, nesoucí skromný, přesto stěžej-
ní název Nekroskop (Necroscope), Lumley napsal 
již v  roce 1984, odehrává se však v 70. letech 20. 
století na pozadí bující studené války. Setkáváme se 
s mladíkem Harry Keoghem, který během školních 
let odhalí své skryté psychické a parapsychologické 
schopnosti. Je jediným člověkem na světě, který umí 

hovořit s mrtvými. Nepotřebuje k tomu žádné spiriti-
stické tabulky, ťukající stolky nebo teatrální večírky 
a naleštěné koule. Harry Keogh je Nekroskop. Stačí 
mu být poblíž místa, kde je někdo pohřbený a pro-
stě s ním ve své mysli naváže kontakt. Může s ním 
ve své mysli hovořit. Což je pro mnohé mrtvé velmi 
osvobozující a potěšující v jejich samotě a nenaplně-
ných tužbách. Předávají mu své znalosti a sny a on je 
na oplátku uskutečňuje (jako autor například vydává 
romány již dlouho mrtvých autorů). O Harrym se brzy 
dozví šéf britské pobočky E, tajné špionážní organi-
zace sdružující tzv. Espery - lidi s podobnými schop-
nostmi (telepaty, předvídače budoucnosti apod.) 
a má v plánu Harryho zlanařit pro službu vlasti. Harry 
souhlasí, nejdříve však chce vyřídit jednu osobní věc 
– odhalí totiž, že jeho matka nezemřela při nehodě, 
ale byla zabita a chce ji pomstít. Přitom se mu po-
vede zkřížit cestu agentu sovětské pobočky E, Ru-
munovi Borisovi Dragosanimu. Ten má taky zvláštní 
schopnost, kterou při svém početí získal od půltisíci-
letí nemrtvého upíra Tibora Ferenczyho. I Dragosani 
umí získat tajemství mrtvých lidí, ti mu je však nepře-
dávají dobrovolně. Dragosani je Nekromant, bere si 
jejich tajemství násilím z jejich mrtvol. Tibor Ferenc-
zy hodlá Dragosaniho využít pro své vzkříšení, Dra-
gosani naopak chce Tiborovy schopnosti využít pro 

Jmenuji se Keogh. 
Harry Keogh.
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získání větší moci. Je jasné, že vše spěje k nevyhnu-
telnému střetu mezi Harrym, Tiborem, Dragosanim 
a sovětskou esperskou organizací sídlící na Bronic-
kém zámku.

Příběh Nekroskopa je silně promyšlený a napsa-
ný s  citem pro vyprávění. Plyne jako voda tekoucí 
z kopce a kniha je přečtená, ani se nenadáte. Přesto 
je z ní cítit, že již při psaní tohoto příběhu Lumley tu-
šil a věděl, že jich bude nakonec více a obecně ten 
příběh bude rozsáhlejší a obsáhlejší. Celý děj Nekro-
skopa, ač má svůj jasný začátek a konec, je trošku 
upovídanější a ne zase tak akční, jak by se na knihu 
podobného žánru patřilo. Na druhý pohled jde o jaksi 
uváděcí záležitost. Což ale není nijak ke škodě věci. 
Ač je Nekroskop nezpochybnitelným horrorem, mate 
tím, že svůj horrorový základ schovává za maskou 
„špionážního“ románu. Z větší části totiž v podstatě 
ničím jiným není.

Nejvýraznějším negativem Nekroskopa tak zůstá-
vá jeho český překlad, utápějící se v  jednotvárnosti 
používaných výrazů, špatného řazení slov ve větách, 
nemluvě již o  množství překlepů a  zapomenutých 
slov, které měly být vyhozeny, větším než malém.

O dva roky později vychází český překlad druhé 
části ságy, původně vydané v roce 1988, Nekroskop 
II: Vampýři! (Necroscope II: Wamphyri!). A tentokrát 
se vám Nekroskop zakousne přímo do krku.

Dragosani je „mrtev“ a Bronický zámek zničen. 
Harry Keogh přišel o své fyzické tělo, jeho psychická 
forma však přebývá v Möbiově kontinuu. Někteří lidé 
vidí existenci jako gramofonovou desku s  již vyliso-
vanými drážkami a současnost, aktuální teď a tady, 
je vlastně jen jehla přenosky projíždějící drážkami. 
A vlastně něco takového je Möbiovo kontinuum, mís-
to, v němž plynou osudy živých i nemrtvých v mod-
rých a červených liniích, do nichž lze libovolně vstou-
pit a přesouvat se v prostoru i čase. Harry s živými 
komunikuje prostřednictvím svého právě narozeného 
syna. Když se pak zjeví v pobočce E jejímu novému 
šéfovi Alecu Kyleovi, upozorní ho na nové nebezpečí. 
Harry totiž zjistí, že Dragosani nebyl jediný, do jehož 
zrození zasáhl a jeho osudy tak ovlivnil, v Rumunsku 
pohřbený vampýr Tibor Ferenczy. Ještě před Drago-

sanim totiž Tibor „nakazil“ nenarozeného Juliana Bo-
descua, jehož matka omdlela u Tiborovy hrobky. Bě-
hem dospívání pak Julian odhaloval, poznával a učil 
se ovládat své nadlidské schopnosti. Těmi ovládá 
svou matku, tetu i sestřenici a podřizuje je své vůli. 
Kromě toho, že díky němu jeho mrtvý strýc po třech 
dnech vstal z hrobu a Julian „cosi“ chová ve skle-
pě. Tentokrát se britská pobočka E rozhodne vypořá-
dat i se samotným Ferenczym. Mimoto se Bronický 
zámek pomalu vzpamatovává z Harryho frontálního 
útoku. Což opět zasáhne do Harryho existence.

Vampýři jistojistě potěší příznivce klasického 
horroru, neboť zde Lumley tu špionážní linii zatlaču-
je trochu do pozadí a nechává naplno vykvést tem-
ný květ výborného upírského horroru, v němž mísí 
klasické gotické propriety žánru s drsnou a temnou 
moderností. I zde Lumley pokračuje ve svém zvyku 
vyprávět v  jedné knize více příběhů najednou, které 
dlouho působí samostatně, aby se nakonec prolnu-
ly v  jeden celek. Kromě až bravurní geneze Juliana 
Bodeskua se vydáme do 10. století, kde se více se-
známíme s Tiborem Ferenczym. Vice se seznámíme 
i s dalšími ESPery z pobočky E, například Darcy Clar-
kem, který se objeví i v dalších dílech, a jeho schop-
ností, která ho nutí opustit místo, kde mu hrozí ne-
bezpečí.

Druhý díl nejen zajímavě rozvíjí celý obecný pří-
běh série. Přináší ale i vcelku neotřelý pohled na upír-
ství, jeho existenci, schopnosti či samotný průběh 
této existence, aniž by ale zcela rezignoval z klasic-
kých mýtů a legend, tvořících základ žánru. Ochuzeni 
nebudeme ani o tradiční fi losofující pasáže o světě, 
matematice, prostoru, času, vesmíru jako takovém 
nebo lidském těle a duši. Není to však nic, co by akč-
ní a  strhující příběh narušovalo (v  mnohem menší 
míře než u prvního Nekroskopa), jsou to jen kratič-
ké ostrůvky v jinak svižném, temném, atmosférickém 
akčním příběhu.

Zlepšení doznal český překlad, přišel o svou kos-
trbatost a jeví prvky hrátek se slovy a viditelného roz-
šíření slovní zásoby.

Dvouletý odstup českých vydání zůstal dodržen 
i u Nekroskop III: Zdroj (Necroscope III: The Sour-
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ce), v němž Lumley ve svém příběhu rázně a ostře 
zatočil.

Ruské pobočce se podařilo vymazat duši Aleca 
Kylea. Toho využil Harry Keogh a začal Alecovo tělo 
využívat. Harryho manželka i s Harry juniorem totiž 
zmizeli a on se je vydal zoufale hledat. Při hledání 
a brouzdání Möbiovým kontinuem zjistí, že se sovět-
ským vědcům podařilo otevřít bránu do jiné dimenze. 
Stalo se tak náhodně během nehody v tajném Pro-
jektu Perchorsk, který měl být sovětskou protiváhou 
amerického systému SDI (tzv. Hvězdných válek). V té 
době je sověty zajat mladý britský agent Jazz Si-
mmons, který byl k Projektu Perchorsk vyslán, aby 
o něm zjistil nějaké informace. Od dob otevření brá-
ny z ní již několikrát vystoupilo něco neuvěřitelného 
a Jazz, jako zajatec, je nakonec donucen projít bra-
nou na druhou stranu. Svět na druhé straně brány je 
ovládán několika upířími vládci, je to svět, z nějž se 
do naší dimenze dostali upíři. Harry se domnívá, že 
jeho syn i s matkou se do tohoto světa ukryli a po po-
radě s mrtvým upírem Faethorem Ferenczym, se roz-
hodne je tam jít hledat. Jenže v tomto jiném světě se 
schyluje k nelítostnému boji mezi upířími vládci v čele 
se Šejtisem a tajemným Obyvatelem zahrady…

Lumley tentokrát přichází s opravdu originálním 
a zajímavým nápadem poodhalit tajemství, odkud se 
na zemi vzali upíři a dovést čtenáře rovnou až k sa-
motnému prameni. Jenže se mu tím příběh kvalita-
tivně rozpadl na  tři části, respektive židle, na nichž 
musel sedět a  rovnoměrně zatěžovat. S  popisem 
Projektu Perchorsk, jeho útrob a  tajemství si navý-
sost vyhrál. Dalo by se to přirovnat k Julianově ge-
nezi předchozího dílu. Perchorsk má spád, zápletku, 
tajemství a místy silně horrorovou atmosféru. Část 
s  Harry Keoghem však tentokrát bují nezáživnos-
tí a poprvé je cítit, že nápadu a provedení tentokrát 
vadí, protože je jakoby navíc. Stahuje nápady (Per-
chorsk, upírská dimenze) nutně k zemi, rozmělňuje 
je. Harry zde sice opět hovoří s mrtvým upírem Fae-
thorem a čtenář se dozvídá spoustu nového o  jeho 
historii ale stručně řečeno, dokud se Harry nedosta-
ne do akce, je s ním nuda.

Kapitolou samou o sobě je jiná dimenze a život 
v ní. Lumley si ji vymyslel takřka dokonale do nejpo-
drobnějších detailů (čtenář se i přesto ale nevyhne 
jistým nesrovnalostem, které během čtení cvrnkají 
do očí – kdo by se v  tom ale chtěl vrtat, že ano?). 
Zpočátku se cizí svět zdá úchvatný, zajímavý a pře-
kvapivý a možná vás ani nenapadne otázka, proč 
má ve skoro každém příběhu jiná dimenze většinou 
goticky středověkou nebo minimálně aristokratic-
kou podobu? Pak ale dojde na samotné upíry, jejich 
sídla, poskoky, otroky a pomocníky a začne se zdát, 
že Lumley své fantazii popustil uzdu až moc. Nejed-
nou se více soustředí na popis určitých věcí (např. 
sídel upírů) než na samotný děj. Tu a tam prostě vi-
ditelně přehání. Což se ve fantasy prostě stává. Ano, 
čtete dobře. Ještě v Projektu Perchorsk lze narazit 

na horrorovou atmosféru, ta ale v cizí dimenzi vyklízí 
prostor ve prospěch fantasy. Z upírů (a upírky) se na-
jednou stávají až karikaturní postavy jako vystřižené 
z moderních akčních upírských blábolů. Vůbec nedě-
sí a nejde z nich strach, nejednou působí až směšně. 
Jsou největší vadou na kráse jiné dimenze.

Největší výhodou Zdroje částečně je, že jde o tře-
tí část série. Být toto první setkání s ní, dá se snad 
uvažovat i o tom, že by mohlo od dalších příběhů od-
radit. Rozhodně to tentokrát nebude na vrub překla-
du, který pokračuje v razantním zlepšení na mnoha 
frontách, což se obzvláště u popisných pasáží musí 
ocenit. Oproti prvnímu Nekroskopovi je to až radost 
číst.

K českým čtenářům se Harry Keogh vrací v roce 
1999 počtvrté v Nekroskop IV: Řeč mrtvých (Ne-
croscope IV: Deadspeak). Ovšem bez svých schop-
ností hovořit s mrtvými a cestovat möbiovým konti-
nuem, o které v závěru předchozího dílu přišel. Žije 
si svůj poklidný život prací pro pobočku E, která mu 
však ztrátu schopností moc nevěří a  tak na něj na-
sazuje agentku, která se vydává za  jeho milenku. 
Sovětská pobočka se však návratu Harryho schop-
ností bojí tak hodně, že na svou stranu získá vyso-
ce postaveného agenta britské pobočky, aby Harry-
ho zabil. O Harryho se zajímají i mrtví, kteří se mu ze 
všech sil pokouší sdělit, že po světě chodí další upír. 
Reinkarnovaný vlastní syn Faethora Janos Ferenc-
zy, který dokáže vzkřísit mrtvé a využívat jejich slu-
žeb a umí i nahlížet do budoucnosti, jedné z mnoha 
budoucností. Harry s Jonasem zkříží cesty v Řecku, 
kde se Harry připojí k vyšetřování ztráty dvou brit-
ských agentů. Ví, že bez svých schopností je na Jo-
nase krátký, nezbude mu tak nic jiného, než se spojit 
s Faethorem, který si jeho prostřednictvím chce se 
svým synem vyřídit dosud nevyřízené účty, a vpustit 
ho do své mysli, aby mu pomohl ztracené schopnos-
ti obnovit. Harry dobře ví, jak jsou vampýři prohna-
ní a prolhaní. Ví to i Janos, protože nahlédl do bu-
doucnosti, která mu ukázala, že ze souboje Janose 
a Harryho vyjde vítězně vampýr…

Celá úvodní pentalogie Nekroskopa zaujme tím, 
že každý její díl je v trochu jiném stylu. Byl-li Nekro-
skop špionážní, Vampýři temně atmosféričtí a Zdroj 
fantasy, je Řeč mrtvých převážně (ale nejen) konver-
zační. Celý příběh se opět tříští do několika (již ne tak 
jasně oddělených) propojených linií, ať už jde o Jano-
sovo řádění ve Středozemním moři nebo již klasické 
Faethorovo vyprávění o  své historii, tentokrát úzce 
spojené se střetem s Janosem, které patří k nejlep-
ším částem knih. Vrací se zpět i špionážní linie, ko-
nečně pořádně propojena s  linií upírskou. Tentokrát 
se však příběh razantně vrací zpět k postavě Harryho 
Keogha a jeho strastem. A velkou část románu tvoří 
rozhovory mezi Harrym a Faethorem, který ho pře-
svědčuje, aby ho nechal vpustit do své mysli, nebo 
Harrym a Möbiem.

Přesto se najde dost prostoru na drsnou atmo-
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sféru (hlavně historické části a  Janosovy kousky) 
i na akční dobrodružnost. Vrací se postavy známé již 
z předchozích knih, ať už Zek, s níž se Harry krátce 
setkal již ve Vampýrech a důvěrněji ve Zdroji, Jazz 
Simmons ze Zdroje a Darcy Clark, s nímž si buduje 
přátelství na život a na smrt již od Vampýrů. I o tom 
Janosovi padla již několikrát zmínka v předešlých pří-
bězích. Janos po až směšně působících vampýrech 
ze Zdroje působí jako dokonalá ikona vampyrismu. 
Chová se a jedná přesně tak, jak se od vampýra oče-
kává. Je lstivý, mazaný, nemilosrdný a krutý, zároveň 
svým způsobem namyšlený, sebestředný a  až ne-
zdravě sebejistý.

Lumley opět pouští svou uzdu bizarnosti, ten-
tokrát ovšem v  „realistických“ a  ne přehnaně fan-
taskních obrazech a  nevyhýbá se ani otevřeným 
sexuálním scénám, které nijak neromantizuje (Ja-
nosův vztah s matkou). Po v  tomto ohledu slabším 
Nekroskopovi a tak trochu „jiném“ Zdroji do toho jde 
Lumley opět zase naplno a horrorově. A možná přijde 
i odkaz na Lovecrafta.

Jedním však Řeč mrtvých z předchozích knih vy-
bočuje. A  tím je její závěr. Který si připravuje půdu 
pro pátý příběh. Po přečtení kterékoliv předešlé knihy 
nebylo jasné, s čím se Lumley vytasí v té následující. 
Dalo se očekávat prakticky cokoliv a minimálně Zdroj 
lze považovat za velké překvapení. Zde je tomu jinak. 
Závěr knihy končí i nekončí dobře a dost napovídá 
o tom, co se bude dít v díle následujícím. Tvoří s ním 
totiž uzavřenější celek. Je evidentní, že to, co v závě-
ru knihy začíná, bude muset být v další části vysvět-
leno a rozvinuto. Není možné, aby to bylo opomenu-
to a příběh opět skočil někam jinam. Ne. Lumley zde 
řekne A. A B dořekne v dalším díle.

Poslední případ Harry řeší v Nekroskop V: Sémě 
mrtvých (Necroscope V: Deadspawn), česky vy-
daném v  roce 2000. Jestliže bychom druhou část 
Nekroskopa označili za  nejtemnější a  nejatmosfé-
ričtější, tato je bezesporu nejdrsnější. Někdo totiž 
brutálně mučí a masakruje mladé dívky. Ty, již mrt-
vé, požádají o pomoc právě Harryho Keogha, kte-
rý se začíná vyrovnávat s daní, již je nucen zaplatit 
za spojení s Faethorem v minulé části. Harry využije 
schopnosti získané od Janose a  jednu z obětí opět 
vzkřísí k životu. Díky ní se dostane na stopu vraha, 
který, ač není vampýrem, jedná stejně brutálně. Je 
ztělesněním čistého zla v  lidské podobě. Harry si 
uvědomuje, že jde o jeho poslední případ, neboť se 
dostavují známky a projevy chyby, kdy do své mysli 
vpustil Faethora a nechal zasít sémě vampýrského 
zla. Harry se pomalu začíná měnit v jednoho z nich. 
Uvědomuje si to i pobočka E, která se ho rozhod-
la zneškodnit. Harry je pevně rozhodnut po vyřešení 
případu odejít do jiné dimenze, v níž před lety bojo-
val proti upírům. Příběh Sémě mrtvých je však rozdě-
len na příběhy dva. Ten druhý se paralelně odehrává 
právě ve vampýrské dimenzi a vypráví osudy vam-
pýrů Šejtise, Fesse a Arkise, kteří po porážce v boji 

s  Harrym a  Obyvatelem zahrady uprchli do  ledo-
vých pustin. Zde objeví sídlo jednoho z prvních upírů 
Šejtána, který se chce vrátit zpět na vrchol, k moci, 
a ovládnout postupně celý svět i  jiné jeho dimenze. 
Poté, co Harry do této dimenze vstoupí, se brzy uká-
že, že před ním stojí poslední životní souboj, právě se 
Šejtánem a jeho poskoky.

Sémě mrtvých hezky uzavírá celou jednu kapito-
lu, dějinnou epochu Nekroskopa a jeho osudů. Opět 
se vrací staří známí – vždy věrný Darcy Clarke, Zek či 
Trevor Jordan, kterého Jonas v předchozím díle zabil. 
Vrací se dokonce i Harry junior. Z jiné dimenze se vra-
cí Šejtis a jeho kolegové, včetně upírky Karen. Vrací 
se i Harryho mentor i protivník v  jedné osobě Fae-
thor a opět i Möbius, jehož proslovy jsou však již dost 
mimo. Objevují se však i postavy nové, upíří vládce 
Šejtán, jedna z vrahových obětí Penny Sendersová, 
pár nových agentů pobočky E, ale hlavně nezvykle 
brutální vrah.

Část, v  níž po  něm Harry pátrá, nabírá takřka 
čistě detektivně thrillerový nádech, který postupně 
graduje až do čistého horroru, v němž nechybí oži-
vování mrtvých, vrahovo nemilosrdné krvavé, odpu-
divé a zvrácené (opravdu, slabším povahám se může 
až zvednout žaludek) masakrování nevinných dívek 
či v závěru jeho životní příběh, nemluvě již o samot-
ných Harryho změnách. Tato část se trochu podobá 
příběhu Juliana Bodescua z Vampýrů. Lumley se již 
nijak nebrání otevírat dveře morbiditě, nechutnostem 
a ryzí živočišné a otevřené sexualitě (pokud snad ně-
kdy vůbec, tak zde Lumley možná balancuje na hra-
nici reality a dobrého vkusu – jde jen o to, považovat 
to za plus nebo mínus příběhu).V jinodimenzionální 
linii, sledující příběh uprchlých vampýrů a Šejtise se 
pak Nekroskop vrací v podstatě ke gotickému horro-
ru s  lehkou příměsí fantasy Zdroje. Děj je napínavý, 
má hustou atmosféru a pozvolně nabírá na děsivosti.

Obě části příběhu, ač spolu vzájemně vlastně ne-
mají vůbec nic společného, sedí. Jsou z velké části 
horrorové a v závěru zapadnou do  jednolitého cel-
ku a závěru, který je snad až zbytečně spektakulární, 
paranormálně fi losofující a z určitého pohledu mož-
ná i podtrhává židličku celému na  hranici realismu 
a uvěřitelnosti balancujícího příběhu. Zjednodušeně 
řečeno se Lumley možná nechal, ve  vidině očeká-
vatelného bombastického zakončení celé jedné epo-
chy své série, moc unést a ve snaze zakončit celou 
sérii nějak spektakulárně lehce přešlápl trochu vedle. 
Do horrorové atmosféry tak zadními vrátky vnikl vítr 
fantasy a odvál celý závěr trochu někam, kam celý 
dosavadní příběh jen trochu nakukoval.

I přesto je možné Sémě mrtvých zařadit na po-
myslnou druhou příčku pentalogie Nekroskop.

Jak již ale bylo naznačeno v  úvodu, Lumleyho 
vampýrská sága nekončí. Následuje trilogie Svět 
Vampýrů o Harryho dětech. O nich ale až příště.

Honza Vojtíšek
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Mám rád antologie a mám rád horory s tematikou 
Vánoc. Proto se vánoční antologie Christmas Horror 
Story zdála být na dnešní večer jasnou volbou. Bo-
hužel, ne každý sobotní večer je posvícení. Tenhle 
kousek se svým neškodným pojetím a, až na výjimky, 
nezajímavými příběhy, řadí do takového toto hororo-
vého středního proudu pro široké masy, který ničím 
neurazí, ale také ničím nezaujme. A to i přes to, že tu 
hraje William Shatner. 

Režie: Grant Harvey, Steven Hoban, Brett Sullivan
Scénář: Pascal Trottier, Doug Taylor

Délka: 99 min
Původ: Kanada

Rok: 2015
Hrají: William Shatner, George Buza, Jeff Clarke, 

Alex Ozerov, Amy Forsyth

No, hraje. On tu jen sedí coby moderátor v rádi-
ovém studiu o Štědrém dni, nalévá se vaječným ko-

ňakem a tvoří určitý propojovací prvek, který vlastně 
příliš nepropojuje. Každopádně působí dostatečně 
sympaticky, což lze ostatně říci o všech účastnících 
tohoto kanadského pokusu o vánoční horror. 

V antologiích je vždy zcela zásadní výběr poví-
dek. A troufám si říci, že tentokrát neměli autoři pří-
liš šťastnou ruku. Režiséři, jejichž největším dosa-
vadním úspěchem je dvojka a  trojka Ginger Snaps, 
představují čtyři příběhy. Ten, který vše rámuje je asi 
nejzábavnější a pojednává o Santově boji se zombie 
elfy a skvěle vypadajícím Krampusem. Dalším je zce-
la nevánoční duchařská blbůstka ve sklepě střední 
školy, která zaujme pouze sexy studentkou v hlavní 
roli a jinak vyčpí rychleji než hrdinčina laciná voňav-
ka. Následuje příběh rozhádané rodiny, kterou po za-
sněžených kanadských lesích nahání onen skvěle 
udělaný Krampus (čti velký čert) a konečně v tom po-
sledním se musí zoufalá matka pustit do boje o své-
ho syna, místo kterého si z lesa přivedla trolla schop-
ného brát na sebe podobu dětí.

A Christmas 
Horror Story
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Příběhy jsem vám stručně představil hezky 
za sebou, ale vězte, že tvůrci vám tento komfort ne-
poskytnou. Povídky vypráví na  přeskáčku, aniž by 
byly nějak výrazněji provázány (postavy se znají, ale 
je to zcela irelevantní). Bohužel to vede k tomu, že ze 
všech povídek nejprve vidíme začátek, pak prostře-
dek a nakonec závěr. Takhle to nezní nijak divně, ale 
když polovinu fi lmu sledujeme jen rozjezdy čtyř po-
vídek, na pozornosti to rozhodně nepřidá, abychom 
pak začali zrychlovat tempo ve všech najednou a tak 
dále a tak dále.

Osobně mi výše popisovaná stavba snímku příliš 
neseděla, za což významně mohla také nekvalita po-
vídek. Duchařská ze sklepa je, jak už jsem naznačil, 
vyloženě mimo, nahánění rodinky po  lesích má sice 
Krampuse, ale také dementní pointu a nezajímavý prů-
běh a tak nám zbývají poslední dvě. Souboj Santy se 
zombie elfy je zábavný a vlastně až nasere, že je neu-
stále přerušovaný přepínáním na další povídky a trollí 
dítě pak je jediným segmentem, který je alespoň tro-
chu strašidelným a umí vykouzlit slušnou horrorovou 
atmosféru. To není zrovna mnoho, ale na průměrnou 
vánoční podívanou to stačí. Na  rozdíl od  takových 
Black Christmas už si ji ale nikdy nepustím.

Roman Kroufek
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Asi každý zná úsloví o Praze stověžaté. Ale že je 
Praha horrorová a tajemná, věděli a nastiňovali nejen 
domácí tvůrci, ale i ti zahraniční. Pro mnohé cizince 
je Česká republika převážně Praha, protože když už 
k nám zavítají, dál paty nevytáhnou, případně se o ni-
čem jiném nemluví. To se trochu odráží i v odkazech 
v zahraničních horrorech. Praha se v nich v různých 
podobách a  zmínkách objevuje ne vyloženě často, 
ale dá to alespoň na krátký článek.

Pražského kněze Jana Válka, kterého kdysi dáv-
no, v  dalekém středověku, chtěla katolická církev 
upálit, ale nějak se jí to nepovedlo, a  on se vrátil 
jako krvežíznivý a pomstychtivý upír, nahání skupi-
na lovců upírů ve westernovém horroru Johna Car-
pentera Vampires (1998). A Jan Válek je drsný, ne-
milosrdný a krutý soupeř, který se se svou kohortou 
upírských poskoků naprosto atmosféricky ukrývá za-
hrabán v písku a hlíně (rakve jsou na sklonku tisíciletí 
zdá se přežitkem) a své oběti nijak nešetří. Prostě je 
na kusy porcuje holýma rukama (a to jako fakt!). Tedy 
od pohledu náležitě démonický, drsný a charismatic-
ký sympaťák. Carpenter ve svém příběhu tak trochu 
kašle na určitá upírská klišé a vytváří si vlastní, vcelku 
originální, upírskou genezi.

Praha se však do  zahraničního horroru dostala 
již v roce 1891. Tehdy totiž americký spisovatel Fran-
cis Marion Crawford vydal okultní horrorový román 
Pražská čarodějka (The Witch of Prague). Celý ro-
mán se odehrává v  Praze a  vypráví o  čarokrásné 
čarodějce jménem Únorna, která je schopná nejen 
svým osobním kouzlem, ale skutečnými čáry, přinutit 
každého muže, aby se do ní zamiloval. Jednoho dne 
se však zamiluje Únorna sama, do muže, kterému 

říkají Poutník. Poutník však putuje světem a  hledá 
svou ztracenou lásku Beatrice. Titulní pražská čaro-
dějka je opravdu číslo. Paktuje se s šíleným trpaslí-
kem Kyjorkem Arabianem, s nímž v domě vězní sto-
letého starce v hypnotickém spánku. Pokusy na něm 
se pokouší zastavit stárnutí a objevit trik, jak zůstat 
věčně mlád. Mimochodem transfuzí krve z mladé-
ho člověka. Poutníka se Únorna snaží zhypnotizo-
vat a vsugerovat mu, že žádná Beatrice neexistuje 
a  jediný, ke komu má obrátit své city, je ona sama. 
Crawford, který se narodil v Itálii, studoval v Americe 
a později cestoval po světě, podle informací v do-
bových periodikách před napsáním románu v Praze 
nějaký čas pobýval a sbíral pro něj podklady. Česky 
román vyšel poprvé v  roce 1912, podruhé o 18 let 
později. Ovšem ještě před svým českým vydáním ro-
mán v Čechách zaujal. Již v roce 1982 o něm v Lumí-
ru napsali: „Jako román by Pražská čarodějnice naše 
čtenářstvo asi nezajímala, zakládať se tu vše na hyp-
notismu a suggestci, ale jsou místa, z kterých vidět, 
jak cizinec na nás pohlíží a v jakém světle vidí Prahu.“

Vcelku unikátním kouskem je jistě klasické giallo 
La Corta notte delle bambole di vetro (1971), které 
se původně jmenovalo Malastrana, natočené v  ital-
sko-německo-jugoslávské koprodukci. Vypráví to-
tiž o americkém novináři Gregory Mooreovi, který je 
bez známek života přijat do pražské nemocnice a lé-
kaři prohlášen za mrtvého. Moore však mrtvý není, 
upadl jen do kataleptického stavu a během čekání 
na pitvu si retrospektivně vybavuje události posled-
ní noci a dobírá se k odpovědím na několik základ-
ních otázek, jako kam zmizela jeho přítelkyně nebo 
kdo a proč ho chce zabít. V závoji žánrových postu-
pů a „nutností“ (nahota, vraždy dívek) se divák dočká 
nejen pohledu na Prahu a  její zákoutí ale i dobové, 
byť lehce přehnané, vystižení atmosféry socialistic-
kého Československa své doby. Kromě počítání ob-
jevení pražských reálií a pamětihodností divák může 

Praha horrorová



[ 49 ] 

HOWAR D – 18/2016

vyslechnout hudbu Ennio Morriconeho nebo zhléd-
nout pozdější bondgirl Barbaru Bach.

Na Prahu a odkazy na Česko narazíme dokonce 
v seriálu Buffy the Vampire Slayer (1997) a v nejed-
nom díle. Ve druhém díle třetí řady, nazvaném School 
Hard se upíři Spike a Drusilla baví o Praze. Drusilla si 
stýská, že jí Praha chybí, Spike jí připomíná, že tam, 

díky hloupému davu, málem zemřela. Buffy však ne-
straní čistě jen Praze. V páté sérii mniši hlídající klíč 
mluví hojně a zřetelně česky. V sedmém díle sedmé sé-
rie nazvaném Conversations with Dead People připo-
míná bývalý spolužák Holden Buffy, že jí kdysi dal opsat 
seminární práci na téma Václav Havel (poplatek za uži-
tí jména neuhrazen). V originále vysloveno Vaklaf Ável.

A důležitá rada na závěr. V Praze neradno okrá-
dat staletí mrtvé nebožtíky. Ani když je po Mnicho-
vu a obsazení Prahy nacisty je na spadnutí. Zjistí to 
hlavní hrdina povídky prakticky neznámého auto-
ra Stephena Gregora, který si z  loupežné návštěvy 

Prahy přiveze starý a drahý suvenýr. Protože pak vás 
navštíví Pán z Prahy. Nemilá návštěva. Zcela klasic-
ká anglická strašidelná povídka se původně objevila 

v  jednom anglickém poválečném magazínu a  je to 
technicky jediná existenční informace nejen o  au-
torovi, ale i povídce. V českém překladu se objevila 
v antologii Jana Zábrany Lupiči mrtvol.

Jak vidno, Praha má své neocenitelné kouzlo. 
A  to jsme jistě nevyčerpali všechny možné podoby 
jejího přispění zahraničnímu horroru. Sjíždí se do ní 
nejen zamilovaní studenti (Der Student von Prag), ale 
i krvežízniví upíři (Blade II). Čarodějnice, oběti i vrazi. 
Stěny jejích domů jsou nasáklé staletými temnými le-
gendami, mrazivé odkazy sledují vaše kroky v nejed-
né uličce. Člověk aby se bál to město navštívit.

Honza Vojtíšek
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„Mobiláci, jak vypadá štreka na Ostrów?“ zeptal 
se jeden ze sta anonymních účastníků silničního pro-
vozu. Ďábel mi našeptával, abych odpověděl: „Černá 
a asfaltová, drahý kolego“, ale udržel jsem se. Po ně-
kolika sekundách se éterem rozlehla odpověď, mno-
hem kultivovanější než ta má.

„Na  čtyryadvacátým stojí méďové na  koloběž-
ce.“

„Díky, kolegyně. Kdybys to hnala na Varšavu, tak 
tam bylo čisto.“

„Díky, širokou cestu!“
„Širokou!“
Zlostně jsem drapl mikrofon, po chvíli přemýšlení 

jsem ho však odložil zpátky na vedlejší sedačku. Ne-
mělo cenu vkládat se do diskuse. Klepl jsem prstem 
do  růžového stromečku visícího na  zpětném zrcát-
ku a začal si broukat nejasnou melodii. Klid netrval 
dlouho.

„Zasraná buzna!“ vykřikl jsem a dupl na brzdu, 
když mě nějaká granátová škodovka začala předjíž-
dět a pak musela uhýbat protijedoucí audině. Zavřís-
kl jsem do CB rádia: „Co děláš, ty vole!“ a po chvíli se 
rozkošně zaposlouchal do zlořečení ostatních řidičů.

Život řidiče kamionu není jednoduchý. Je to prá-
ce pro mladé, kteří mají rádi obrazy okolí míhající 
se za oknem, děvky a rozhovory s cizími lidmi. Cítil 
jsem se na tohle už starý. Snil jsem o teplých bačko-
rách a vysedávání s ženou u krbu, milování, když děti 
usnou a nesmyslném čumění do ohně. Nikdy k tomu 
nemělo dojít.

Má jediná dcerka zemřela, když jí bylo pět. Bě-
žela za míčem… Tolikrát jsem jí to opakoval! Žena se 
zbláznila, propadla těžkým depresím a pak se obě-
sila. Zůstal jsem sám jako palec. Mohl jsem se pod-
dat nebo se postavit na nohy, dokázat si, že člověka 
nelze zlomit. Potřeboval jsem se nějak zabavit, práci 
a peníze. Přesně v tomto pořadí.

Když mi známý známého nabídl rozvoz nějakých 
krámů po Polsku, za celkem slušné prachy, dlouho 
jsem se nerozmýšlel. Jen debil by to nevzal. A do-
konce bych si to i zamiloval, kdyby ne…

„Mobiláci, dejte pozor, méďové s fénem!“ zasle-
chl jsem a uhodil pěstí do volantu.

Zasrané CB rádio! Šéf mi přikázal ho s sebou vo-
zit. Pořád dokola opakoval, že se díky tomu cítí bez-

pečněji, že se vyhneme pokutám a tak něco. Mladej 
rozjížděl svou fi rmu a všemi možnými způsoby se vy-
hýbal riziku.

Ale já jsem tyhle nepochopitelné vynálezy nesná-
šel. Kurva, vždyť stačí jezdit podle předpisů! Sna-
žil jsem se mu to vysvětlit, přesto prosil, abych dal 
na jeho rady, alespoň na několik dní. Mlel něco o dů-
věře. Nakonec jsem s tím, přitáhnout si do své kabiny 
černou plastikovou skříňku, souhlasil. Mé nervy.

Jistě se zeptáš, proč jsem to prostě nevypnul?
Mohl bych kecat o tom, že jsem to slíbil. O sou-

náležitosti s lidmi dříve narozenými, pro které je dané 
slovo svatou věcí, byť i v  takto nevýznamné záleži-
tosti…

Pravda je však jiná. Když šéf viděl mou nechuť, 
zavolal elektrikáře, který rádio zabudoval do  palu-
bovky. Musel bych strhnout plomby, abych ho vypo-
jil, což mohlo skončit přinejmenším ztrátou důvěry, 
přinejhorším rovnou místa. Tohle riziko jsem si ne-
mohl dovolit.

Musel jsem si tedy zvyknout na  ty hlasy, rozlé-
hající se intenzitou batolecího pláče. Ó ano, má dce-
ra první rok pusu prakticky nezavřela. Můj sladký 
knedlíček.

Nikdy jsem však ty kecy neakceptoval. Mohl 
jsem se přinejlepším bavit kroucením hlasitostí, která 
byla nastavena tak, aby nešla ztlumit úplně.

Problém však netkvěl v  samotném rádiu. Něco 
mě trápilo. Předtucha? Věděl jsem, že to je hlou-
post, ale intuice mi našeptávala, že z vlastnění CB 
rádia vzejde něco špatného… Ten moment, když sly-
šíš obklopující tě lidi, vědom si jejich anonymity. Kdy 
máš moc nad cestou, když můžeš kváknout cokoliv 
a vyvolat nehodu. Všechno to v sobě mělo něco tem-
ného. Jako by mě obklopovali duchové, ve které ale 
nevěřím. A kecali a kecali a kecali.

Jsem obyčejný chlap! Dej mi sekeru, naštípu dří-
ví. Možná dokonce postavím loďku nebo chatu, když 
bude dřeva dost. Ale obklopovat se všemi těmi ra-
kovinotvornými vlnami, které nejdou vidět, ale kte-
ré v mé představivosti připomínají rozbouřené moře, 
čekající na to, až loď ztratí svůj kurz…

„Chceš říct, že jsi nikdy nepoužil mobil?“ zaslechl 
jsem zaskočený hlas. Vytržený ze vzpomínek a pří-

Sylwia Błach

Ticho v éteru
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běhu jsem se rozhlédl, jako bych na okamžik ztratil 
ponětí o tom, kde jsem.

Bar. Za pultem pobíhající barman, přede mnou 
zpola prázdná sklenice whisky a vedle krásná blon-
dýna. V rifl ích a triku, s batohem. Jedna z těch zemí 
skrz na skrz stopujících studentek, věřících, že bě-
hem tří měsíců prázdnin je možné nalézt štěstí.

„Použil, samozřejmě, že ano. Když se pohodlí 
a vlastní přesvědčení staví proti sobě, často to dru-
hé prohrává. I přesto jsem nikdy neměl rád moderní 
technologie. Ty jsou pro mladé, ne pro takové staré 
protivy jako já…“ Blondýna se rozesmála. Nevinně 
a decentně, po chvíli její smích pohasl, jako by ho ni-
kdy předtím nebylo.

„Pokračuj. Věřím, že to je úvod k nějaké temné 
a  mrazivé historce,“ vyzvala mě a  žertovně mrkla 
okem.

Dopil jsem whisky, kývl na  číšníka aby mi dolil, 
naklonil se k ní, zahleděl se jí do výstřihu a oddán 
rozkoši okamžiku, nevinnému fl irtu, jsem zašeptal: 
„Nejedné…“

Vždy jsem měl hluboký spánek. Žena se smála, 
že na mě ideálně pasuje vtip „v případě požáru pře-
nést na bezpečné místo“. Když jsem usnul, mé pro-
buzení hraničilo se zázrakem, nikdy jsem se tedy ne-
zabýval celou noc šumícím CB rádiem.

Nedokážu tedy vysvětlit, co se stalo, že mě tu 
noc její hlas vytrhl ze sna. Možná za to mohla vlna ne-
skutečných veder, která zaplavila celé Polsko a způ-
sobila, že dokonce i v mé klimatizované kabině neby-
la šance na trochu chladu. Možná předurčení. Nevím. 
A nejsem si jistý, zda bych vůbec chtěl ten důvod 
znát. Mnohem více bych chtěl prostě vrátit čas a vy-
mazat tu noc z životopisu. Zbavit se toho strachu.

„Je tam někdo?“ zaslechl jsem ženský hlas v rá-
diu a okamžitě se probral. „Halo, slyší mě někdo?“ 
nejpravděpodobněji nějaká dívka šeptala do vysílač-
ky. Každé spojení doprovázelo praskání a v jejím hla-
se zněla panika. Nehoda – pomyslel jsem si a rychle 
sáhl po mikrofonu.

„Slyším tě, co se děje?“
„Haló, haló, prosím…“
„O co jde?“ byl jsem čím dál více rozrušenější. 

Paralyzovala mě už jen samotná myšlenka na neho-
du a vidina krve. „Kde jsi? Co se stalo?“

„Je tu tma… Strašně se bojím,“ dívka začala 
fňukat. Několik sekund jsem slyšel pouze šum a  ti-
ché potahování nosem. Nakonec se ozvala. „Jsem 
zavřená v nějakém návěsu. Našla jsem… Potřebuji 
pomoc,“ komunikativnost na úrovni gymnaziální stu-
dentky způsobila, že mě napadlo, že je to jen hloupý 
žert.

„Jak v návěsu?“
„Nevím. Chytla jsem stopa, nasedla do nějakého 

auta…“ hlas se jí zasekl a  já se cítil jako v nějakém 
nízkorozpočtovém hororu.

„Chceš říci, žes chytla stopa a pak se probrala 
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v návěsu? S přístupem k CB rádiu?“
„Ne, ne. Byla jsem svázaná. Podařilo se mi povo-

lit uzel na rukou. V kastlíku pod podlahou byla nějaká 
vysílačka…“

Přenosné CB, napadlo mě. Slyšel jsem, že tako-
vé vyrábí. Připomínají obyčejné vysílačky, mají zabu-
dovanou anténu a fungují na baterky. Do prdele. Mají 
dosah maximálně dva kilometry.

Divné, ale vědomí, že ta holka musí být někde 
blízko, mi náladu nespravilo.

„Do jakého auta jsi nastoupila?“
„Nic si nepamatuji! Pomoz mi, prosím…“ začala 

propadal hysterii. Hlas se jí zasekával, pletla slova. 
Navíc spojení co chvíli vypadávalo, stále častěji jsem 
slyšel jen šum.

Cítil jsem, jak se mi ježí všechny vlasy na hlavě. 
Podíval jsem se na vlastní nohy a ke svému zděšení 
zjistil, že mám husí kůži. Pozvedl jsem dlaně. Třásly 
se. Celá ta situace na mě ještě nedolehla, má mysl ji 
ještě nechápala, ale tělo zareagovalo správně. Bálo 
se a dávalo hlavě na vědomí, že by měla taky.

„Kurva…“ zaklel jsem a zjistil, že pořád mačkám 
tlačítko rádia. „Popiš mi, kde jsi.“

„Jak to mám vědět?! Je tu tma!“ zařvala hysteric-
ky, ale po chvíli utichla. Na pozadí, na druhé straně 
éteru, jsem zaslechl kroky.

„Jak se jmenuješ?“ zeptal jsem se hloupě, jako 
by mi tahle znalost měla v čemkoliv pomoc.

„Kasia. On jde sem…“
„Já jsem Marek. Nepřerušuj spojení! Odkud víš, 

že je to přívěs?“
„Nevím, je tu prostě tma a hodně místa. A vyba-

vuji si, jako ve snu, že se to třáslo. Jeli jsme…“ Kro-
ky byly čím dál hlasitější a ona mluvila čím dál tišeji. 
„Pomoz mi…“ zašeptla. A pak se rozlehl skřípot ote-
víraných dveří a krátký ztlumený ženský výkřik.

V první chvíli jsem chtěl začít řvát do mikrofonu, 
rozvaha mi však přikázala mlčet. Pokud tam on je, 
možná si nevšimne, že se rozvázala a našla rádio. 
Možná ho stihla schovat.

Vystoupil jsem, vlastně skoro vypadl, z auta, při-
čemž jsem si narychlo nazouval boty. Na podobnou 
hrdinskou srandu jsem už byl starý, kurva! Na druhou 
stranu, co mi ale zbývalo?

Mohl jsem se na ni vykašlat. Dělat, že k žádné-
mu rozhovoru nedošlo. Jasně, ale mohl bych si pak 
pohlédnout do očí? Měla takový krásný mladý hlas… 
Kasia. Kateřina. Stejně se jmenovala má žena.

Sáhl jsem po mobilu, abych si přečetl nejvíce na-
sírací zprávu, která mě doprovázela prakticky po vět-
šinu jízdy přes východní Polsko – signál nedostupný. 
Tolikrát jsem si říkal, že musím změnit operátora, ale 
při mé nechuti k technologiím jsem na to vždycky za-
pomněl. „K čemu to, když i tak nikam nevolám?“

Ještě několikrát jsem zaklel pod nosem, pohlé-
dl na nebe, které bylo, k mému štěstí, poseto hvěz-
dami, což poskytovalo ne zrovna špatnou viditelnost 
a  rozhlédl jsem se po parkovišti. Ani nedokážu říci, 

kde jsem vůbec zastavil – nikdy jsem tomu nevěno-
val pozornost. Když jsem byl unavený, tak jsem pro-
stě zastavil, dáchl si a dál na cesty. Teď bych dal ne-
vím co za  jakýkoliv pocit, že vím, kde jsem. Kromě 
toho, co jsem viděl – tedy prdel světa.

Na  parkovišti stály čtyři náklaďáky, trochu po-
dobné tomu mému, dva osobáky, které jsem hned 
zamítl kvůli malému kufru a jeden karavan. Do prde-
le.

Zopakoval jsem si v hlavě průběh našeho rozho-
voru. Snažil jsem se vybavit si nějaké charakteristic-
ké zvuky na pozadí, domyslet se, po jakém povrchu 
ten chlápek šel. Možná těžce oddychoval, možná 
kulhal? Každý v mé paměti ukrytý zvuk se mohl stát 
důležitou stopou.

Udivilo mě, jak rychle pracuje má mysl, jak ana-
lyzuje celou situaci a všechny možnosti. Musel jsem 
se však sebrat. Cítil jsem, že hledám odpovědi pou-
ze proto, abych oddálil nejhloupější rozhodnutí své-
ho života. Vydat se na pomoc.

Zavřel jsem oči a  udělal tři kroky. Na  okamžik 
jsem se zarazil a naslouchal, zda mě někdo nesledu-
je. Dost rychle mi došlo, jak hloupě vypadám, když tu 
nehnutě stojím na parkovišti uprostřed noci a koneč-
ně jsem se donutil pohnout.

„Co to, kurva, dělám?!“ ptal jsem se sám sebe. 
Vždycky, když jsem sledoval jakýkoliv horror a hrdi-
na zaslechl neurčitý zvuk a následně ho šel zkontro-
lovat, vysmíval jsem se mu. Jeho hlouposti. Naivitě, 
když pomocí nože nalezeného u kanape (neboť kaž-
dý Američan má nůž u kanape!) chtěl porazit všech-
no zlo tohoto světa. Teď jsem však já sám šel zkon-
trolovat divnou zprávu, neozbrojený dokonce ani 
pořádným kladivem.

S nervózním smíchem jsem si pomyslel, že prá-
vě tohle odlišuje strašlivou skutečnost od  levného 
horroru: hrdina fi lmu má vždycky po ruce zbraň. Po-
těšující je to, že nejčastěji právě tato sekera, pálka 
nebo jiná zbraň, se nevyhnutelně dostává do rukou 
vraha.

„Je fajn, že se nemám čím bránit,“ uzavřel jsem 
to ne zrovna inteligentně.

Přistoupil jsem k prvnímu autu z kraje – karavanu.
Srdce mi bilo jako šílené a nohy byly z vaty. Chtěl 

jsem se zastavit, rvát si vlasy z hlavy a volat o po-
moc, tak nesmyslně a naivně.

Nemohl jsem. Někdo na mě spoléhal. Žena.
Zkurvená poválečná výchova, kdy se ženám 

v nouzi neodmítalo!
Pomalu a co nejtišeji jsem se vzepjal na schůd-

ky, abych nakoukl dovnitř. Ve snaze nenadělat žádný 
hluk jsem pokládal nohy na další a další úzké schůd-
ky…

„Vypadni zvadlouši!“ zaslechl jsem za  sebou 
hlas, jen tak tak, že jsem nespadl. Rychle jsem se-
skočil a narazil si koleno. Několik metrů ode mě stál 
muž, k  jeho noze se tulila desetiletá holčička. „Za-
chtělo se ti šmírování lidí ve spánku?!“ týpek se blížil 
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ke mně, čím dál více rozzuřenější.
„Omlouvám se…“ zakuňkal jsem. To nebyl on, 

ale starostlivý taťka, který šel s dcerou určitě na zá-
chod. „Pouze sháním oheň,“ vymyslel jsem narychlo. 
Chlápek se zarazil a ztuhl.

„Oheň?“
„No, zapálit cigaretu…“ zalhal jsem, pln nadějí, 

že se nezeptá, kde tu cigaretu mám. Nekouřím už 
pět let.

„Nemám oheň. Padej odsud,“ řekl a já jsem z ra-
dostí dal na jeho radu.

Když jsem se blížil k nejbližšímu tiráku, měl jsem 
dojem, že všichni okolo mě slyší mé tlukoucí srdce. 
Čím dál více mi docházelo, jaký jsem debil. Co já to, 
kurva, vlastně dělám? Budu nakukovat do všech ka-
bin? A co, když nikdo uvnitř nebude, bude to důkaz, 
že jsem se trefi l? A nebo opačně, když na někoho na-
trefím, tak ho vzbudím a zeptám se: „Sorry, kámo, ale 
nevezeš ve svém návěsu vyděšenou dívku? Promiň, 
že tě budím, ale víš jak, mě taky vzbudili.“

Litoval jsem sám sebe. Toho, že jsem zasle-
chl ten hlas. A  ještě více, že jsem neměl lepší ná-
pad na zhodnocení situace, než opravdu nakukovat 
do kabin s nadějí, že intuice zafunguje ve správném 
okamžiku.

Náklaďák byl stále blíže… Ty mašiny ve mně vždy 
vzbuzovaly strach a respekt, hraničící se ctí. Ta velká 
kola, refl ektory zahleděné do  tebe jako vyhladově-
lá bestie, teď však skryté ve stínu noci, pozorující tě 
zpod zhasnutých víček.

„Představivosti, jdi do prdele!“ pokáral jsem se 
v duchu. Přistoupil jsem ke dveřím od strany řidiče. 
Třes rukou mi vůbec nepomáhal chytit se madla. Za-
vřel jsem oči k hlubokému nádechu. Napočítal jsem 
do pěti… Měl bych si pospíšit, přesto jsem ten oka-
mžik, kdy nahlédnu dovnitř, oddaloval. Mé tělo už 
neříkalo: „Uteč, vykašli se na to.“ Teď doslova řvalo: 
„Vypadni odsud!“

Několik věcí se událo současně. Zaslechl jsem 
ženský pláč, tichý, na  hranici slyšitelnosti. Nějaký 
mrak zaclonil hvězdy. Udělala se tma jak v  prdeli. 
A ucítil jsem lupnutí a zaslechl třesknutí. Silný úder 
do hlavy způsobil, že jsem se svalil na zem. Těsně 
před omdlením jsem ještě zahlédl, jak postava v ka-
puci nade mnou pozvedá baseballovou pálku.

„A, a  co bylo dál?“ zeptala se blondýna a  ne-
spouštěla ze mě své blankytné oči. Její mladé tělo 
bylo napjaté, tvář soustředěná. „Mluv!“

Chtěl jsem jí odvyprávět celý ten příběh… Ale…
Rozhlédl jsem se. Teprve teď jsem si všiml, že 

kromě naší dvojice v baru nikdo jiný není. Dokonce 
i pingl zmizel někam vzadu. Zkusil jsem si vybavit, 
jak vypadá, jaké měl na  jmenovce jméno, ale nešlo 
to. Jeho obraz se mi v paměti rozmazal, jako bych si 
ho jen vymyslel.

I  bar vypadal jinak než před chvílí. Nedokázal 
jsem říci, co konkrétně se změnilo – stěny zůstaly 

hnilobně zelené, rámečky s levnými obrázky stále vi-
sely nakřivo. Ale přesto něco nesedělo…

„Tak mluv!“ šťouchla do mě blondýnka netrpělivě 
čekající na pokračování.

„Dál…“
„Co?“
„Nevím!“ Vyděšeně jsem se jí zahleděl do  očí. 

Pomalu jsem začal chápat. Ten hlas… „Já nevím, co 
bylo dále…“

„Opravdu nevíš?“ zeptala se. Změřila si mě po-
hledem a po chvíli povzdechla. „Tak ti to řeknu…“

Ležela jsem a přemýšlela, zda chci žít. Nechutný 
starý dědek mě znásilnil a  rozmlátil jedinou naději, 
jediný kontakt se světem. CB rádio. Cítila jsem, jak 
ve mně všechno pulsuje, jak z pořezaných rukou vy-
téká krev. Ano, dokola opakoval, že ho to rajcuje. Že 
když z něj vychází sekret, tak i ze mně nějaký musí. 
Chichotal se při tom jako nějaká hyena.

Bála jsem se… ztrácela jsem čím dál více krve. 
Chvíli před znásilněním jsem navázala kontakt s ně-
jakým mužem, ale sotva jsem ho přes rádio slyšela 
a nevěděla jsem, zda mi uvěřil. Zda mě neměl za ně-
jakou pipinu dělající si prdel.

Zvažovala jsem všechny možnosti útěku. Všech-
ny celkově: nula. Zamčené dveře, žádná okna, žád-
ný kontakt. Žádné naděje, šance. Mohla jsem pouze 
umřít.

A  tehdy se otevřely dveře. Sebrala jsem v sobě 
zbytky sil, abych se vrhla na svého mučitele. Odstrčil 
mě, jednou rukou, jako nějakou hadrovou panenku! 
Muselo to vypadat směšně, ale byla jsem příliš slabá 
na nějaký útok… jak teď o tom přemýšlím, tak chá-
pu, že jsem to udělala s nadějí. Chtěla jsem, aby se 
nasral a dobil mě. Strach a ponížení byly mnohem 
horší než smrt…

Neudělal to. Přinejmenším ne hned. Měl v hlavě 
něco jiného. Tebe.

Bezvládně jsi mu visel přes rameno. Měl jsi roz-
mlácenou tvář. Co to říkám! Byla to nějaká krvavá 
kaše a ne tvář! Rozmlátil ti hlavu! Úplně!

Pozvracela jsem se a on tě hodil na podlahu, za-
vřel dveře… A… Bože!

Před mýma očima tě znásilnil. Smál se, že jsi 
na mrtvolu ještě dost teplý. Zkoušel, co všechno ti 
ztuhlo. Nutil mě dívat se a  když jsem zavírala oči, 
přisunul se ke mně, bil mě a nutil, abych se dívala 
na jeho zrůdnosti.

Když už sám nebyl schopen… Řekl, že tě mám 
dodělat. Smál se, že neví, jak to udělám, když mrt-
volám už nestojí, ale že je to můj problém. Křičela 
jsem a vřískala, když mě táhl k tobě. Kousla jsem ho. 
Vrátil mi to. Silně, zuby prokousl mé prso. A pak mě 
začal bít.

Ztratila jsem vědomí…

„A probudila ses tady?“ ozval se stařec. „Vidělas 
jak mě…“ Blondýnka pokývla hlavou.
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„Čekala jsem tady na  tebe. Nevím, jak dlouho, 
ve věčnosti čas neexistuje. Barman říkal, že mám če-
kat, tak jsem čekala…“

„Kde jsme? Je to nebe? Peklo?“
„Nevím.“
„Tak odkud víš, že nežijeme?“
„Běž ke  dveřím a  otevři je…“ zašeptala dívka. 

Veškerá sebejistota ji opustila. Dokud čekala, mohla 
pít, hovořit s měnícími se hosty. Měla dojem, jako-
by se dostala do země věčné zábavy. Osvobodila se 
od hádajících se rodičů, nikdo ji nekontroloval. Bavila 
se! Teď cítila, že přišel čas na další etapu. Bála se, 
i když ten strach neměl nic společného s tím, který 
cítila oné památné noci.

Muž došel ke dveřím. Otevřel je a  ztuhl. Nebyl 
tam žádný svět, pouze nekonečná mlha. Zahleděl se 
dolů, ale tam, kde by měla být země, zahlédl pouze 
tu samou mléčnou suspenzi.

Dívka k  němu přistoupila a  položila mu ruku 
na rameno.

„Proč chtěli, abys na  mě čekala?“ zeptal se. 
„Proč ty na mě, když jsem zemřel první?“ podivil se, 
s jakou lehkostí mu slovo „zemřel“ prošlo hrdlem.

„Nevím.“
„Víš vůbec něco?“ vybuchl, ale když si všiml, jak 

se vyděšená schoulila, objal ji. „Omlouvám se. By-
las… Bylas dobrým člověkem?“

„Myslím si to…“
„Tak doufejme, že to je nebe. Možná potkám 

svou dcerku…“ úsměv projasnil jeho tvář.
Udělal krok dopředu. Bělost držela jeho tělo… 

opustil bar, dívku táhl za sebou.
Pln nadějí.
A pak byla pouze mlha. A ticho.

Přeložil: Honza Vojtíšek

Sylwia Błach (*1991) vystudovala po-
znaňskou Polytechniku. Žije ve  Witkově. 
Spoluzakladatelka Game Industry Confe-
rence. V  roce 2014 laureátka Studentské-
ho Nobela ve  Velkopolském kraji. V  roce 
2013 oceněna stipendiem Ministra dla Naj-
zdolniejszych. Spojená s  fondem Jedyna 
Taka, v němž dohlíží na projekty a organi-
zuje události. Umělkyně, fotografka, foto-
modelka a módní blogerka známá pod nic-
kem VamppiV, pod nímž vede vlastní módní 
blog. Za tyto své aktivity byla oceněna např. 
německou gothic značkou Queen of Dark-
ness, jíž je velvyslankyní. V  roce 2014 se 
dostala do fi nále Miss Poison. V roce 2009 
vydala svou první sbírku horrorových poví-
dek Strach. V roce 2012 jí vyšel román Bo 
śmierć to dopiero początek. Další sbír-
ka povídek Trzy lata strachu vyšla kon-
cem loňského roku. Povídkami pravidelně 
přispívá i  do  antologií, např.: Gorefi kacje, 
Zombiefi lia, Księga wampirów, Toystories, 
Oblicza grozy, Horror na Roztoczu 2 – In-
somnia.
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Kromě rozsáhlého životopisu svého oblíbence H. 
P.  Lovecrafta, redakce uceleného vydání jeho díla, 
včetně korespondence, tvorby spousty kritických 
a biografi ckých prací, se badatel HPL, jeho milovník 
a obdivovatel S. T. Joshi, rozhodl editovat antologii 
povídek odkazujících právě na jím vytvořené univer-
sum nebo z něj vycházejících. Napsal pro ni výborný 
úvod již na první pohled vzešlý z pera člověka, který 
svému tématu rozumí do těch nejmenších a nejvzdá-
lenějších zákoutí. Již z těchto několika stran je cítit, 
že Joshi je Mistrovi oddán.

Black Wings of Cthulhu
Editor: S. T. Joshi

Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Laser-books, 2014

Počet stran: 414

Když se řekne sbírka povídek odkazujících k dílu, 
tvorbě a světu Howarda Phillipse Lovecrafta, asi ka-
ždého napadnou základní, jasné a nezpochybnitelné 
propriety, pointy a jména, která se v nich musí obje-
vit. Což by teoreticky mohlo odradit, pokud zrovna 
nejste nekritický lovecraftomil, který se do  jeho vy-
myšleného světa vydává na pravidelné výlety. Hned 
z počátku je však třeba říci, že se s tím autoři a au-
torky této antologie vypořádali poměrně přijatelným 
a  nejednou až překvapivě originálním způsobem. 
Ona jména se zde neobjevují často, pravda, určité 
pointy jsou nevyhnutelné a očekávatelné, ale mini-
málně ve dvou případech překvapí svou nečekanou 
monumentálností. Potěšující je, že ne vždy jde o ten 
základní Mýtus Cthulhu. I když u HPL pravděpodob-
ně všechno souvisí se vším.

Hned tři povídky odkazují na  či vycházejí z Mi-
strovy povídky Pickmanův model. Každá po svém. 
Ať už jde o  její lehce modernější variaci, nic expre-
sivního, ale krásně vystiženou krásu lovecraftov-
ské plíživé temnoty Pickmanova modelka (1929) 
Caitlín R. Kiernan, zajímavě napsanou, jen v závěru 
hodně, hodně, hodně pozornosti vyžadující Pravdu 
o Pickmanovi Briana Stableforda nebo zdlouhavý, 

v nudě, nezáživnosti a nezajímavých jevech, scénách 
a situacích se více a více utápějící fantasy příběh W. 
H. Pugmira Obyvatelé Strašidlesa.

Ano, najdou se tu slabší a  průměrné kousky, 
vlastní intencí a neoriginálností oplývající čistokrevné 
epigony i originálně pojaté ne zrovna zajímavé příbě-
hy. Například indiánskou a  čínskou mytologii kom-
binující Pouštní sny Donalda R. Burlesona s hodně 
slabým vyvrcholením nebo cestopisný Rotterdam 
Nicholase Royla, přímo se odpichující od jedné z Mi-
strových povídek, ale jinak si jdoucí vlastní cestou. 
Nejvýrazněji spíše stylem, jakým je vyprávěn, než zá-

Černá křídla 
Cthulhu
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pletkou nebo napětím, zaujme veskrze průměrný pří-
běh Michaela Cisca Násilí, dítě důvěry. O poslední 
povídce antologie Susie Jasona Van Hollandera po-
pravdě nevím, co si myslet. Není to zrovna špatné, 
tak nějak chápu co a proč chtěl autor říci, ale moc 
mě to nezaujalo.

V  rámci odkazu dobře promyšleným příběhem, 
který k  němu dlouho nic neříká a  nakonec skončí 
sice klasicky, ale je to i tak podáno lehce překvapivě, 
je Uchvácení Williama Browninga Spencera. Svou 
akčností pak zaujme v podstatě moderně westerno-
vý, aktuálně apokalypticky akční výstřel tématické-
ho žánru Nižší démoni Normana Partridgea. Povíd-
ka je zajímavá i tím, že tématická může i nemusí být. 
To záleží na tom, jak se k příběhu šerifa, přežívající-
ho ve světě ovládaném lidmi změněnými v krvežíz-
nivá monstra (lehká asociace klasických moderních 
„zombie“ příběhů included), postavíte.

Výrazným mezníkem mezi slabšími a  výborný-
mi příspěvky antologie je Přízrak nad Providence 
Jonathana Thomase. Povídka se totiž více než půl-
ku své délky řadí k  těm nudnějším a  nezáživným 
kouskům antologie, v  podstatě klasicky místopis-
ným (procházíme se po Providence). Je prostě ne-
záživně zdlouhavá. Jenže ve svém závěru naprosto 
otočí a strhne svým monumentálním vyvrcholením. 
Druhým nejmonumentálnějším v této knize. Opravdu 
škoda toho zdlouhavého rozjezdu.

No a pak už kniha do čtenáře pere jeden klenot 
za druhým. Ať už ty, které nejsou tématicky tak pří-
močaré, jako třeba napínavé ryze rodinné Vyrývání 
Josepha S. Pulvera Sr. o mladíkovi, který doručuje 
jistou zásilku a má zpoždění nebo výtečná old schoo-
lová šlupka Tunely Philipa Haldemana, strhující pří-
běh svižný jako nůž projíždějící máslem nebo červ 
šinoucí se čerstvě zoranou půdou. Bacha na sny.

Jak dostat chapadláka (Michaela Shea) je pak 
ukázkou moderního pojetí Mistrova univerza. V pro-
dejcově setkání s podivným zlodějem sice zazní to 
důležité (nejdůležitější) slovo a  postupně se objeví 
všechny důležité informace ze světa Cthulhu, přes-
to je příběh vymyšlen a podán moderně a v podsta-
tě hodně zajímavým a přirozeným způsobem. Dob-
ře dávkovaný a postupně více a více temný je Hotel 
Broadsword Lairda Barrona.

Docházím k závěru, že podobné příběhy možná 
nevyděsí ale spíše navodí takový zvláštní stav. Člo-
věk se toho ani nebojí, spíše si v  tom zač ne roch-
nit a začne přemýšlet jaké by to asi bylo. Což mož-
ná byl účel nejen Lovecrafta ale i jeho následovníků. 
A z této povídky to je cítit hodně intenzivně.

Případem povídky, kterou by asi napsal Lo-
vecraft, kdyby žil v dnešní době, je Denkerova kni-
ha Davida J. Schowa. Protože příběh o tvůrci stroje, 
otevírající brány do jiných světů, jehož důležitou sou-
částí je jistá kniha, snad v podstatě není ani odka-
zem, ani epigonem ale prostě jen moderním způso-
bem jednoho autora.

Většina povídek v  knize začíná pomalým, po-
zvolným rozjezdem, ale Vytí v  temnotách Darrella 
Schweitzera vás hned zpočátku vtáhne do temných, 
atmosférických a děsivých zákoutí tmy. Schweitzer 
ukazuje, že k navození opravdu působivé atmosféry 
stačí jen pár krátkých vět.

Výrazově a náznakově strohá, leč v působení sil-
ná je předměstská Záměna Michaela Marshalla Smi-
tha o tom, k čemu všemu vás může přivést omyl při 
doručení vašeho nákupu. Takhle nějak by vypadala 
dejme tomu dvacátá řada Zoufalých manželek, kdy-
by jim došly náměty a sáhli by prakticky po čemkoliv 
funkčním. A tohle funkční je. Ne, že ne. O sousedech 
zase nemusíte vědět všechno.

Zbývající čtveřici povídek jsem si nechal do sek-
ce to nejlepší na závěr.

Mollie L. Burleson se, na rozdíl od ostatních po-
vídek, s  tématem, náznaky a detaily ve své povíd-
ce Kupole moc nepáře a nechá nahlédnout rovnou 
na obří celek celého mýtu.

V nádherném, a navzdory krátkosti povídky, opu-
lentním metafyzickém závěru, který vám představi-
vost, v  tom nejpozitivnějším významu naneštěstí, 
roztočí na plné obrátky.

Strhující, dojímavý, temně nádherný, spojující 
a kombinující Lovecraftův svět s ne zrovna příjem-
nými okamžiky lidského života, takové je Panopti-
kum duchů. Sam Gafford vás prostě chytne, možná 
i když nejste znalec a milovník Lovecraftova universa 
(ale o to více, pokud ano). Tohle je jako sen. Lovecraf-
tovské silné drama, které vás skoro dožene k pláči.

Ramsey Campbellovi dosud v Česku vyšly dvě 
Lovecraftovské povídky a oběma si mě fakt získal. 
Existuje-li found footage žánr v literatuře, Korespon-
dence Camerona Thaddea Nashe je jeho nejryzejší 
podoba.

Naprostá chuťovka, která nejenže okatě pomrká-
vá po Mistrově díle, což by se dalo vnímat jako zá-
stěrka pro atmosférický závěrečný úder nataženým 
chapadlem, ale drtí svou formou. Tahle povídka si 
vás prostě povodí za ručičku.

Jako když mrsknete pořádný fl ák masa na zem. 
Přesně taková je Záhadná záležitost Adama Nis-
wandera. Žádný slasher. Ale jednoduchá a  přímo-
čará, přesto strhující a originální zápletka s  ironicky 
humornou pointou. Takový nepříjemně makabrózní 
pomyslný hřeb celé knihy.

Z technického hlediska si pochvalu zaslouží opět 
výborný překlad, který překrývá i  čistě subjektivní 
nespokojenost s nově přeloženými názvy některých 
Mistrových povídek, zmiňovaných v knize, takového 
konzervativního umíněnce jako jsem já, který vlastní 
sešitové vydání Mistrova díla z počátku 90. let a  je 
zvyklý na jeho české názvy povídek.

Honza Vojtíšek
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Zatímco při recenzi na  třetí díl Bažináče s pod-
titulem Prokletí jsem v  minulém čísle upozorňoval 
na fakt, že celý book je sledem krátkých epizod, kte-
ré nemají žádné monstrózní vyvrcholení, tady tomu 
bude trochu jinak. I Hejno vran je epizodické, ale to, 
k čemu směřuje, a k čemu na posledních stranách 
dojde, to je souboj vesmírných rozměrů. Takový, jaký 
Bažináč zatím nezažil. 

Scénář: Alan Moore
Kresba: Stan Woch, Ron Randall, Stephen Bissette, 

John Totleben, Alfredo Alcala, Rick Veitch
Vydavatel: BB art

Rok českého vydání: 2012

Ale hezky popořadě. Začínáme opět sérií něko-
lika úderných horrorových epizod, které mezi sebou 
zdánlivě nemají pojítka a které se vyznačují skvělou 
atmosférou. Zatímco úvodní Padanče je spíše tako-
vá drogová říčka o tom, jaký účinek mají Bažináčovy 
plody na vnímání několika narkomanů, tak následují-
cí dvě povídky, Bubáci a Tanec duchů, to už je vyslo-
vený horror. Druhý jmenovaný, pracující s horrorovým 

Bažináč 4: Hejno vran

R
E
C
E
N
Z
E



[ 59 ] 

HOWAR D – 18/2016

archetypem strašidelného domu, je vynikající ukáz-
kou Mooreova typického pojetí, okořeněného sa-
dou šílených nápadů a přesto se ženoucího na bránu 
s razancí dvacetiletého Jágra. 

Po těchto úvodních rozehřívačkách už jde do tu-
hého. Zjevení je psychedelickou jízdou, ve které více 
nahlédneme do kuchařky Johna Constantina, a pak 
už to jede. Ve Sněmu stromů Bažináč potkává své 
předchůdce, kteří se vzdali spěchu běžného elemen-
tálského života, zakořenili a na jednom místě hlubo-
ko v lesích čekají a sní. Náš zelený hrdina si mezi nimi 
právem připadá malinký a bezvýznamný, i když onu 
bezvýznamnost o pár desítek stran později význam-
ně popře. Hejno vran, Povolávání a Konec, to už je 
smršť, ve které se bojuje o osud vesmíru a do tohoto 
ultimátního boje se zapojují všichni Bažináčovi minulí 
přátelé i nepřátelé. 

Všechny atributy Ságy o Bažináčovi, které jsem 
tak vyzdvihoval ve svých minulých textech, jsou sa-
mozřejmě přítomny i  tentokrát. Alan Moore potvrzuje 

status jednoho z  nejlepších komiksových scénáristů 
univerza a s lehkostí sobě vlastní plýtvá většími i men-
šími nápady, které by jiným vystačily na zbytek kariéry. 

Podporu má opět v bandě výtvarníků, kteří od-
vádí svou standardní kvalitní práci, ze které si čtenář, 
odkojený dnešním fi lmovým stylem komiksových se-
šitů, nesedne na prdel, ale kterou bude vnímat po ně-
kolika stránkách jako plně funkční. O to intenzivně-
ji pak působí celostránkové ilustrace (104-105, 123), 
které by z fl eku mohly zdobit mou pracovnu.

Bažináč je ale především o příběhu, jeho stav-
bě a charakterech, které opět nezklamou. Ať už jde 
o  Johna Constantina, démona Etrigana, či samot-
ného Bažináče, který tentokrát významně upozaďu-
je svůj osobní život, každý má v  rukávu několik es 
a těmi si vás zcela získá. 

A pokud si pro Bažináče připadáte příliš normální 
– mihne se tu i Batman. 

Roman Kroufek
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To jsem celý já. Pustit si zcela blind nový rakous-
ký horror, na kterém mě zaujal pouze český název, 
Dobrou, mámo. Ale mám, co jsem chtěl. Rakouskou 
kinematografi i mám zmapovanou asi jako bolívijské 
silnice druhé třídy a  tak jsem čekal něco podobné-
ho Funny games. A svým způsobem jsem něco po-
dobného dostal, i když snímek bizarního režisérské-
ho dua zdaleka nedosahuje Hanekeho kvalit. Ať už si 
pod tím představíte, co chcete. 

Režie: Severin Fiala, Veronika Franz
Scénář: Severin Fiala, Veronika Franz

Délka: 100 min
Původ: Rakousko

Rok: 2014
Hrají: Susanne Wuest,

Elias Swarz, Lukas Swarz

Děj Dobrou, mámo byl od  počátku zajímavý 
a prvních patnáct minut mne vyloženě chytlo. Od-
lehlý dům uprostřed krásné přírody, v něm chlapci, 
dvojčata se svou tajemnou matkou. Ta má obličej 
omotaný obvazy a chová se sakra podezřele. Po no-
cích tvrdě spí a polyká šváby, nebo se nahá prochází 
po  lesích a hodně netradičně při tom pohazuje hla-
vou. A chlapci jsou z ní samozřejmě nervózní.

A  já byl nervózní také. Úvod mne namlsal a ani 
mi nevadila hra na umění ve formě dlouhých záběrů 
a obdobných piškuntálií. Hodně jsem se těšil, kam se 
bude příběh ubírat a co stojí za podivnými rodinný-
mi vztahy. Bohužel, ze všech možných variant, kam 
příběh posunout, si autoři vybrali tu zdaleka nejhor-

ší a nejnudnější. Garantuji, že vývoj celého příběhu 
máte do 20 minut v kapse a jen čekáte, zda to bude 
alespoň zajímavě natočeno.

Ich seh, Ich seh
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A to naštěstí celkem je. Respektive, když už vás 
sere děj, nebude vás srát zpracování a herecké vý-
kony. Už jsem naznačil, že fi lm má evidentní umělec-
ké ambice, také zkušenější z  režisérského dua má 
za sebou několik intoši vysoce hodnocených scéná-
ristických zářezů (Hundstage, trilogie Paradis). Zřej-
mě se jí zachtělo pohlídat si úspěch i z postu režisér-
ského. Přivzala si na pomoc o dvacet let mladšího 
parťáka a obklopili se šikovným týmem.

Velkou oporou jejich snažení byli také prakticky 
jediní tři herci, kteří de facto neslezou z obrazovky. 
Kluci jsou samozřejmě jednovaječná dvojčata i v re-
álu a skvěle mezi nimi funguje něco, co bychom moh-
li nazvat sourozeneckou chemií. Pozadu nezůstává 
ani maminka, od které scénář vyžadoval více různých 

poloh, se kterými se víceméně vyrovnala se ctí.
Jenže co je to vše platné, když je příběh před-

vídatelnější než příští prezidentské volby. Ve  chvíli, 
kdy se v závěru překlopí do své exploatační roviny, 
pak začíná být až humorným, což ale jistě nebylo zá-
měrem autorů. Kdyby se to celé točilo v oné, v úvo-
du naznačené, vyhulenější rovině, byl bych mnohem 
více spokojený. Takhle to na mě působí jako sakra 
promarněná šance.

Roman Kroufek
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Psát o  tvůrcích, jejichž záběr je vpravdě rene-
sanční, je vždy trochu komplikované. V případě Lloy-
da A. Simandla si tak hned v úvodu musíme stanovit 
jasná pravidla. Zajímá nás především Simandl jako 
tvůrce, nikoli jako člověk, který sehnal chechtáky 
a teď se někde chechtá. Nebude se tak příliš věnovat 
čistě produkčním záležitostem, do kterých autorsky 
(možná) výrazně nezasahoval a vynecháme tak vý-
znamné snímky jako Xtro II: The Second Encounter 
(Xtro II: Druhé setkání, 1990) či Shadowchaser (Lo-
vec stínů – Umělý válečník, 1992).

Polský rodák (* 1948) s  rodinou brzy přesídlil 
do České republiky a vydal se vstříc svému celoži-
votnímu snu. Bohužel přijímací komise na FAMU ne-
rozeznala dostatečně jeho talent a Lloyd se v  roce 
1968 vydal hledat štěstí do Kanady. Ačkoli zde vy-
studoval zcela nefi lmařský obor, touha stát se kumš-
týřem byla silnější než on a  tak přichází rok 1979, 
ve  kterém produkuje a  režíruje svůj první kousek. 
Choze jej na Pomobázi popisuje takto: Film pojedná-
val o mladé dívce (Stratten), dědičce rodinného ma-
jetku, kterou její chamtivý strýc uvězní a mučením se 

ji snaží přimět, aby se vzdala svého dědického nároku 
v  jeho prospěch. A my nemáme důvod mu nevěřit. 
Už ve své prvotně tak Lloyd představil témata, která 
se jako červená niť táhnou celou jeho kariérou – ženy, 
nahé ženy a mučení nahých žen.

Bohužel, stejně jako o deset let dříve u přijíma-
ček na českou fi lmařinu, i tentokrát zůstal nepocho-
pen. Na další pokus si musel počkat dlouhých sedm 
let, během kterých ale nelenil. Založil dodnes funkční 
a svým způsobem prosperující produkční společnost 
North American Pictures. Ta za dobu své existence 
vyprodukovala desítky béčkových a horších snímků 
nejrůznějších žánrů a dala vydělat podezřele velké-
mu množství slavných či kdysi slavných herců, včet-
ně těch českých. Ale postupně.

Ještě během čistě kanadského působení si 
na pažbu připsal čtyři působivé zářezy. Possession 
(1987), kterou režíroval, obdobně jako některé další 
fi lmy, spolu s Micaelem Mazou, a ve které se šílenec 
zabíjí ženy jako na běžícím pásu, v Česku neznáme, 
ale další tři kusy ano. Akčňák Ultimate Desires (Silu-
ety Smrti, 1991) je důležitý především fi lmovým se-
tkáním Marca Singera a Briona Jamese, těchto titánů 
zlatého béčkového období. Postapokalyptická dvoj-

Lloyd A. Simandl 
a jeho fi lmy
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ka Empire of Ash (1988) a Empire of Ash III (1989) už 
ale zaujme nejednoho našince i kvůli námětu a pro-
vedení. Nekonzistencí, absencí hereckých výkonů 
a nádhernými plakáty – tím vším se totiž blíží slav-
ným italským postapo kouskům. Někdo by se možná 
zeptal, kdo točil díl druhý série Empire of Ash. Nikdo, 
přátelé, fi kaný Lloyd vydal v roce 1989 první díl zno-
vu, ovšem pod kódovým označením Empire of Ash II. 
Je mazaný jak liška.

Ale to už se v Evropě trhá železná opona, Siman-
dlovi se vrací láska k vlasti, a v Milíně prodávají obří 
bramborárnu. Kombinace těchto tří věcí vyústila v jed-
nu z nejbizarnějších fi lmových událostí v dějinách Čes-
ké republiky. Lloyd přesídlil a  ve  zmíněné opuštěné 
bramborárně si zřídil obří ateliéry. Ještě jeden aspekt 
mu hrál do rukou, totiž nulová orientace českých herců 

na zahraničním trhu, provázená touhou zahrát si v ame-
rickém (nebo kanadském) bijáku. Opustíme teď chro-
nologický exkurz do Simandlova života a rozdělíme si 
jeho tvorbu na několik navzájem provázaných oblastí.

Tou první, a pro našince jistě nejzajímavější, je 
první milovická dekáda, vyznačující se významným 
zastoupením českých herců, kteří tak dostali příle-
žitost zahrát si po boku vyhasínajících severoame-
rických hvězdiček. Nejslavnější je v tomto směru sa-
mozřejmě hned první velká produkce, nepochopená 
pecka Chained Heat II (Peklo v  řetězech II, 1993), 
která těží ze zájmu o klasické Women in Prison (WIP) 
snímky. V  tomto dnes již legendárním snímku se 
tak Jana Švandová v roli drsné bachařky může tulit 
ke své nadřízené s tváří Brigitte Nielsen, Lucie Bene-
šová a Markéta Hrubešová v  roli neprávem vězně-
ných krasavic hází své pohledy zraněných laní vše-
mi směry a korunu tomu všemu dává Marek Vašut, 
coby statečný zachránce. Pro vyznavače béčkových 
bizarností ráj na Zemi.



[ 64 ]

Ale tím to nekončí. Budeme ignorovat nefantas-
tický a nehorrorový Heaven’s Tears (Nebeský pláč, 
1994), ve kterém Simandl spolu s Bořivojem Navrá-
tilem a Luckou Vondráčkovou aspirují na umění, aby 
beztak sklouzli k  lacinému soft eroťáku a mrkneme 
raději na další pecku. Tou je Dangerous Prey (Ne-
bezpečná kořist, 1995), ve které si až na dno svých 
hereckých schopností sáhli takový tvrďáci jako Jiří 
Krampol a Josef Laufer. Diváci je podezírají z fi lmař-
ské prostituce, kdy jsou přesvědčeni, že to dělají pro 
prachy. Já si myslím, že to v oblouznění dělali pro 
slávu a plnění klukovského snu o hraní v drsném akč-
ňáku. Každopádně jim zato děkujeme. 

Tak úžasné herce české provenience už Siman-
dl pro své snímky nezískal a tak začal lovit v trochu 
kalnějších vodách. Stálicí se stala Eva Decastelo, 
která se pokoušela několikrát zaujmout fajnšmekry 
divočejšími porno fotografi emi, aby dnes zakotvila 
v rámci nudné české umělecké smetánky coby Eva 
Aichmajerova. U Simandla si vyzkoušela především 
nejrůznější variace na  WIP. S  Kateřinou Kornovou 
Dark Confessions (Temné zpovědi, 2000), s Lenkou 
Jelínkovou futuristickou Dakota Bound (Únik z oko-
vů, 2001), či sólo Rage of the Innocents (Vášeň nevin-

ných, 2001) a Final Victim (Poslední oběť, 2003). Mih-
la se také v čistém sci-fi  Starfi re Mutiny (2002), které 
u nás trestuhodně nebylo dosud uvedeno. 

Druhou ze Simandlových českých múz té doby 
je Kateřina Brožová. Známá blondýna si střihla zá-
poračku ve scifi  Last Stand (Poslední přežije, 2000), 
aby svůj herecký um naplno rozehrála v  legendami 
opředeném Ariana’s Quest (Arianin souboj, 2002). 
Přizvala si k  tomu Evu Decastelo a  výsledné dílo 
si na ČSFD drží aktuálně krásných 13 %. Ve stejné 
době do Milovic opět zabloudila Lucie Vondráčková, 
aby dala nahlédnout do výstřihu v Chained Sinners: 
Medieval Fleshpots (Království hříchu, 2003). Diváci 
se svorně shodují, že si zobrazované bičování za svůj 
výkon zasloužila.

Jinou kapitolou jsou sci-fi  snímky, ve kterých se 
Simandl obešel bez slavných českých hvězd a ne-
chal si naše herce pouze pro podřadný kompars. 
Mezi u nás nejznámější patří koukatelná Escape Ve-
locity (Čest gladiátorů, 1998), akční Fatal Confl ict 
(2000) se sympatickou až pohlednou Karin Wuhler 
a samozřejmě třetí díl Crackerjacka (1999) s  legen-
dárním Oliverem Grunerem a Bo Svensonem. Oliver 
Grunes se k Simandlovi vrátil ještě v Deadly Engage-
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ment (2003), ale nedostal prostor, jaké by si jeho vlo-
hy zasloužily. 

Lloyd se okrajově věnuje také čistému horroru. 
Killer Love (2002) s  Terezou Duchkovou je pátrá-

ním po sériovém vrahovy, který vraždí mladé dívky 
a v Česku jde o dodnes prakticky nedostupnou zále-
žitost. Mnohem známější je Ripper 2: Letter from Wi-
thin (2004), ve kterém se coby léčba sériových vra-
hů realizuje pobyt ve virtuální realitě. Samozřejmě to 
nefunguje tak, jak si autoři terapie představují, a nás 
může těšit, že tentokrát nejde o  vyloženou srajdu. 
Na rozdíl od Demon’s Claw (2006), který je návratem 
do žumpy nahoty a mučení. 

Poslední a  zdaleka největší skupinu Simandlo-
vých snímků jsou pak laciné eroťáky, kombinující WIP 
prvky, sadistický přístup a  levné bílé maso z  Čes-
ké republiky ve  formě neznámých hereček. Mezi 
lety 2003 a 2011 jich Simandl natočil takřka dvacet 
a širšímu zájmu se dostalo pouze dvoudílnému fi lmu 
o Čachtické paní. Blood Countes s (Příběhy ze života 
Alžběty, kněžny Čachtické, 2008) a navazující Blood 
Countess 2: The Mayhem Begins (Příběhy ze života 
Alžběty, kněžny Čachtické 2 – Vzpoura začíná, 2009) 
se mihly bulvárem a proběhli se v pošetkách novino-
vými stánky a tak se její znalostí může pyšnit každý 
druhý průměrný Čech.

 Bohužel, Simandlovi jeho poslední výtvory příliš 
ke cti neslouží a vytratila se z nich ona touha ales-
poň se pokusit o fi lmařinu, která je tak sympatická 
na  jeho starších kouscích. S blížící se sedmdesát-
kou tak president společnosti North American Pictu-
res pověsil režírování na hřebíček a v Milovicích užívá 
plody své mnohaleté práce. 

Roman Kroufek
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Sadako je nejslavnějším zjevením přelomu tisíci-
letí – hrdinka sedmi celovečerních fi lmů (včetně dvou 
amerických remaků a jednoho korejského), televizní-
ho fi lmu, dvou seriálů, tří knih, sedmi komiksů (man-
ga), počítačové hry, rozhlasové hry, zábavního parku 
a nespočetného množství fi lmových horrorů s více či 
méně povedenými klony tohoto dlouhovlasého upíra. 
Docela dobrý úspěch na malou holčičku, která navíc 
třicet let strávila na dně kamenné studny. Své místo 
v horrorové síni slávy – po boku takových postav jako 
Frankensteinovo monstrum, Jason Voorhees nebo 
Hannibal Lecter – si získala díky obrovské popularitě 
románu Kôji Suzukiho (jen doteď se Kruhu prodalo 
přes tři miliony kusů) a fi lmů adaptujících literární prv-
ky pro potřeby kina.

Na počátku kupodivu nebylo slovo. Nejprve byla 
inspirace, kterou Kôjimu Suzukimu poskytl autentic-
ký příběh z prvních let minulého století. Tomokichi 
Fukari (předobraz postavy Heichahiriho Ikumy, otce 
Sadako), profesor psychologie na Tokijské univerzi-
tě, se živě zajímal o paranormální jevy. Od roku 1910 
prováděl výzkumy, které měly za úkol vědecky odů-
vodnit existenci dosud neznámých sil, skrytých v lid-
ské mysli. Jednou z osob, která ho obzvláště zají-
mala, se jmenovala Sadako Takahashi – předobraz 
románové i  fi lmové hrdinky. Tato žena disponovala 
neobvyklou silou, která ji údajně umožňovala ovliv-
ňovat stav obrazových nosičů.

Sadako z  v  roce 1991 vydaného Suzukiho ro-
mánu Kruh (Ringu) se od svého fi lmového dvojčete 
značně liší. I když se objevuje na pozadí románových 
událostí jaksi druhoplánově, seznámíme se důklad-
ně s  jejím životopisem od okamžiku jejího narození 
v roce 1947 až po strašlivou smrt o dvacet let poz-
ději na dně opuštěné studny. Suzuki vytvořil postavu 
z masa a krve, odlišující se neobvyklou krásou, psy-
chickými schopnostmi a jistou biologickou anomálií. 
Sadako je představena jako milující dcera, dělající si 
starosti jak o matku Shizuko tak i o Heichahiro Iku-
mu – profesora psychologie a milence Shizuko, jakož 
i svého domnělého otce. Navíc se dozvíme, že bě-
hem svého krátkého života byla jako stážistka jistou 
dobu spojena s divadlem, měla bratra, který ve čty-
řech měsících po  narození zemřel a  že bezchybně 
předpověděla výbuch sopky Mihara, čímž získala 
obrovskou popularitu mezi obyvateli rodného ost-
rova Izu. Sadako pouze jednou jedinkrát během po-
zemského života využila své schopnosti se smrtel-
ným následkem. V tomto případě však zbavení života 
neznamenalo akt agrese z  její strany, bylo to koná-

ní pro vlastní obranu před nedvojznačnými záměry 
hereckého kolegy, který nic nevěděl o síle dřímající 
v krásné dívce.

Nejvíce překvapující, obzvláště pro osoby při-
vyklé vnímat fi lmovou verzi za  jedinou správnou, se 
ukazují být okolnosti smrti Sadako. Románová hrdin-
ka nebyla zavražděna ale v podstatě spáchala sebe-
vraždu. Při té příležitosti čtenář odhalí ještě jedno ta-
jemství hrdinky – Sadako pouze vypadala jako žena, 
ve skutečnosti ale byla hermafroditem.

Toto odhalení jako vystřižené z venezuelské te-
lenovely nebo… The Crying Game (1992) Neila Jor-
dana (1) má hlubší opodstatnění. Mnoho božstev je 
představováno jako bytosti androgynní a Sadako se 
svou schopností překračující lidské možnosti, by se 
mohla bez problémů přidat k božské skupině. V kni-
ze se však objevuje ještě jiná sugesce, zdá se, že do-
konce silnější. Po smrti se dívka stane nejen duchem, 

Sadako
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jako spíše zvláštním virem. Mějme na paměti, že jedi-
ným způsobem, jak se vyhnout kletbě Sadako je zko-
pírování videokazety s podivným fi lmem a její puštění 
někomu jinému. Nepřináší snad tento rituál na mysl 
chování viru rozšiřujícího se reprodukcí?

Mezi celovečerními fi lmy se románové předlo-
hy nejvěrněji drží fi lm korejského režiséra Dong-bin 
Kima The Ring Virus (1999). Odlišnosti od  literární 
předlohy jsou – řekněme – technického rázu. Korej-
ská Sadako se jmenuje Eun-suh a při sebevraždě jí 
pomohl ne doktor Jotaro Nagao (jako v  knize), ale 
syfi litický malíř Kyung-pi. V Dong-binově fi lmu se ob-
jevuje také, v románu neexistující, „scéna s televizí“ 
– zjevný znak vlivu pouze o rok staršího Ringu (1998) 
Hidea Nakaty.

Nakata se společně se scénáristou Hiroshim 
Takahashim vydali jinou cestou. Ve scénáři provedli 
tak daleko jdoucí změny, že máme tu čest spíše s re-
interpretací než adaptací Suzukiho příběhu. Vzhled 
fi lmové Sadako, samozřejmě, také podlehl změnám. 
Nejpřesněji její postavu popisují slova jednoho z hr-
dinů Ringu, bratrance matky Sadako, Takahashiho 
Yamamury – „(Ona) byla netvorem!“. Ona osobně se 
objevuje sotva ve  třech scénách, což ale naprosto 
stačí k vytvoření dojmu styku s démonickou bytostí, 
zosobněním absolutního zla. O děsivé povaze hrdin-
ky se přesvědčujeme již během černobíle stylizované 
scény demonstrující schopnosti Shizuko. Tato scé-
na navíc přímo odkazuje na autentickou ukázku, kte-
rá proběhla 15. září 1910. Toto představení pro po-
zvané novináře zorganizoval již zmiňovaný profesor 
Fukari a své nadpřirozené schopnosti měla předsta-
vit Chizuko Mifune (předobraz postavy matky Sada-
ko). Celá prezentace skončila kompromitací a mladá 

dívka se o  rok později otrávila. Během představení 
však nikdo nezemřel. Smrtelná oběť se naproti tomu 
objevila v Nakatově Ringu. Původkyní tragédie se 
stala Sadako.

V celé své okázalosti se však objevuje v  sotva 
několik minut trvající „scéně s televizí“. To právě díky 
ní Ringu dosáhl šesté příčky v  anglickém řebříčku 
„The 100 Greatest Scary Moments“ (rok 2004). Na-
kata tuto scénu vymyslel inspirován Videodromem 
Davida Cronenberga (Hiroshi Takahashi naproti tomu 
jako inspiraci uvádí Poltergeist Tobe Hoopera). Je 
třeba dodat, že děsivé nelidské chůze Sadako bylo 
dosaženo pomocí jednoduchého technického zása-
hu. Rie Inou, hrající Sadako, byla natočena jak cou-
vá a pak byl tento záznam puštěn pozpátku. „Trhavá 
chůze“, jakož i celá postava zjevení, se zakrátko sta-
ly povinným konvenčním prvkem asijské duchařiny.

Z fi lmových inspirací tvůrců Ringu je nejpodstat-
nější navázání na klasický duchařský fi lm z roku 1959 
Tokaido Yotsuya kaidan (The Ghost of Yotsuya) No-
bua Nakagawy. V tomto fi lmu se objevuje jeden z nej-
populárnějších duchů Země vycházejícího slunce – 
Oiwa (Oiwa-san). Oiwa byla ženou samuraje v  18. 
století, který, podle legendy, pod vlivem milenky po-
dal své ženě krutý jed, který oběť před smrtí znetvo-
řil. Oiwa, ještě než zemřela, přišla o jedno oko a dru-
hé jí vyhřezlo z očního důlku. V záchvatu pomsty se 
po smrti vrátila, aby svého muže strašila. Charakteri-
stický byl také vzhled slavného ducha – dlouhé černé 
vlasy zahalující tvář a dlouhé vlající bílé šaty.

Oiwa patřila do zvláštní kategorie nadpřirozených 
bytostí, známých japonskému folkloru. Onryô je pod-
druh duchů, jejichž jediným důvodem a cílem exis-
tence je pomsta.
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Podle japonské tradice duše, které se v okamži-
ku smrti nachází pod vlivem silných emocí – lásky, 
závisti, nenávisti nebo žalu – zůstanou uvězněny 
v pasti mezi dvěma světy. Aby se z ní osvobodily, 
musí se vrátit do světa živých a dokončit svůj pozem-
ský život tím, že se pomstí nebo dokončí záležitosti, 
jejichž dokončení přerušila náhlá smrt.

Z poddruhu onryô pochází také Okiku – další duch 
zavražděné ženy, který se stal jedním z oblíbených hr-
dinů japonských strašidelných příběhů (kaidan). Oki-
ku, podle nejrozšířenější verze legendy, byla služka 
samuraje. Krutý pán ji hodil do studny, v níž po ně-
kolika dnech zemřela vysílením a hladem. Po  smrti 
Okiku přišel čas na pomstu – každou noc toto zjevení 
vylézalo ze studny a pronásledovalo samuraje tak za-
rputile, že ten nakonec propadl šílenství.

Kromě toho, že postavě Sadako vtiskli vzhled vy-
cházející z populární podoby mstivého ducha, Na-
kata společně s Takahashim provedli ještě jednu vý-
znamnou změnu. Nadpřirozená hrdinka je ve  fi lmu 
holčičkou a  její jméno, označující v  japonštině „věr-
né nebo šťastné dítě“ (sada-kó) vědomě odkazuje 
na  autentickou osobu Sadako Sasako – holčičku, 
která přežila atomový útok na Hirošimu. V Japonsku 
se stala hodně známá a populární, protože vyrobi-
la 1000 papírových origami jeřábů, což jí podle ja-
ponské legendy poskytovalo právo splnit jedno přá-
ní. I když umírala na  leukémii, nepřála si uzdravení, 
ale pouze mír na světě. Dívka je dodnes považována 
za symbol nevinného dítěte, kterému bylo ublíženo 
dospělými. I když v portrétu Sadako démonický rys 
strhává největší pozornost, stejně výrazně se ukazu-
je, že je holčičkou zavrženou blízkými a nakonec za-
vražděnou otcem. To hněv, který po třicet let vězení 

na dně vlhké ledové studny v Sadako kumuloval vra-
žednou sílu, z ní učinil démona. Dívce vůbec nezá-
leželo – jak by se z počátku mohlo zdát – na získání 
ztracené lásky bližních, ale na  tom, aby se doslova 
každý obyvatel Země dozvěděl o jejím neštěstí.

Prvek duality charakteru Sadako rozvíjel o  dva 
roky mladší prequel Nakatova fi lmu Ringu 0: Bâsu-
dei (Ring 0: Zrození, 2000) Noria Tsuruty. Film přine-
sl odpověď na otázku, za jakých okolností se Sada-
ko stala netvorem bažícím po pomstě. Ukázalo se 
tedy, že hrdinka byla ve skutečnosti mírná jako be-
ránek. Dokonce vlastnila dar uzdravování nevyléči-
telně nemocných a vyznačovala se také neobvyklou 
krásou a hereckým talentem. Málomluvnost a tajem-
nost si nezískávaly její okolí, spíše vzbuzovaly nedů-
věru a dokonce i nevraživost. Navíc ji pronásledovaly 
nechutné vize a duše mrtvých, s nimiž se setkávala 
na každém kroku. Dívku však sužoval ještě někdo – 
Sadako!

Tvůrci Ringu 0 pojali okolnosti přivedení k životu 
„zlé Sadako“ dost bezohledně. Přímo ji vnutili jako 
jedinou správnou psychoanalytickou interpretaci dé-
monické povahy hrdinky. Byla tedy možná zlá sestra-
-dvojče ztělesněným podvědomím „dobré Sadako“? 
Dívka v sobě potlačovala vzpomínky na prožitá pří-
koří a křivdy a ty, zatlačeny do podvědomí, se rozrůs-
taly každou další ranou uštědřenou netolerantní spo-
lečností. Nakonec se přeměnily v mohutnou sílu zla, 
kterou „dobrá Sadako“ nemohla ovládnout. Když se 
dívka objevila v ponuré studni, ke slovu přišla temná 
stránka hrdinčiny povahy. Z „dobré Sadako“ zůstala 
pouze schránka, ta zlá – s pomocí prokleté video-
nahrávky – se vydala na křížovou výpravu proti lid-
skosti.
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V Ringu 2 (1999) Hidea Nakaty je pak rozvinut – 
již v první části nastíněný – prvek analogie mezi osu-
dem Sadako (opět Rie Inou) a osudem Yoichiho, syna 
Reiko Asakawy, hlavní hrdinky Ringu. Připomeňme, 
že se rodiče chlapce rozvedli, což bezpochyby nezů-
stalo bez vlivu na Yoichiho, odsouzeného k roztržení 
mezi matkou a otcem. Jak vypadaly vztahy dívenky 
s jejími rodiči víme z „kruhové“ série. Osudy Yoichiho 
by tedy byly v jistém smyslu odrazem osudu nešťast-
né Sadako. Ve druhém Ringu je sugesce, že Sadako 
pociťuje s Yoichim pokrevní příbuznost, ještě silněj-
ší. Dívka-duch nazývá Yoichiho, který také projevuje 
paranormální schopnosti, „médiem svého hněvu“. Je 
tam dokonce scéna připomínající Sadačinu obranu 
matky – malý Yoichi silou vůle povalí k zemi policistu 
a sestřičku, kteří ho chtějí od matky odtrhnout.

Nakatův sequel poskytuje také nové informace 
umožňující lépe pochopit nejdůležitější motivaci Sa-
dako – její hněv. Ukazuje se, že dívenka zemřela te-
prve rok před událostmi z první části. Dovídáme se 
rovněž, že matka – vnímající zlé síly dřímající v dcer-
ce – zanechala nemluvně v jeskyni, kterou během pří-
livu zaplavovalo moře. Pokus zbavit se „prokletého“ 
dítěte se nezdařil, svědčí ale o tom, že Sadako zažila 
také bolest odvržení.

Nakata se rovněž snaží „vědecky“ vyjasnit Sada-
čin fenomén. Ukazuje se tedy, že je materializovanou 
myšlenkovou energií, které je možné se zbavit roz-

mělněním ve  vodě – dokonalém vodiči nejen elek-
trické energie. Pokus o praktické využití této smělé 
teorie ale končí neúspěchem – Sadako s pasti vy-
klouzne, aby se dále mstila na smrtelnících.

I další fi lm série, Rasen (Spirála) z roku 1998, na-
točený Jôji Iidou, je sequelem Kruhu. Tento fi lm je 
možné brát jako zajímavost. I  když podobně jako 
v  Ringu 0: Bâsudei krvežíznivá hrdinka vylézá ze 
studny, je jen z obtížemi možné brát ji zcela vážně. 
A pokud ano, tak tím hůře pro tvůrce tohoto pokra-
čování „kruhové“ série. Sadako, která nabrala hezké 
tvary Hinako Saeki, se zde proměnila v sexy vampa. 
Je zde dokonce scéna, kdy nahá chlípně líbá hlavní-
ho hrdinu fi lmu, doktora Anda, přítele Ryujiho Taka-
yamy (muže Reiko Asakawy). Sadako nezůstává jen 
u milostných hrátek, ale dost zmateným způsobem 
vstupuje do světa smrtelníků. Nemůže se to odbýt 
bez oběti, takže se v něm objevuje jako Mai Takano, 
Takayamova dívka. Démonická hrdinka sní dokonce 
o dobytí světa, tentokrát ale prostřednictvím genetic-
kých kopií sebe samotné. Rasen se japonské veřej-
nosti nezalíbil natolik, že se Nakata rozhodl natočit 
své autorské pokračování – již vzpomínaný Ringu 2.

Podoba Sadako, která vystupuje z celovečerních 
fi lmů, ukazuje na ikonu současného horroru postavu 
překvapivě složitou. Rozkročenou mezi lidskou a dé-
monickou povahou. Nelítostnou vražedkyni i nevin-
né dítě. Bohyni hněvu i oběť xenofobní společnosti. 
Střídavě děsivou i vzrušující. Sadako v příběhu, ob-
sahující vizi stále nezažehnané apokalypsy a zároveň 
ukřivděné děcko, jakých jsou na světě miliony, to je 
výmluvný znak současnosti. Sadako je ale také je-
den z nejvíce rozpoznatelných symbolů horrorového 
fi lmu posledních let.

Článek původně psán a publikován pro časopis 
Czachopismo nr. 2 (3) 2007.

Krzysztof Gonerski
Překlad: Honza Vojtíšek

Poznámky:
(1) Bojovník IRA se seznámí s dívkou zabitého 

amerického vojáka, která se ukazuje být obdařena 
mužskými pohlavními orgány.
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Pokud byste se mě zeptali, který fi lm defi nuje 
akční žánr, bez váhání odpovím, že (první) Rambo. Je 
to po všech směrech dokonalý akční fi lm. Žel, kniha, 
podle které je fi lm natočený, končí zcela jinak a dává 
celému příběhu trochu hlubší rozměr, protože Rambo 
není jen o akci, ale i psychologii člověka, který nezná 
nic než válku. Na druhou stranu, pokud by se fi lm 
držel knihy, bylo by to špatné, protože by nevznikly 
další díly. A tím pádem by nevznikl díl čtvrtý, kde je 
ta báječná scéna, ve které John Rambo ovládne těž-
ký kulomet na autě, a začnou opravdu parádní jatka. 
Lítají nohy, ruce, hlavy pukají jako balónky, krev je 
všude, je to jednoduše krása. Nejčastější reakcí, kte-
rou jsem na čtvrtého Ramba zaslechl, byla ta, že by 
úplně v klidu stačilo, kdyby Rambo střílel něco přes 
hodinu z kulometu. Možná by to po čase bylo ste-
reotypní, ale zase kdyby to někdo dobře natočil, tak 
by z toho mohla být fi lmová defi nice hry Painkiller.

Vývojář: People Can Fly
Původ: Polsko

Rok vydání: 2004

Painkiller je frenetická střílečka, která se s ničím 
moc nepáře. Příběh? Jistě, nějaký tam je, ale zajímá 
vás asi tolik jako příběh u porna. A konec konců, je 
i stejně zajímavý a de facto celý se odehraje v úvod-
ním videu. Pak už to totiž opravdu nikoho nezajímá. 
Venku je silný liják a hlavní hrdina Daniel Garner se, 
čert ví proč, rozhodne někam jet autem se svou že-
nou. Myslím, že to má co dělat s jejími narozeninami. 
Jedou si, jedou, bum, jsou mrtví. Konec příběhu, hry, 
vyčůrat a spát. 

Danielova žena jde do  nebe a  Daniel zůstane 
uvězněný v  očistci. Pravděpodobně proto, že ne-
uhnul tomu náklaďáku. Tam se dozvídá od anděla, 
který vypadá jako pozérský gotický satanista, že po-
kud se chce dostat za  svou ženou do nebe, bude 
muset porazit nějaké ty Luciferovy generály spolu 
s asi sedmdesáti miliardami jejich přisluhovačů. Stá-
vá se tedy jakýmsi bojovníkem nebe proti silám pek-
la. Ono se to píše i na přebalu hry, který leží vedle mě: 

Painkiller
I nebe má svého zabijáka.
Jako Daniel Garner zemřel jsem.
Někde mezi nebem a peklem k službě v bolesti 
odsouzen jsem byl.
Svou víru ztratil jsem, ale získal nové jméno.
Nyní jen k andělům se modlím.

Velice oduševnělé, není-liž pravda? Jo, taky mě 
to zaujalo, když jsem tuhle hru, aniž bych o ní něco 
věděl, v roce 2004 kupoval. Nakonec jsem byl dost 
zklamaný. Proč? To je zcela jednoduché.

Painkiller totiž není zrovna inteligentní hra. Prin-
cip je naprosto jednoduchý. Objevíte se v  lokaci 
a o vteřinu později se na vás začínají hrnout spousty 
a spousty relativně slabých nepřátel a sem tam se 
objeví nějaký ten boss. Vy jenom pobíháte, téměř ne-
přetržitě střílíte a kosíte nepřátele po desítkách. Teh-

Painkiller
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dy jsem si říkal, že jsem hodně blbě utratil peníze, ale 
po čase mi došlo to, co Painkiller vlastně nabízí. Je 
to prostě brutální zábava, při které vypnete mozek 
a  za  zvuků metalové hudby spoustou originálních 
zbraní masakrujete různá monstra. 

Pokud tedy vezmu single kampaň pro jednoho 
hráče, má hra čtyři části, z nichž každá je zakonče-
ná soubojem s bossem, což jsou oni čtyři Luciferovi 
sidekickeři, jejichž sejmutí je vaším primárním úko-
lem. Každá tahle část má několik levelů (dohroma-
dy jich je dvacet čtyři), přičemž každý level má své 
vlastní prostředí, od  různě horrorově fantastických, 
až po naprosto reálné. Lokace jsou i po tolika letech 
od vydání hry stále příjemně koukatelné a člověk má 
i tendenci si prohlídnout nějaký ten detail, akorát že 
je to obtížné, asi jako udržet kočku pod sprchou. Furt 
vám někdo nedá pokoj, ať už to jsou kostlivci, ne-
mrtví rytíři či mniši s obrovskými sekyrami. Aby hráč 
měl nějakou motivaci, krom zabití všeho živého, či 
vlastně neživého, jsou v  jednotlivých úrovních i ve-
dlejší úkoly, jako například sebrat nějaké předměty, 
zabít určitý počet nepřátel, či nesebrat ani jednu duši 
(nebo co to je za zelený fl ek), které zůstávají po zabi-
tých. Za splnění vedlejšího úkolu hráče samozřejmě 
čeká odměna v podobě černých tarotů, hracích ka-
ret, které poskytují hráči výhodu. Větší rychlost, sílu, 
účinnost zbraní a  tak dále. Na druhou stranu, karty 
vůbec nejsou ke hře potřeba, jen ji drobátko zjedno-
dušují. Poslední věcí je sbírání duší. Pokud jich hráč 
sebere dostatečné množství, stane se na  krátkou 
chvíli nesmrtelným super bouchačem.

Zbraně. Zbraně jsou na  téhle hře vlastně nej-
důležitější, protože hlavně díky nim neupadne hráč 
do stereotypu. Jsou vesměs docela originální a po-
skytují tak zvrhlou zábavu v zabíjení. Základní zbra-
ní je Pain-killer, který by se dal přirovnat k sekačce 
na  trávu v Braindead. Jsou to ostré rotující čepele, 
které rozsekají vše, co se k nim přiblíží, navíc lze če-
pele i  vystřelit jako bumerang. A  jako každá zbraň 
v  téhle hře má i  sekundární útok, kterým je jakýsi 

laser, který když je namířený na pevný bod, vytvoří 
mezi oním bodem a zbraní paprsek, který zabije vše, 
co se ho dotkne. Další zbraní, která stojí za  zmín-
ku, je hodně používaná brokovnice, což je normální 
brokárna, která ovšem umí vystřelit i mrazící papr-
sek. Samozřejmě je tady i kulomet/granátomet, nebo 
elektrická zbraň, která střílí hvězdice a vytváří para-
lyzující miny. Kombinace primárních a sekundárních 
útoků přináší dost zábavy a to hlavně díky tomu, že 
hra má (nebo tedy ve své době měla) propracovanou 
fyziku, díky čemuž je možné rozbíjet různé objekty 
a  logicky i nepřátele, čili nějaká ta letící končetina, 
která padne ladným obloučkem k zemi, není ve hře 
nic neobvyklého. Nepřátelé se dají doslova rozsekat 
a to za vydatných cákanců krve.

Co je u Painkilleru trochu nepochopitelné, je ab-
sence regulérního pokračování. Hra je to totiž rela-
tivně slavná a měla docela značnou hráčskou komu-
nitu, takže by se z toho dala udělat fajn dojná kráva, 
sypat každý rok nový díl, přičemž by stačilo jen měnit 
vzhled lokací, nepřátel a  sem tam přidat nějakou no-
vou zbraň, či jinou fíčurku. Do hry ovšem přibylo jen 
pár datadisků a díky tomu, že je hra přátelská k mo-
difi kacím, vyšlo ještě pár neofi ciálních módů.

Každopádně, v roce 2004 vychází datadisk Pain-
killer: Battle out of Hell. K základní hře přidává de-
set nových levelů, například sirotčinec, lunapark či 
Leningrad za dob druhé světové války. Dalšími změ-
nami jsou noví nepřátelé a  hlavně dvě nové zcela 
unikátní zbraně. Většina hráčů si však u tohohle pří-
davku stěžovala na příliš vysokou obtížnost, kterou 
nepomohla srazit ani nová sada tarotů.

V roce 2007 vychází další ofi ciální datadisk, Pain-
killer: Overdose, který vznikl u nás, v České repub-
lice (což není z Polska moc daleko). Původně vznikal 
jen jako fanouškovská modifi kace, ale vydavatelům 
Painkillera DreamCatcher se zalíbil, tak do něj vrazili 
něco málo peněz a šup s tím na trh jako s regulérním 
datadiskem, za který si samozřejmě neváhali nechat 
od hráčů zaplatit. Každopádně se to vyplatí, protože 
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datadisk přináší osm nových zbraní, sedmnáct levelů 
(např. poušť, jaderná elektrárna, fi lmové studio), nové 
karty, čtyřicet nových typů monster a  tři bossy. Je 
zde i nový příběh, ve kterém se stanete Belialem, mí-
šencem démona a anděla, kterého zavrhlo jak nebe, 
tak peklo. Lucifer jej ale vězní, protože chce využít 
jeho schopnost cestovat mezi dimenzemi, což se mu 
ale nepodaří, Belial uteče a začínají opět krvavá jat-
ka.

Dalším datadiskem je Ressurection z  roku 
2009, kde se v  nových šesti rozlehlých úrovních 
(např. strašidelné město, ponuré hory, či moře) vtělíte 
do  postavy nájemného zabijáka Billa Shermana 
(opravdu skvělé jméno pro zabijáka), který má 
dobré srdce a  nikdy nezabíjí nikoho, koho nemá. 
Jednou, když chce zachránit plný autobus lidí, tak 
vybuchne (ten autobus samozřejmě) a  ocitne se 
v  očistci. Naštěstí v  něm už roky zuří válka a  tak 
se v  tom chaosu může Bill zkusit provraždit ven. 

A ke stejnému hrdinovi se vrací i datadisk Painkiller: 
Reccuring Evil z roku 2012.

Je toho samozřejmě víc, ale o dalších datadis-
cích už nemá cenu moc se rozepisovat, jelikož ne-
přináší nic nového, jen různě mixují to, co už tu bylo. 
Zmínit můžu remake původní hry a prvního datadisku 
Painkiller: Hell and Damnation, který je opravdu re-
makem a nic nového krom grafi ky nepřináší.

Celkově je Painkiller povedená odreagovačka, 
se spoustou nápaditých prostředí, která se sice sto-
procentně po čase stane stereotypní, ale vždycky si 
přece lze zvýšit obtížnost, což krom delšího postu-
pu přináší většinou jiný konec hry, který je přístup-
ný pouze na nejtěžší úrovni Trauma. Srdce horroráře 
zaplesá nad brutalitou, ale i nad několika povedený-
mi horrorovými lokacemi. Ale tohle není žádný po-
znávací zájezd, tohle jsou čistá jatka, bez jakýchkoliv 
kravin okolo. Osobně mě strašně baví sekání Pain-
-killerem, kterému neubývají náboje, ale samozřejmě 
je to méně bezpečné, než střílet nepřátele z dálky. 
Na druhou stranu je to fakt zábava. Hra se hraje i teď, 
po  letech, opravdu nevypadá grafi cky nijak hnusně, 
ovšem problém už asi bude v multiplayeru, který své-
ho času sice hrávala  spousta lidí, ale teď už asi jen 
po domluvě na nějaké LAN párty.

Pokud jdete nasraní z práce a potřebujete tisíc-
krát rozstřílet svého šéfa, zkuste Painkiller.

Martin Skuřok



[ 73 ] 

HOWAR D – 18/2016

Ostrie sťažka vniklo pod povrch. Plátok zmrznu-
tého mäsa odrezalo aj napriek značnému otupeniu. 
Vydlabávanie neprichádzalo do úvahy, keďže špička 
prednedávnom narazila na kosť, zlomila sa a ostala 
zakliesnená v ostatkoch lýtkového svalu. Prsty ukry-
té pod tenkou látkou rukavice zvierali nôž, a tiež zni-
žovali už aj tak mizivé šance na prežitie. Získavanie 
potravy sa stalo takmer nemožným.

Muž si vložil mäso do úst. Jazykom ho prevaľoval 
dovtedy, pokiaľ nezacítil medenú pachuť krvi. Vtedy 
sa do vlažného kúska zahryzol.

Na  prstové rukavice si navliekol hrubý palčiak 
a  začal sa plaziť k  stolíku. Skrehnuté údy vystieral 
pred seba, zapieral sa na predlaktiach a zvyšok tela 
ťahal po ľadom pokrytej podlahe. Na opuchnuté nohy 
sa nespoliehal. Priblížil sa k stoličke a jednu ruku vy-
švihol na  sedaciu plochu. Teraz sa skutočne začal 
sústrediť. Čakal ho životný výstup. Nabral vzduch 
do pľúc, tam ho zadržal, napäl svaly a v prvý moment 
mal pocit, že sa z toľkého tlaku v brušnej časti povra-
cia. Zafunel. Potom sa horko-ťažko vyškriabal hore. 
Okamžite prehmatol ruku na opierku a opäť zabral. 
Odmenou mu bolo pichnutie za ramenom. Nevšímal 
si bolesti, ktorá začala z  toho miesta vyžarovať. Ak 
sa nepoponáhľa, čochvíľa sa pretaví v bolestivý kŕč, 
preto najrýchlejšie, ako len v tom stave vedel, zvrtol 
trup a konečne sa do stoličky zvalil. Dokázal to!

Od vyčerpania zatváral oči. Divoké obrazce ma-
ľované za viečkami ho však nútili, aby ich nechal otvo-
rené. Duchom z kondenzovaných vodných pár, ktorí 
sa mu na krátko zjavovali s každým jeho výdychom, 
dodávala unavená myseľ črty ľudských tvárí. Všetok 
čas strávený v  tejto ľadovej kobke, každá sekunda 
prežitá bez štipky nádeje na záchranu ničili jeho telo 
i zmysly, a preto nevenoval ich podobizniam žiadnu 
pozornosť. Vedel že zahynie, a zmierený so svojím 
osudom vyčkával zubatú. V bielej pustine by si ho už 
určite dávno našla, ale po príchode na  toto miesto 

sa stále nie a nie dostaviť. Ukryl sa pred ňou? Ako-
koľvek absurdne táto myšlienka vyznela, niečo na nej 
bolo. Lenže predstava večnej samoty v ňom prebu-
dila dlho potlačovaný strach. Je to trest za to, že so 
sebou zobral na istú smrť ďalších deväť ľudí? Medzi 
nimi aj svojho milovaného brata a jeho snúbenicu?

Deväť členov posádky, ktorá ti nadovšetko dô-
verovala.

Zachytil sotva postrehnuteľný hlas prichádzajúci 
spoza dverí. Spočiatku si myslel, že je to vietor, ktorý 
sa dostal dnu priechodom z paluby dole do chod-
by s kajutami. Arktická klíma po jeho obvode vytvo-
rila hrubé struky ľadu. Možno to bol pôvodný člen 
osádky napochytro opúšťajúci loď, ktorý sa nenamá-
hal prístup patrične zabezpečiť alebo... Kriste, nie! 
Zapudil desivú predstavu, že tu mohol ešte niekto 
iný uviaznuť ako on. Ďalšia ľudská bytosť uchovaná 
v mraze a čakajúca, až sa do  jej mäsa pustí nožom 
so zlomenou špičkou. Lenže nič iné nezačul. Ani za-
vŕzganie, tak typické pre zvuk sprevádzajúci kroky 
po zmrznutom snehu.

Nasal do  pľúc ľadový vzduch a  zaraz sa roz-
kašľal. Sliny zvlhčili popraskané pery, pár kvapiek vy-
prsklo do popredia. Mal pocit, že mu rozdrapí hrud-
ník. Záchvaty sa dostavovali čoraz častejšie a svojou 
intenzitou ho oslabovali ešte viac. V zornom poli sa 
vynorili rýchlo miznúce škvrny. Keď sa konečne upo-
kojil, zreteľne to započul.

Hlasov pribudlo. Akoby za stenou viedla rozho-
vor skupina ľudí. Nevedel rozoznať, či komunikujú 
medzi sebou, alebo sú nezrozumiteľné slová určené 
jeho osobe. Za okamih začala byť vrava priam ne-
znesiteľne hlučná. Prestal si nahovárať, že na druhej 
strane nikto nie je. Vážne tomu veríš?

Pokúsil sa zvolať, hocičo, snáď ho hlasivky ne-
zradia. Lenže do spánkov mu udrela bodavá bolesť. 
Ruky vystrelili k ušiam, ktoré mal ukryté pod čiapkou 
a ďalšou vrstvou látky. Lakťami narazil na stôl a čias-

Milan Vričan

Posledný člen 
výpravy
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točne sa naň zvalil. Prosím... prestaňte... Potom sa 
prudko vystrel, zaklonil hlavu a zachripel: „Dooosť!“ 
Pred istým pádom dozadu ho zachránilo operadlo 
stoličky, ktoré pod náhlym tlakom zavŕzgalo.

Hlasy sa vytratili. Ostal sám. V ušiach mu šume-
lo, žily ešte stále navreté k prasknutiu. Hlava kypela 
bolesťou. Cez to všetko ho pocítil. Je to vôbec mož-
né? Teplo. Skutočné teplo. Nezdá sa mu to? Nie. 
Spotený chrbát je dostačujúci dôkaz. Lenže aj toto 
krátkodobé vykúpenie ostane nakoniec iba na ško-
du, pretože udržať telo v takomto stave sa mu určite 
nepodarí. Ochladne a prvé príznaky triašky nastúpia 
čochvíľa. A po nich? Ďalší záchvat? Veď ten posled-
ný mu pred chvíľou takmer rozdriapal pľúca. Musí 
niečo urobiť. Kvôli vypätej situácii síce opäť siahol až 
na dno svojich síl, zároveň z nej však vyťažil aj nepa-
trné množstvo energie. Muž pookrial. Ani nedúfal, že 
sa ešte naskytne možnosť zaznamenať priebeh vý-
pravy. Už iba nájsť nejaké pero a papier.

To mu pripomenulo lodný denník a stan, v kto-
rom ho zanechal. Aj bratov hlas prichádzajúci z búr-
ky, ako volá jeho meno. I prízrak vo víchrici.

Zapudil chmáry, nemalo význam sa nimi zaobe-
rať. Čas bol preňho opäť dôležitý.

Zubami si stiahol oba páry rukavíc a nechal ich 
spadnúť do  lona. Prezrel si ruky. Zdravú farbu kože 
nevidel týždne. Mapy bielych a  žltých škvŕn, ktoré 
pred časom obsypali pokožku, výrazne stmavli. Naj-
horšie však bolo, že od chvíle, kedy si ruky naposle-
dy kontroloval, mu na prstoch navreli hrbolce plné 
hnisu. Zatiaľ čo na  pravej ruke bol ušetrený palec 
a z  časti aj ukazovák, ľavej napáchali omrzliny de-
vastačné poranenia. Pre Kristove rany! zabedákal. 
Čo ešte robím medzi živými? Opatrne prsty skrčil, 
pekelne to zabolelo. Rozcvičku v momente zavrhol. 
Dúfal, že sú dostatočne schopné udržať akúkoľvek 
písaciu potrebu.

Z  ťažkosťami otvoril zásuvku. Na samom vrchu 
ležala čiernobiela fotografi a nejakej ženy. Mala iné 
vlasy ako Julietta, ale bola rovnako krásna. Na zadnej 
strane bolo kedysi čitateľné meno, teraz sa už pís-
mená nedali ani len rozlúštiť. Hneď pod obrázkom 
našiel zopár prázdnych papierov. Jeden vytiahol von 
na stôl a potom pokračoval v hľadaní. Prehrabával sa 
obsahom až pokiaľ nenahmatal ceruzku. Potom vrátil 
fotografi u späť a zásuvku zasunul.

Zobral ceruzku ťarbavo do zázračnej ruky a prilo-
žil hrot na papier. Nespravil poriadne ani čiarku, keď 
sa drievko pod tlakom posunulo nahor, prehuplo sa 
cez palec a bolo by spadlo, keby špička tuhy neza-
vadila zospodu o ukazovák. Muž v momente stŕpol. 
Pomocou druhej ruky si ceruzku napravil a kvôli lep-
šej kontrole ju uchytil čo najnižšie.

Druhý pokus dopadol rovnako ako ten predchá-
dzajúci.

Vzkypel v ňom hnev a zúfalstvo. Kriste, sústreď 
sa, Georgij. Chcel udrieť do stola, ale zmohol sa len 

na pár vzlykov. Nechal ceruzku spadnúť na stôl po-
dobne ako kráľa na šachovnicu, keď ho brat v po-
slednej partii porazil.

V  rovnakom momente vykríkol ženský hlas. 
Okamžite ho spoznal. Je to možné? neveril vlastným 
zmyslom. „Julietta,“ zašepkal.

Muž hľadel do prázdna. Najskôr na stenu kaju-
ty, potom na biele dvere svojej pracovne. Bolo v nej 
teplo, ale on ho necítil. Otvoreným oknom fúkal dnu 
svieži vetrík, lenže miesto zakvitnutej záhrady videl 
pusté pláne ľadového pekla.

Niekto zaklopal. Než stihol čokoľvek povedať, 
dvere sa poodchýlili a v nich sa objavila Vladimíro-
va hlava. Georgij sa zaradoval a vykročil mu v ústre-
ty. Vladimír sa usmial. Otvoril krídlo dverí dokorán 
a za ním vošla mladá dáma. Preživší ostal očarený jej 
krásou. Ani na moment však nezabudol na vhodné 
chovanie a návštevu privítal ako sa na muža v  jeho 
postavení patrí. S bratom sa objali a hneď na to Vla-
dimír predstavil svoju snúbenicu. Pery sa mu síce 
pohybovali, ale nevydali žiadny hlások. To isté sa zo-
pakovalo aj v  jeho prípade. Lenže tu vedel, čo jeho 
nemé ústa hovoria. Veľmi rád vás spoznávam, slečna. 
Vladimír mi v listoch o vás neprestajne rozprával. Sa-
mozrejme len a len v dobrom.

Julietta mu ponúkla svoju útlu rúčku. Zľahka 
ju zovrel do  dlane. Zabolelo to akoby ňou zatlačil 
na stovky žeravých ihiel. Na to zacítil na chrbte ruky 
vlhko. Pľuzgier na prostredníku praskol a von sa vy-
valila žltá mazľavá hmota. Neznesiteľne páchla.

„Ďakujem vám, Georgij,“ prehovorila Julietta na-
hlas. Evidentne ten smrad necítila. „Určite to s chvá-
lou poriadne popreháňal.“ Pozrela na Vladimíra, kú-
tiky úst šibalsky podvihla, on na  ňu žmurkol ľavým 
okom a ako ryba voľačo povedal. Na to sa opäť roz-
hovorila: „Ďakujem vám aj za možnosť sprevádzať 
svojho snúbenca na výprave. A mám pre vás návrh. 
Vladimír mi spomínal, že váš lodný lekár je, povedz-
me, indisponovaný a už nie je v hre. Som schopná 
ho plne nahradiť. Navyše,“ stíšila hlas a  podvihla 
obočie, „nezjem toľko ako chlap. Takže jedine zís-
kate.“ Pokým sa smiali, naklonila sa na stranu a kýv-
la smerom k pracovnému stolu zaplnenému mapami 
a spismi plnými poznámok. „Pozerám, že to s prípra-
vou myslíte skutočne vážne.“ Narovnala sa a dodala: 
„Severný pól. Garantujem vám páni, na nás len tak 
nezabudnú.“

S poslednými slovami precitol. Bol späť, tisícky 
míľ vzdialený od domova.

Odvrátil zrak a pozrel na zmrznuté telo na gaval-
ci. Patrilo belochovi. Vedel to podľa farby kože, kto-
rú odstránil aby sa dostal k svalom pod ňou. Ležalo 
na bruchu, tvár obrátená k stene. Ešte ju nevidel. Bál 
sa predstavy komu by mohla patriť. Ďalšia ľudská by-
tosť uchovaná v mraze. Takto bolo jednoduchšie vy-
rezávať mäso.

Garantujem vám... nezabudnú...
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Na nás...
Juliettin hlas znel znova a znova, až pokým Geor-

gij nevzal ceruzku späť do  ruky. Pochopil. Nalieha-
li, aby dopísal lodný denník. Aby sa ani na  jedného 
z nich nezabudlo. Nezabudne. Z časti mu skladačka 
zapadla do seba. Ostali však iné dielce, ktoré zatiaľ 
nikam nepasovali. Ako tak premýšľal nad súvislos-
ťami, začal zapisovať. Pripadal si ako dieťa v škole, 
ktoré sa snaží ťahať prvé čiary. Písmo bolo kostrbaté, 
ale o úhľadnosť mu nešlo.

Záznam k lodnému denníku Arktického vetra
Toto je posledný záznam kapitána lode Arktický 

vietor. Neviem aký je deň a mesiac, ale som presved-
čený, že je stále rok 1933.

Dvaja z desiatich členov posádky sú určite mŕt-
vi, môj brat a  jeho snúbenica. Jediná žena v našej 
výprave podľahla krutým mrazom ako prvá. Vladimír 
ťažko niesol jej stratu a  tak sme obaja, po dohode 
s ostatnými, opustili tábor a vydali sa ďalej na se-
ver. Aká pohnútka nás viedla k tomuto rozhodnutiu? 
Žiaľ? Možno pomútil triezve zmýšľanie môjmu bra-
tovi. Je možné, že chcel dosiahnuť pól a vykúpiť tak 
zbytočnú smrť svojej nastávajúcej. Neviem, skutoč-
ne neviem. Ale mal som byť v rozhodovaní pragma-
tickejší. Ako kapitán som zlyhal. A ako brat?

O ostatných členoch nemám žiadne ďalšie sprá-
vy. Snáď im osud pripravil lepšie cestičky, aj keď sa 
obávam najhoršieho. V deň nášho odchodu z tábora 
sa u strojníka objavili príznaky skorbutu.

Arktický vietor pravdepodobne klesol ku dnu. 
Loď uviazla medzi kryhami, ktoré poškodili trup. 
Všetci sme tušili, že je plavbe koniec, ale nikto sa to 
neodvážil vysloviť nahlas.

Čo sa stalo s  lodný denníkom neviem a  prav-
depodobne sa to už ani nikdy nedozviem. Posled-
ný zápis v ňom je zo 49. dňa, na to si dobre pamä-
tám. S ťažkosťami som rozložil stan a ukryl sa v ňom. 
V noci prišla búrka...

Vietor skučal a zdvíhal snehový prach do výšky. 
Chvíľami ho hnal pred sebou po planine, metal ním 
na všetky strany a kopil do závejov. Dorážal aj na ste-
ny kapitánovho úkrytu. Ten ležal v spacom vaku, pre-
mrznutý a vyhladovaný, s opúchajúcimi nohami a za-
spával. Bol si istý, že sa rána nedožije. Lodný denník 
mal položený vedľa seba. Zapisovať už nedokázal, 
v priebehu dňa horko-ťažko načmáral vetu.

Zazdalo sa mu, že započul bratov hlas. Lenže 
Vladimír zahynul pred piatimi dňami, keď sa pod ním 
preboril ľad. Je mŕtvy! Stihol iba vykríknuť a hladina 
sa nad ním zatvorila.

Georgij zatajil dych. Vetrom sa skutočne nieslo 
povedomé volanie. To je absurdné! Pozviechal sa 
a skoro mu z vrecka kabáta vypadla malá škatuľka. 
Všimol si toho a  roztrasenou rukou ju zastrčil späť. 
Potom odchýlil uvoľnenú stanovú chlopňu. Do vnút-
ra okamžite vtrhla biela smršť, steny stanu sa zavlnili 

a naduli. Zakryl si tvár a nazrel von otvorom.
Vetrisko mu okamžite vohnalo ľadové kryštáliky 

do očí. Takmer nič nevidel. Asi desať metrov od jeho 
útočiska sa v metelici pohol tieň. Na prvý pohľad 
vyzeral bizarne. Stál na dvoch nohách, tým si bol 
kapitán istý. Trup mal skrútený k ovísajúcej pravej 
ruke, hlavu špicatú. Zjavoval sa a mizol podľa toho, 
aké množstvo snehového poprašku prinášali veter-
né prúdy. Vzdoroval búrke bez pohybu. Vo chvíli, 
keď priamo z jeho smeru doľahol ku kapitánovi Vla-
dimírov hlas, sa pohol. Špic sa začal presúvať do-
ľava a klesať nadol, až kým sa z neho nestala ruka. 
Trup sa narovnal a nad pravým plecom sa oddelila 
hlava. Tieň sa vystrel. Kontúry tela zaraz patrili ľud-
skej bytosti.

Pozorovateľ spozornel. V očiach ho štípalo, slzy 
kalili výhľad, cez to všetko však spoznal tvár, ktorú 
snehová smršť na  okamih odhalila. „Vladi-“ Geor-
gij ostal šokovaný. Jasne videl brata, ako ho ľado-
vé ústa zhltli. „Ale veď povolil... Ľad povolil.“ Určite 
blúznim. Iba jedným spôsobom to mohol zistiť.

Natiahol si palčiaky a nedbajúc opuchov vybe-
hol zo stanu. Zradili ho kolená, ktoré sa po celoden-
nom ležaní podlomili. Navyše bojoval s  veternými 
démonmi. Vzoprel sa im a  napol ochabnuté svaly. 
Horko-ťažko vstal. Všimol si, že postava je preč. To 
snáď nie, zaúpel. Rozhliadol sa, ale márne, nevidel 
nič. Keď dokríval k miestu, kde pred tým stála, za-
čal hľadať stopy v snehu. Žiadne nenašiel. Tak rých-
lo ich predsa nemohlo zaviať. Zavolal do búrky bra-
tovo meno, ale burácanie vetra bolo tak ohlušujúce, 
že sotva počul sám seba. Vzdal pátranie a vydal sa 
naspäť k úkrytu. Ale ktorým smerom? Aj jeho vlastné 
stopy už zavialo.

Kapitán vykročil naslepo, netušiac, že do stanu 
sa už nikdy nevráti.

Neveril som vlastným očiam. Predsa len som 
dosiahol nejaký triumf. Baychimo! Vystúpila pre-
do mnou z búrky ako prízrak z hmly. Takže historky 
o Eskimákoch, ktorí ju vídavajú na  vode, sú nako-
niec pravdivé. Aj ja teraz píšem túto správu v jednej 
z  jej kajút. Preto sa pýtam: Ako je to možné? Ako 
vysvetliť skutočnosť, podľa ktorej by už mala chátrať 
na morskom dne minimálne po dobu jedného a pol 
roka, a nie naďalej brázdiť mrazivý oceán? Racionál-
na odpoveď ma nenapadá, neexistuje. Nie na  takú 
dlhú dobu. Nie keď je opustená.

Tak v akých sférach sa táto loď duchov pohybu-
je, keď ju ani sama príroda nedokáže zničiť?

Kapitán cítil, že viac už nezvládne. Nakoniec do-
písal mená celej posádky, podpísal sa a pustil ce-
ruzku z ruky. Už žiadny krik, žiadne šepkajúce hlasy. 
Splnil, o čo žiadali. Bude môcť konečne odísť?

Od zimy drkotal zubami. Až teraz si uvedomil, že 
spotreboval tú trochu tepla, ktorú sa mu pred chví-
ľou podarilo zo seba vydolovať. Po celom tele mu už 
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naskakovala husia koža. Záchvat zatiaľ o sebe nedal 
vedieť. Ešte musí urobiť jednu vec, aby mohol v po-
koji odísť.

„Najvyšší čas zistiť, kto si.“ S týmito slovami sa 
zošuchol na zem a kúsok po kúsku začal zdolávať 
vzdialenosť, ktorá ho delila od mŕtvoly na  gavalci. 
Musel si dať pauzu, svaly odmietali poslúchať. Me-
dzitým si v spomienkach premietol, ako sa dostal až 
sem, na Baychimo.

Búrka sa stihla zmeniť v hotové peklo. Neosta-
lo mu nič iné, len vstúpiť na palubu a nájsť si vhod-
ný úkryt. Keď sa konečne ocitol na  lodi, postava 
na seba znova upozornila. Dobehla k otvoru, ktorý 
vyzeral ako vchod do  jaskyne a  stratila sa v  ňom. 
V skutočnosti šlo o priechod do chodby s kajutami. 
Georgij sa pohol rovnakým smerom. Nohy ho ukrut-
ne boleli a  kým kráčal, snažil sa zahliadnuť niečo 
z okolia. Debny a laná, dva sťažne ošľahané mrazom 
s vrcholcami týčiacimi sa k sivým nebesám, komín, 
ktorý už roky nevyfukoval sadze. Dúfal, že by mohol 
nájsť voľačo na podpálenie. Lenže nič z toho mála, 
čo sa vynorilo z búrky, sa nedalo použiť.

Dorazil k  otvoru. Masívne dvere boli dokorán 
a beznádejne primrznuté. Rám pokrývali hrubé vrs-
tvy ľadu, ktoré zasahovali až dnu. Podlaha sa zme-
nila na nebezpečné klzisko. Stopy už ani nehľadal, 
vedel, že by aj tak žiadne nenašiel. Opatrne vstúpil. 
Zvonku sem prenikalo slabé svetlo. Počkal, až sa mu 
zrak prispôsobí, a zadíval sa do šera. Na dva kroky 
od neho viedli po oboch stranách chodby prvé z via-
cero dverí. Pristúpil k nim a pokúsil sa ich otvoriť. Ani 
sa nepohli. Postúpil k ďalšiemu páru a všimol si, že 
dvere naľavo sú poodchýlené. Na nič nečakal, pri-
stúpil k nim a zatlačil. Sťažka sa šuchli po ľade. Zhru-
ba v polovici doň zadreli spodným okrajom a zasekli 
sa. Medzera bola dosť veľká, aby ňou prešiel. Práve 

keď prekĺzol bokom dnu, zadul do chodby silný po-
ryv vetra. V rovnakej chvíli sa muž aj rozkašľal a spo-
mienka sa vytratila.

Záchvat zastihol kapitána v  momente, keď sa 
priplazil ku gavalcu. Zaprel sa čelom o kovový rám 
postele a  lapal po dychu. Z boku poprskal matrac 
kvapkami krvi. Jazykom si prešiel po ďasnách a vy-
pľul karmínové hlieny, skorbut sa ráčil konečne do-
staviť. Z námahou sa posadil a oprel chrbát o posteľ. 
Cez okraj gavalca prevísala pravá noha belocha s lýt-
kom obnaženým a rozdriapaným až na kosť. Jedlo už 
nebude potrebovať.

Kapitán sa obrátil k telu. Čakal ho ešte jeden ná-
ročný výstup, posledný. Kľakol si, cez mŕtvolu pre-
vesil ruky a na opačnej strane sa zachytil stuhnuté-
ho oblečenia koľko mu to len boľavé ruky dovoľovali. 
Zabral a s námahou vyliezol krížom na belochov chr-
bát. Na nič už nečakal.

„Tak sa ukáž,“ zašepkal a nahol sa k bledej tvári 
tak blízko až sa nosom takmer dotkol pokožky. Jedi-
né oko, do ktorého mohol z toho uhla pozrieť, bolo 
dokorán otvorené. Prekryté priesvitným závojom zo 
zmrznutej vodnej pary ho natoľko zaujalo, že sa doň 
intenzívne zadíval. Nepatrne sa zalesklo. 

V tej istej chvíli, v ktorej kapitán Arktického vetra 
spoznal tvár mŕtveho a  zošalel, sa celou konštruk-
ciou lode prehnali hlboké stony. Ľad opäť zatlačil 
na vonkajší plášť ohromnou silou, ale trup sa mu roz-
drviť nepodarilo. Baychimo sa uvoľnila zo svojho zo-
vretia a ako už po mnohokrát vyplávala na šíre more.

Posledný člen výpravy skonal na bruchu, tvárou 
otočenou ku stene a s otvorenými očami uprenými 
do prázdna. Na pravej nohe sa mu miesto lýtka čer-
nela krvavá diera. Pod posteľou na ktorej ležal sa vá-
ľala zabudnutá, trblietavými kryštálikmi pokrytá ška-
tuľka od sedatí v.

Milan Vričan (*1979), narodený v  roku xeno-
morfa, čo v ňom zanechalo doživotný hlad po mon-
štrách. Pochádza z Beluše, kde strávil väčšinu svoj-
ho doterajšieho života. Spokojný manžel a otec troch 
detí. Vyučený železničiar – signalista. Za svoju prvú 
poriadnu poviedku považuje horror Démoni, žiaľ, ru-
kopis je nenávratne stratený. Publikoval na interneto-
vej stránke fandom.sk s poviedkou Útulok. Posledný 
člen výpravy je iba jeho druhým zverejneným textom.
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Každý den,
od půlnoci

do rána.

hororfi lm.tv
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Webseriály sleduju relativně dost a rád, protože 
je to vždycky za málo peněz hodně muziky. Člověk 
někdy až kouká, co jsou kreativní lidé schopní nato-
čit bez obřích rozpočtů a prvotřídní techniky. Každo-
pádně mě ale zaráží, že mi unikal tak trochu horroro-
vě-komediální klenot Hell‘s Kitty alias My Possesed 
Pussy (ano, anglický dvojsmysl a proto ten šíleně vul-
gární titulek). Seriál je hodně zábavný, hodně vtíp-
ků a narážek na horrory je vtipných a především se 
s přibývajícími díly objevují známí i méně známí her-
ci z horrorových fi lmů. Samozřejmě nemůžete čekat 
Hollywoodské megastars, ale například Michael Be-
rryman či Lee Meriwether potěší. Nebo taky Barbara 
Nedeljaková o které se píše na jiných místech toho-
hle čísla.

A o  čem to vlastně celé je? No o kočce přeci. 
Tedy o kočce jménem Angel a  jejím pánovi Nickovi, 
hollywoodském scénáristovi, který svou kočku zbož-
ňuje i přesto, že z ní všichni jeho přátelé mají strach 
a  říkají, že je ďábel. Ale Nick vidí jen svou roztomi-
lou kočičku. Nicméně postupem času se začínají dít 
stále divnější a divnější věci. A co je hlavní problém, 
Angel úspěšně sabotuje veškeré Nickovy snahy o ro-
mantický vztah, protože ho chce samozřejmě jen 
sama pro sebe.

Na  celém seriálu jde vidět, že ho dělali kova-
ní horroroví fandové a  navíc velcí milovníci koček. 

Nicholas Tana společně se svou kamarádkou, pro-
dukční seriálu Denise Acosta, jednou přemýšleli, jak 
by tak pomohli všem těm kočkám na ulici a rozhodli 
se, že využijí to, co umí a co je baví – natáčení fi lmů 
– k  tomu, aby tím mohli propagovat neziskové or-
ganizace zabývající se záchranou toulavých koček. 
Proto jsou v závěrečných titulcích každého dílu loga 
těchto organizací. Samotný nápad na seriál pak vzni-
kl z toho, že Nicholas vtipkoval s Denise o tom, jakou 
má jeho kočka Angel reputaci, protože poškrábala 
každou ženu, se kterou se kdy pokoušel navázat ro-
mantický vztah. Postupně rozvíjeli celou tuhle my-
šlenku, až vznikl námět na seriál, který se rozhodli 
přivést k životu. Navíc s ušlechtilým cílem, pomoci 
toulavým kočkám. 

Mimo jiné, Angel je skutečně Nickova kočka a je 
to také potomek toulavé kočky, kterou Nicholas kdy-
si našel v Arizoně, kde v té době bydlel. Kočka byla 
těhotná a doslova umírala v letním vedru. Jeho teh-
dejší přítelkyně navrhla, že ji vezmou domů a tak se 
stalo. Dostala jméno Hope neboli Naděje, protože 
doufali, že přežije a s ní i její ještě nenarozená koťata. 
Nakonec měla tři koťata, dvě dali známým a nechali 
si jedno, které mělo tak nevinnou tvářičku, že ho po-
jmenovali Angel. Navíc, to ráno kdy se Angel naro-
dila, byl Nicholas v bance a zapomněl si tam kartu. 
Když přispěchal domů, Angel zrovna v tu dobu přišla 
na svět a on zavolal do banky kvůli zapomenuté kar-

 Moje posedlá č(p)íča



[ 80 ]

tě. V telefonu se ozvalo: „Nemůžu teď mluvit, právě 
jsme přepadeni…“ a zavěsil. Nicholas stál, přemýš-
lel, jestli to co slyšel, byla skutečně pravda a u toho 
pozoroval malou Angel, stále ještě od krve z poro-
du. Už tehdy věděl, že Angel je stvořená být výjimeč-
nou kočkou. Celý seriál je pak založen na přibarve-
ných reálných skutečnostech, které se Nickovi staly, 
když bydlel společně s Angel tři roky v Los Angeles 
a Angel úspěšně odehnala všechny ženy, které přišly 
k Nickovi domů. Prostě ho chtěla přesvědčit, že ne-
potřebuje ženu, ale jen ji…

Prvně se pokoušeli seriál nabídnout některým 
společnostem, ale z  toho sešlo, takže se nakonec 
rozhodli udělat si ho sami. Nicholas Tana pracoval 
deset let v produkci u PBS, či ESPN a Denise toho 
času studovala fi lmovou školu v  Los Angeles, při-
čemž zároveň pracovala pro jeden zpravodajský ka-
nál, takže těchto znalostí využili.

Nicholas napsal scénář, ujal se castingu, hraní 
hlavní postavy a režie. Denise se starala o produkci 
a  sehnala techniku (z fi lmové školy). Celé natáčení 
pak probíhalo u Nicholase doma a na několika málo 
jiných místech. 

Co se týče horrorových celebrit, tvůrci jsou za ně 
rádi, protože většina se rozhodla fi nančně podpořit 
celou věc ohledně toulavých koček a  samozřejmě 
celý seriál zviditelňují.

A jaký vlastně celý seriál je? Kostra je jako u vět-
šiny webseriálů, díly na sebe navazují téměř bez pře-
rušení, epizody jsou různě dlouhé, od čtyř minut až 
třeba po třináct. 

Některé díly jsou výborné, některé už tolik ne, 
ale rozhodně žádný z dílů nepadá nikam do průmě-
ru. Samozřejmě, jedná se o webseriál, který začínal 
od nuly a bez fi nancí, takže se to projevuje i na kvali-
tě, která se s každým dílem zlepšuje. Například v prv-
ním díle mě zaujal pouze Nickův byt a slečna, která 

do něj přišla. Byl to totiž pěkný kus ženy. Teda, ona 
to byla celá ženská. To druhý díl už přidá hláškující-
ho souseda/kamaráda Adama, který je ale tak trochu 
mimoň, například místo právničky dá Nickovi číslo 
na SM dominu, kterou si zahrála kdysi hvězdná por-
noherečka Nina Hartley. 

Jenže tím výčet divných návštěvníků nekončí. 
Věci se začnou zamotávat a Nick začíná být na váž-
kách, zda ti jeho známí nemají nakonec pravdu a jeho 
kočka je posedlá démonem. 

Na seriálu je výborná ještě jedna věc a  to jeho 
animovaná úvodní znělka, která je doprovázena pa-
rádním songem, jehož text se skládá pouze ze slov 
mňau a mňau. Neskutečně jsem si ji pokaždé uží-
val a to tak moc, až jsem si musel změnit vyzvánění 
na mobilu. 

Přijde mi, že seriál chtěl být ze začátku trochu 
něčím jiným, než se z něj s přibývajícími díly vyvinu-
lo. Trochu to vypadá, jako by hlavní téma mělo být 
sabotování Nickových vztahů ze strany jeho kočky. 
Nicméně tohle téma se přestane po pár dílech řešit 
a vrací se jen sem tam, díky oné ženě z prvního dílu, 
která se chce pomstít za  to, že jí Angel poškrábala 
ruku. Mimo jiné, při natáčení epizody ji Angel skuteč-
ně poškrábala. Inu, skutečné události.

Celkově je Hell‘s Kitty výborný webseriál, který 
se může řadit ke špičkám, ale asi bych ho nepustil 
někomu, kdo nemá horror trochu zmapovaný, 
protože by si ho plně neužil, jelikož by nepochopil 
odkazy a parodie na spoustu horrorových filmů. Což 
by tedy ani tak nevadilo, ona je to legrace i tak, nejvíc 
mě asi pobavil hostující Michael Berryman, který už 
ve svém věku moc děsivý není, spíš takový roztomilý 
piškotek.

Martin Skuřok



[ 81 ] 

HOWAR D – 18/2016

Fotograf Josef Bradna (*1957) patří k  těm her-
cům, jejichž jméno vám moc neřekne, ale obličej 
vše. Jemu vlastně vděčíme za  téma tohoto čísla. 
Neb když jsme dělali rozhovor se spisovatelkou He-
dou Bartíkovou a došlo na  fi lmové horrory, zmínila 
tohoto svého dobrého známého. A téma bylo na svě-
tě. Josef Bradna totiž hraje převážně v zahraničních 
fi lmech. A  jedním z nich byl i hodně známý horror. 
A právě o něm jsme si chtěli popovídat.

Jak jste se dostal k herectví nebo účinkování 
ve fi lmech?

V podstatě náhodou. Jako fotograf se nacházím 
na druhé straně čočky a k fi lmu mě vlastně stále ně-
kdo lákal. Jako první Filip Renč někdy kolem roku 
1992, ale první fi lm, kde jsem hrál, je Playgirls reži-
séra Víta Olmera. Bylo to v roce 1995.

Nahlédneme-li do vaší fi lmografi e, zjistíme, že 
převážně vystupujete v zahraničních fi lmech to-
čených u nás. Od domácích fi lmařů nabídky ne-
chodí, nebo se na to prostě specializujete?

Máte pravdu, že pro domácí produkci jsem to-
čil vlastně Playgirls, dále epizodu v seriálu Letiště 
a Signál v  roce 2011. Není to tak, že bych domácí 
produkce odmítal, ale skutečně nabídky ze zahraničí 
jsou častější. Například si rád vybavuji natáčení thri-
lleru Wanted, kde jsem se setkal s hlavní hrdinkou 
Angelinou Jolie.

Rozhovor děláme hlavně kvůli vaší postavě 
v Hostelu. Jak jste se k  tomu fi lmu dostal? Byl 
jste osloven nebo jste šel na konkurz? A šlo vylo-
ženě o postavu, kterou jste nakonec hrál, nebo to 
bylo obecnější?

Byla to klasická nabídka na casting od mé agen-
tury. Pokud si dobře vzpomínám, tak se jednalo o re-
cepčního. Na casting jsem tedy šel s tím, že to bude 
jen běžná rutina. Skutečně, pan režisér tam seděl 
a tvářil se znuděně. Nabídl jsem mu, že bych recepč-
ního trochu oživil. Přehrál jsem nějaké akce a odešel. 
Potom se ozvala agentura, že jsem vybrán. Ovšem 
jako řezník, a že je to jenom pro skutečně silnou po-
vahu, abych si to ještě rozmyslel.

V Hostelu na vás vlastně zbyl akorát všechen 
ten bordel. Byl jste u toho, když se ta scéna při-
pravovala, nebo jste přišel už k hotovému? Měl 
jste nějaký problém s těmi umělými kusy těl?

Točilo se celkem v  dosti ponurých a  vlhkých 
chodbách a  tak jsem raději čekal nahoře na vzdu-
chu. Samozřejmě během zkoušek se scéna ještě 
většinou upravuje a to už jsem byl na místě. Pokud 
se jedná o umělé a zčásti také pravé – tedy vepřové 

maso, neměl jsem problém. Horší jsou obavy před 
natáčením, ale nakonec jsem to překonal. Ovšem 
v kině jsem v některých momentech zavíral oči – to 
musím přiznat. Jsou tam scény, ze kterých je mi do-
dnes na zvracení.

Dělal jste při vašich scénách přesně jen to, co 
po vás chtěli, nebo jste měl nějaký volný prostor 
pro improvizaci?

Moc prostoru jsem tedy zrovna neměl. Ovšem 
prosadil jsem si jednak, že nebudu kouřit – což byla 
původní verze ve scénáři a potom, že při řezání mrt-
vol dostanu ochranné brýle. Celkem z  praktických 
důvodů při řezání kotoučovou pilou.

Josef Bradna

„Jsou tam scény, 
ze kterých je mi dodnes na zvracení.“

P
R
O
F
IL
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Setkal jste se během natáčení i  s  ostatními 
českými a slovenskými herci a herečkami, kteří 
ve fi lmu hráli (např. Barbara Nedeljáková, Jan Vla-
sák, Miroslav Táborský…)?

Bohužel nikoliv, moje natáčecí dny byly jindy.

Hostel si dokázal vybudovat velkou oblibu, 
větší tedy v zahraničí než u nás. Vnímáte to ně-
jak? Několikrát jsem narazil na  různé oslavné 
zmínky o Hostelu doprovozené fotkou z fi lmu prá-
vě s vámi. Ozývají se vám nějak fanoušci?

Máte pravdu, že Hostel měl velkou odezvu pře-
devším v zahraničí. U nás mediální vlna pokračovala 
částečně asi také pod tímto dojmem. Je ale pravda, 
že ze strany českých agentur se nekonal nějaký velký 
zájem. Nakonec to dopadlo tak, že mě sama vyhle-
dala jedna zahraniční agentka.

Organizovala potom mé cesty na  autogramiá-
dy například do Anglie, Holandska a SRN. Tam jsem 
osobně poznal některé legendy, jako je třeba Leslie 
Easterbrook, kterou u nás dobře známe např. z Poli-
cejní akademie.

Existuje nějaká odpověď na otázku, proč jste 
se neobjevil i v pokračování Hostelu?

Možná jsem trochu urazil pana režiséra Eliho 
Rotha. Na premiéře jedničky se mě ptal, zda chci jít 
do dvojky a já řekl, že nevím. Podle amerického mo-
delu jsem asi nad jeho nabídkou měl skákat radostí 
do stropu.

Objevil jste se i v nějakém jiném horroru než 
jen v Hostelu?

V  klasickém horroru už ne, ale mám pěknou 
vzpomínku na natáčení dramatu Muž, který se směje 
(L‘homme qui rit) pro francouzskou produkci. Přede-
vším proto, že jsem měl tu čest pracovat několik dnů 
s takovou hvězdou jako je Gérard Depardieu.

Máte k horroru nějaký vztah i mimo herectví? 
Jako divák, čtenář…

Snad nejvíc jako fotograf. Dělal jsem ilustrační fot-
ky k některým horrorovým povídkám Hedy Bartíkové.

Spravujete internetové stránky spisovatelky 
Hedy Bartíkové, s níž jsme dělali rozhovor nedáv-
no. Sledujete nějak její horrorovou tvorbu?

Ano, a nejen tu horrorovou. Pro její knihu Profe-
sionální muž jsem třeba dělal fotografi ckou přílohu. 
A samozřejmě si nenechám ujít její básně a horrorové 
a krimi povídky. Občas se sejdeme, a když mně líčí 
své nové, hrůzné literární nápady, mnohdy mně běhá 
mráz po těle. Setkání s ní je pro mne vždy adrenalin.

V čem vás uvidíme v budoucnu?
Budoucnost je zatím nejasná, možná budu mu-

set opět počkat, zda nepřijde něco zvenku.

Děkujeme za rozhovor

Otázky: Honza Vojtíšek
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Československá tvář
zahraničního horroru
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Českých a  slovenských tváří se, nejen poslední 
dobou, objevuje v zahraničních horrorech povícero. 
Ať už echt rodilých, anebo naturalizovaných, či s čes-
kými nebo slovenskými předky. Prostě nejednou vás 
v  titulcích trkne nezvykle znějící jméno, ke  kterému 
pak dohledáváte tvář. Nebo na vás najednou v zápla-
vě angličtiny promluví někdo česky. Nebo… Prostě 
na krajany narazíte opravdu všude.

Začněme hned u  kořenů fi lmového horroru. Ty 
pomáhala zalévat Lyda Salmonova. Tato tanečni-
ce a divadelní a fi lmová herečka se narodila v Praze 
14.  července 1889. Vystudovala dramatickou školu 

Německého divadla v Berlíně. V roce 1910 se poprvé 
předvedla na divadelních prknech. Herecky debuto-
vala v německém dramatickém horroru Der Student 
von Prag (1913) v  roli hezké, leč proradně zamilo-
vané Lyduschky. Již zde se seznámila s německým 
hercem, scénáristou a  režisérem Paulem Wegene-
rem, za něhož se později, dokonce dvakrát, provdala 
(byla jeho třetí – rozvedli se v roce 1924 – a šestou, 
tedy poslední, manželkou). Jejich syn Peter byl jako 
fyzik zapojen do projektu V2 v Peenemünde. Společ-
ně s manželem pracovali ještě na několika fi lmech, 
ať už jako herci, nebo režisér-herečka. Lyda za svou 
přesně dvacetiletou hereckou kariéru stihla natočit 
na 35 fi lmů, jak celovečerních tak krátkometrážních. 
O mnohých z nich se dnes už moc neví. Mezi nejzná-
mější se jistě řadí horrorová golemovská série jejího 

manžela, která započala roku hodinovým snímkem 
Golem (1915). Z něj se naneštěstí dochovaly pouhé 
čtyři minuty. O dva roky později se objevila v dalším 
manželově, tentokrát komediálně horrorovém, fi lmu 
Der Golem und die Tänzerin (2017). I ten je považo-
ván za ztracený. Golemovský reparát si s manželem 
střihli v roce 1920, kdy vznikl celovečerní Der Golem, 
wie er in die Welt kam, dodnes uznávaná a vysoce 
ceněná klasika německého fi lmového expresionis-
mu. Z těch známějších a patrně dostupnějších fi lmů 
zmiňme ještě historické drama Das Weiß des Pha-
rao (1922), kde před kamerou opět stála společně 
se svým manželem. Lyda Salmonova svou hereckou 
kariéru ukončila v roce 1923 a založila si vlastní he-
reckou školu. Jejím posledním fi lmem byl S.O.S. Die 
Insel der Tränen (1923). Ovdověla v  roce 1948, kdy 
zemřel Wegener. Ona sama zemřela v Praze, v níž žila 
od konce druhé světové války, ve věku 79 let v listo-
padu 1968.

„Stříbrné plátno je skvělá věc, můžete na něm na-
cházet inspiraci pro každý den. Když se nad tím tak 
zamyslíte, je to vcelku jednoduché – instantní obra-
zová zpráva vyslaná od herce k divákovi. Nalaďte se 
na stejnou frekvenci a dobrodružství může začít,“ tvr-
dí rodák z  jihočeské Volyně Jan Rubeš st. (*1920), 
operní zpěvák (vystudoval pražskou Konzervatoř, 
působil v Pražské Opeře, nejmladší bas operní scény 
Národního Divadla), který se hercem stal až po emi-
graci do  Kanady. Tam utekl v  roce 1948 poté, co 
na Mezinárodním Festivalu Opery v  Ženevě vyhrál 
hlavní cenu. V Kanadě působil jako sólista Canadian 
Opera Company, hrál, zpíval, oženil se s herečkou Su-
san Douglas, s níž zplodil a vychoval tři děti. A v roce 
1950 se poprvé postavil před kameru. Do konce své 
kariéry si zahrál ve více než sedmdesáti fi lmech a se-
riálech různých žánrů, po boku slavných hereckých 
jmen. Nás samozřejmě zajímají ty žánrově spřízně-
né. Mezi první z nich patří horrorový thriller Dead of 
Winter (1987) o  herečce bez práce, která se vydá 
do opuštěného domu na konkurs. Ten však nabere 
podoby nervy drásající noční můry. Hned následují-
cí rok se objevil v kanadsko-americkém horroru The 
Kiss (1988) o démonu, ukrývajícím se ve staré soš-
ce, kterou po smrti matky zdědí jedna ze dvou sester 
a po smrti sestry se sošku snaží předat své neteři. 
Ve stejném roce si střihl i neurochirurga s vybranými 
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chutěmi v psychologickém horroru Blood Relations 
(1998). Česky se pomodlí otčenáš v  krátké úvodní 
roli v pátém díle amityvillské série The Amityville Cu-
rse (1989), kde se hlavní děj odehrává po patnácti 
letech od úvodní scény právě v domě kněze, který 
přijede navštívit skupinka lidí uvažující o jeho koupi. 
Pro televizi si zahrál, v kdo ví, zda více zbytečném 
než nekvalitním pokračování Hitchcockovské klasiky 
The Birds II: Land‘s End (1994). Společně s kolegou, 
o němž budeme psát níže, ale třeba taky s Elishou 
Cuthbert se objevil v rodinném horroru Believe (2000) 
o malém vykukovi, který je za trest poslán ke svému 
dědečkovi, kterého nikdy neviděl. A jak to tak bývá, 
u prarodičů nejednou zažijete nevídané věci, třeba se 
vám začne zjevovat duch mrtvé ženy. Narazit na něj 
můžeme i v seriálech X-Files (1993) a The Outer Li-
mits (1995). Zemřel v Torontu v červnu 2009.

Patrně nejproslavenějším, nejznámějším a  nej-
aktivnějším Čechem, který se prosadil v zahraničním 
fi lmu je Charles Angelo Kuchacevich. Za ty nejslav-
nější role zmiňme jen úlisného záporáka v Pokladu 
na Stříbrném jezeře nebo snad již kultovního komi-
saře Dreyfuse ze série Růžový panter. Kuchacevich 
se narodil v Praze v září 1917 do  rodiny tiskaře di-
vadelních programů. Dětství často trávil i na Šuma-
vě u svého dědečka, českého hraběte. Kuchacevich 
zatoužil stát se hercem, přesto vystudoval fi losofi c-
kou fakultu. Debutoval v roce 1937 ve fi lmech Žena 
pod křížem a Karel Hynek Mácha. Právě v  té době 
se rozhodl pro změnu jména na Herbert Lom (pří-
jmení prý našel v  telefonním seznamu jako jedno 
z nejkratších). S prachbídnou angličtinou odjel těsně 
před druhou světovou válkou do Anglie, kde našel 
azyl a životní lásku. Na živobytí si vydělával podřad-
nými pracemi. Nakonec získal stipendium a vystudo-

val herectví na fi lmové škole náležející k divadlu Old 
Vic. Spolupracoval i s rozhlasem BBC. Nejen v ang-
lickém fi lmu se začal výrazněji prosazovat po skon-
čení války. Hlubokou stopu zanechal v horrorovém 
žánru, jedno krátké období dokonce v jiných fi lmech 
ani nehrál. Spolupracoval se studii Hammer i Ami-
cus. Objevil se hned v několika fi lmových adaptací 
horrorových klasik, ať už jde o Lerouxova The Phan-
tom of the Opera (1962), volnou adaptaci El Conde 

Drácula (1970), Wildeova Doriana Graye (1970) nebo 
poeovskými Murders in the Rue Morgue (1971) a kin-
govskou The Dead Zone (1983). Na fi lmu Der Heiße 
Tod (1969) o krušných osudech osazenstva ženské 
věznice spolupracoval se sexploitation zvrhlíkem Je-
súsem Francem. Hned následující rok se společně 
s Udo Kierem a Adrianem Hovenem objevil v němec-
kém čarodějnickém horroru Hesen bis aufs Blut ge-
quält (1970). Amicus jej angažoval do povídkového 
fi lmu odehrávajícího se v psychiatrické léčebně Asy-
lum (1972). V duchařině Dark Places (1973) se se-
šel s Christopherem Lee a ve stejném roce i s  jeho 
hammeráckým kolegou Peterem Cushingem rovněž 
v duchařině And Now the Sreaming Starts! (1973), 
v níž mrzký poddaný uvalí kletbu na panský rod Fen-
griffenů. V roce 1990 si zahrál, společně s mladším 
bratrem Sylvestera Stalloneho Frankem, v Masque 
of the Red Death, který opravdu není remakem cor-
manovské klasiky ani adaptací stejnojmenné povíd-
ky E. A. Poea. I když jde o maškarní ples na zámku. 
Pro svůj poslední horrorový fi lm spojil Lom síly s mi-
stry povolanými, scénáristou Dariem Argentem a re-
žisérem Michele Soavim, s nimiž natočil italský dé-
monický snímek La Setta (1991). Herbert Lom, který 
sám sebe považoval spíše za Brita než Čecha, ze-
mřel roku 2012 v Londýně, šestnáct dní po svých 95 
narozeninách.

Trošku zvláštní v našem výčtu je kanadský herec 
jménem Vlasta Vrana. Zvláštní v tom, že se narodil 
v Norsku a  technicky vzato vlastně v Českosloven-
sku ani v České republice nikdy nepobýval. Přesto 
sem patří, nejen kvůli sympatickému jménu, ale kvůli 
českým rodičům. Když byli Vlastovi čtyři roky, rodi-
na se z Norska přestěhovala do Kanady, kde vyros-
tl a přičichl k herectví. Stejně jako Lom, i Vrana má 
na svém kontě bezmála stovku fi lmových rolí různých 
žánrů. V našem oblíbeném, který máme v hledáčku, 
dokonce herecky debutoval. První roli si totiž odbyl 
v  červivě makabrózním úletu Davida Cronenberga 
Shivers (1975) o podivném parazitu sužujícím bytový 
komplex. Cronenbergovi se pravděpodobně zalíbil, 
protože ho obsadil do  svého dalšího body horroru 
Rabid (1977) o ženě, která po nehodě a kompliko-
vané experimentální operaci začne mutovat v  cosi 
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nehezkého a hlavně krvežíznivého. Dalším horroro-
vým zářezem ve fi lmografi i byl mix slasheru a psy-
chologického horroru Happy Birthday to Me (1981) 
v němž maskovaný vrah kosí zlatou mládež, která si 
myslí, že je pupkem světa. V televizním horroru The 
Blue Man (1985) o  televizním režisérovi, který pro-
padne temným praktikám a naučí se oddělovat svou 
duši od  fyzického těla, které pak nekontrolovatelně 
masakruje spoluobčany v ulicích, se objevil společně 
s bondovskou Moneypenny Lois Maxwell. S Janem 
Rubešem starším se sešli v The Kiss (1988) a o dva-
náct let později v Believe (2000). Do devadesátko-
vého horroru vstoupil pokračováním Cronnenber-
gova příběhu o  smrtelně nebezpečných telepatech 
Scanners II: The New Order (1991). Horrorový thriller 
Relative Fear (1994) lehce omenovsky vypráví příběh 
rodiny s  autistickým synem, který se stává terčem 
posměchu okolí. Ovšem jen do  doby, než začnou 
posměváčci za podivných okolností umírat a matka 
zjistí, že autistický Adam by nemusel být jejím sku-
tečným synem. Ve stejném roce vznikl i sci-fi  horror 
Brainscam (1994) o  nové počítačové hře, která se 
nebezpečně prolíná s realitou a nutí hráče vykonávat 
různé úkoly ve skutečném světě. Vrana se zde obje-
vil po boku Edwarda Furlonga. Po třech letech účastí 
podpořil třetí část démonické série Night of The De-
mons III (1997), v němž se skupinka studentů místo 
halloweenské párty musí před policií ukrýt ve starém 
opuštěném domě. V němž… Však víte. Ve stejném 
roce, kdy vznikl fi lm Tima Burtona na stejné téma, si 
Vrana zahrál v televizním fi lmu s názvem The Legend 
of Sleepy Hollow (1999). Jeho tvář můžete zahléd-
nout i  v kingovské adaptaci Secret Window (2004) 
o  spisovateli, kterého začne sužovat podivný muž 
obviňující jej z plagiátorství. Další adaptací ve Vrano-
vě fi lmografi i, tentokrát televizní, je Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde (2008). Pastora Owense, varujícího před hříš-
ným lunaparkem, který přitáhl do malého městečka 
Reliance, si zahrál v Carny (2009). Do vod fi lmového 
mučení vstoupil o rok později v horrorovém thrilleru 
Territories (2010), v němž psychicky narušení dozorci 
z Guantanama terorizují skupinku přátel. Což byl za-
tím jeho poslední horror.

Ryze sympaticky se do tváří zahraničních horro-
rů zapsal Čáslavský rodák, který se z Českosloven-
ska ani České republiky nikdy neodstěhoval, Jan 
Vlasák (*1943). A  to ať v záporné nebo kladné roli, 
byť v poměrně slabých fi lmech. I když jeden z nich 
má jisté tendence stát se kultem mezi tak špatnými 
fi lmy, až jsou vlastně dobré. Vlasákovi herectví uča-
rovalo již v útlém dětství, kdy coby pětiletý chlapec 
zhlédl vystoupení místního ochotnického spolku. Vy-
studoval brněnskou JAMU a prošel několika divadly 
(Uherské Hradiště, Brno, Ostrava, Praha). K fi lmu se 
dostal v  roce 1967 a od  té doby natočil přes stov-
ku celovečerních i  televizních fi lmů, inscenací a se-
riálů. Mezi nimi i  zahraniční produkce (např. seriál 
Dune nebo německo-britský válečný fi lm Der Rote 

Baron). V kladné roli policisty nahánějícího sériového 
vraha, který v  českém aquaparku vraždí zahraniční 
studenty, se společně Lindou Rybovou, Aňou Geisle-
rovou nebo Josefem Pejchalem objevil v německém 
slasheru Swimming Pool – Der tod feiert mit (2001). 
Zcela opačnou roli mučitele zahraničních studen-
tů, unesených a mučených na Slovensku, si zahrál 
v americkém horroru Hostel (2005). Je třeba říci, že 
společně s Barbarou Nedeljákovou vytvořili nejlépe 
uchopené a odehrané postavy z celého fi lmu.

Ze Slovenska ztraťme pár slov o divadelním her-
ci, tanečníkovi a  akrobatovi jménem Martin Hindy 
(*1969). Ten se k fi lmu, a hned zahraničnímu, dostal 
v roce 1994, když hledali dabléra pro herce Dennise 
Quaida při natáčení dračí fantasy Dragonheart. V této 
pozici se objevil v řadě dalších zahraničních fi lmů (Pe-
acemaker, Behind Enemy Lines atd.), až mu nakonec 

začali nabízet malé role (např. v  páté Smrtonosné 
pasti). Takto se dostal i do remaku satanské klasiky 
Omen (2006), který se částečně natáčel v Česku.

Asi nejslavnějším a v zahraničních fi lmech nejob-
sazovanějším současným českým hercem je beze-
sporu Karel Roden (*1962). Sympatický a charisma-
tický herec, který začal hrát v  roce 1982 v  televizi, 
na  sebe upozornil například rolemi ve  dvou čás-
tech básnické série Dušana Kleina nebo komedi-
ích Copak je to za vojáka (1987) a Čekání na Patrika 
(1988). Do podvědomí zahraničních fi lmařů a studií 
se po několika televizních seriálech a  levných tele-
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vizních video záležitostí zapsal výraznou rolí v holly-
woodském thrilleru 15 minutes (2001). A už se vezl. 
Zatímco v Česku hraje převážně vážné a charakterní 
role, do zahraničí se, obecně řečeno, jezdí vyblbnout 
a bere charismatické role záporáků v mysteriózních 
akčních a  komiksových fi lmech, ale i  v  horrorech, 
kterými nijak nešetří. S mnoha svými kolegy se ob-
jevil v pražské anabázi lovce upírů Blade II (2002). 
O čtyři roky později v podivném horroru Nacho Cer-
dy The Abandoned (2006), v němž se v opuštěném 
domě v Rusku setkává s americkou fi lmovou produ-
centkou, a společně odhalují velmi nemilé překvape-
ní. Cca pětiminutovou vsuvku má v psychologickém 
horroru Orphan (2009) o  rodině, která si adoptuje 
na první pohled zvláštní, leč sympatickou holčičku. 
Šíleného vědce Viktora, přehrabujícího se v mozcích 
nacistických a bolševických vojáků, pak ztvárnil v bi-
zarním německo-americkém úletu Frankenstein‘s 
Army (2013). Což nebyl jeho poslední zahraniční fi lm 
a doufejme, že ani poslední zahraniční horror.

Abychom tento článek trochu genderově vyvá-
žili a nenechali v  tom Lydu Salmonovou samotnou, 
ztraťme pár slov o  australské herečce a  zpěvačce 
Lence Kripac (*1978), která, jak její jméno napoví-
dá, má českého otce. Již v sedmi letech začala, kro-
mě hudební školy, brát lekce herectví v Australian 
Theatre, kde ji učila např. Cate Blanchet. Lenka se 
brzy uchytila v televizi, nejen v seriálech (v seriálu G. 
P. hrála postavu jménem Vesna Kapek) ale i modero-
váním pořadu Cheez TV. Filmů stihla natočit jen málo. 
Jedním z nich je i horror Lost Things (2003) o dvou 
párech studentů, kteří si jedou užít prázdniny k moři. 
Jenže zábava se postupně vytrácí, nahrazují ji podiv-
né déjà vu stavy, v nichž vidí své přátele v místech, kde 

nemají být, objevování zvláštních ztracených věcí a ještě 

podivnější bezdomovec obývající pláž. Lenku však brzy 

přemohla touha po hudbě a zpěvu, hereckou kariéru ukon-

čila v roce 2005, vydala se do USA, kde se vdala, porodila 

syna a vydala dvě vcelku úspěšné desky.

Posledním, s nímž vás chceme seznámit, je Da-
vid Nykl. Narodil se v roce 1967 v Praze, o dva roky 
později však s celou rodinou emigroval do Kanady. 
I  on k  herectví inklinoval již v dětství, objevoval se 
v  reklamách, hrál ve školních představeních a svou 
první divadelní hru napsal a uvedl v posledním roční-
ku vysoké školy. Filmově se začal projevovat po roce 
1993 a to jak v kanadských, zahraničních, tak i v čes-
kých fi lmech a pořadech (např. Česká soda, Jméno 
kódu: Rubín, Policajti z předměstí). Výrazně na sebe 
upozornil v seriálu Stargate: Atlantis. O žánr se popr-

vé otřel (společně s výraznou českou hereckou pod-
porou) v  horrorem okořeněném česko-kanadském 
erotickém thrilleru Hell Mountain aka Chained Heat 
3: Hell Mountain (1998) odehrávajícím se v postapo-
kalyptické budoucnosti, v níž tyran Stryker zneužívá 
mladé ženy pro práci v dolech. V  roce 2008 se ob-
jevil v  mysteriózně horrorovém sci-fi  seriálu Fringe 
(2008) o němž se říká, že jde o Akta X pro novou ge-
neraci. Do Čech se vrátil natáčet společně s raperem 
Cooliem, aby natočili sci-fi  horror o oživlých pravě-
kých létavcích Pterodactyl (2005). Ve fi lmu se objeví 
i Petr Jákl ml. a Miki Křen. Ve stejném roce se objevil 
ve druhém lovecraftovském díle Dreams in the Witch-
-house seriálu Masters of Horror (2005). Velmi rozpa-
čitým je horror The Seamstress (2009) o mladé ženě, 
která se vydává na cestu do rodného města smířit se 
se svým otcem a když zjistí, že otec zmizel údajně 
na  jakýsi ostrov, dává dohromady partičku bývalých 
kamarádů a vyráží za ním. Zatím naposled svou ces-
tu s horrorem zkřížil v americkém televizním akčním 
fantasy horroru Chupacabra vs. the Alamo (2013), 
v němž skupinka mýtických netvorů zmasakruje členy 
drogových kartelů a ohrožuje jedno blízké městečko. 
Postavit do cesty se jim musí místní agent protidro-
gové jednotky. Prostě žánrové céčko jako bič.

Honza Vojtíšek
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Český upírský román od mladé autorky. Cítíte už 
v tom ten předčasně zaujatý počáteční despekt? Tak 
jinak. Bulvárně vzato, takhle by vypadalo Stmívání, 
kdyby bylo bývalo horrorem. Ale chyba lávky. Proč 
křivdit dobré věci.

Vydavatel: Netopejr, 2014
Počet stran: 272

Samuel je bujný mladík, který se právě zamilo-
val. S rodinou se několikrát stěhovali a matku už opět 
berou nervová pnutí posunout se z fi nského přístavu 
Rauma zase o  kus dál, ale Samuel se rozhodl zů-
stat a oženit se se sestrou svého kamaráda. Jenže 
jednoho dne se, z ničeho nic, probudí v temné kob-
ce a zjistí, že už není, kým býval. Ani jeho milá. Za-
tímco prchají, Rauma plane smrtonosným očišťují-
cím plamenem a Samuel má v hlavě jen dvě věci. 
Vzpomenout si, co se vlastně stalo a za každou cenu 
od svého osudu uchránit svého mladšího bratra. Pro-
tože navracející se vzpomínky a odhalená tajemství, 
zasahující před jeho narození, nejsou vůbec příjem-
né. Koho by taky těšilo zjištění, že byl zabit a znovu 
vzkříšen v krvelačnou bestii a že zavraždil své rodi-
če. Protože byl k  tomu donucen zlomyslnou a po-
mstychtivou Marínou. Samuel tak odhaluje nepříjem-
né tajemství vlastní rodiny, novou povahu své nové 
nelidské existence i snahu nějak se s ní vyrovnat.

Ti nepohřbení jsou široce rozmáchlým historic-
kým upírským románem z první půle 17. století nejen 
o cestě tam a zase zpátky, ale i o pronikání do nitra 
lidské povahy a  jejího neustálého boje s bestialitou 
a zvířeckostí. Je radost číst upírský román od mla-
dé autorky, v němž jsou upíři krvežíznivými bestie-
mi, jakými vždycky byli a vždycky budou, ať už se 
je kdokoliv bude snažit stavět na modelingová mola, 
přední stránky lifestylových časopisů, pódia volby 
studentských královen krásy nebo do paprsků slun-
ce, v nichž se tak nádherně romanticky třpytí. Ne, Ti 
nepohřbení jsou krutí, hladoví, zmítaní chtíčem, žízní, 
touhou i vztekem. Jsou to bestie uzavřené v lidském 

těle a pohlcující poslední zbytky člověka.
Autorčini Violeti, jak jsou zdejší upíři nazýváni, 

jsou dobře vedené a mytologicky vytvořené fi gurky 
v  sice krutém, přesto tragickém, smutném a  tem-
ném příběhu (ne)lidské zloby, krutosti a zvířeckosti. 
V jednom komentáři ke knize zazněla výtka, že je v ní 
hodně nevinných obětí. Za prvé, upíři si přece ale ni-
kdy s nějakou nevinností své potravy hlavu nelámali 
a za druhé, nikdo není nevinný.

Právě Violeti, respektive jejich původ, mytologie 
a existenční status quo, patří k tomu nejzajímavější-
mu a nejoriginálnějšímu v celé knize. Haidingerová 
vůbec nebrala ohledy na letité mýty a zažitá pravidla, 
legendu o upírech si jednoduše vystavěla sama úpl-
ně od začátku bez ohledu na to, co jste si kdy o upí-
rech mysleli, slyšeli nebo zažili na vlastní kůži. Neo-
hlíží se napravo ani nalevo a představuje své temné 
bytosti jako originální a ojedinělé jevy, které mají svou 
vlastní historii, původ a smysl. To je na knize hodně 
zajímavé.

Samotný příběh není špatný, jen sám o sobě moc 
nenadchne. Není nudný, ale ani překvapivý. Prostě 
jen další příběh o rodinné kletbě, honu, útěku a poku-
su o záchranu. Během čtení přichází na mysl příběhy 
jako Frankenstein, Dracula a Upírské kroniky Anne 
Rice, což ale není nic negativního, nebo dehonestují-
cího, Naopak, příběh s tímto nakládá jako s jistou for-
mou pocty a je to spíše příjemný jev. Zajímavé je, že 
příběh nesměřuje k žádnému opulentnímu vyvrcho-
lení a nestojí na něm. Je zajímavý sám o sobě, není 
pouze nutným spádem k závěru, v němž jde v pod-
statě jen o  konstatování nevyhnutelného. Snoubí 
v sobě jak exotičnost místa s historickým pozadím, 
tak i syrovou brutalitu nejen lidské ale i nelidské exis-
tence s romantikou, která ovšem není nijak poplatná 
čtenosti, ani vtíravá. Naopak, perfektně vymyšlená 
a napsaná milostná scéna na růžích je stejnou měrou 
brutální jako dojemně romantická.

Co je však velmi pozitivní, zajímavé a příjemně 
překvapivé, je způsob, jakým je příběh napsán. Ať 
už jde o samotný jazyk nebo formu. Autorka si za-

Ti nepohřbení
Kristina Haidingerová
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kládá na vhodnosti slov a přímosti v popisech. Ne-
snaží se opíjet květnatostí, přesto je její jazyk košatý, 
ale přímočarý. Zpočátku možná nepříjemný a rušivý 
způsob častých fl ashbacků a posloupně nepřímého 
stylu vyprávění, kdy se nejednou příběh po dějovém 
skoku vrací před již odvyprávěné, se postupně stává 
kladným přístupem k vyprávění příběhu, jeho napíná-
ní a atmosféře. Forma zde předbíhá obsah, aniž by 
ho zatlačovala někam do nepříjemných končin.

Případná výtka by se týkala snad jen ne zcela 
jasně uzavřené linie v  současnosti, která postupně 
uvádí každou další část. Ona linie sice dává smysl, 

po dočtení se však stává lehce nadbytečnou a jejím 
jediným smyslem jsou široce otevřené dveře do dal-
šího dílu (který se už píše).

Ti nepohřbení jsou knihou, kterou je možné jed-
noduše obejít, záměrně minout. Ale byla by to škoda. 
Snažím se vybavit si, zda jsem v českém upírském 
žánru četl něco stejně čtivého a uspokojujícího. Za-
tím marně.

Honza Vojtíšek



[ 90 ]

Z hlediska horrorového fanouška je Eli Roth re-
žisér, který si zaslouží diváckou pozornost. Z  těch 
nejznámějších počinů připomeňme alespoň slashe-
ry, které se staly celosvětově známé – Cabin Fever 
(2002) a oba díly Hostelu (2005/2007). Americký čty-
řicátník se sice podílí na kdejaké fi lmařské aktivitě, 
ale jeho usednutí na  režisérskou stoličku není zase 
bezhlavě horlivé. V  loňském roce se mu to ale po-
vedlo rovnou dvakrát. Nejprve se v září v amerických 
kinech objevil povedený snímek The Green Inferno, 
který začíná jako ekologická agitka, aby se po úvod-
ním rozjezdu stal kanibalskou vyvražďovačkou s po-
řádným smyslem pro nadhled a černý humor. Necelé 
tři týdny poté (!) diváky lákal jeho další horrorový fi lm, 
kde hlavní roli ztvárnil Keenu Reeves, Knock Knock. 
U nás tento vychází jen na DVD/Blu-ray a najdeme 
ho pod názvem Nebezpečné pokušení.

Režie: Eli Roth
Scénář: Eli Roth, Guillermo Amoedo, Nicolás López

Délka: 96 min.
Původ: USA, Chile

Rok: 2015
Hrají: Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas

Evan Weber (Keanu Reeves) je úspěšný architekt, 
který nedávno prožil blíže nespecifi kovanou opera-
ci ramene. Díky tomu nemůže odjet se svou rodinou 
na víkendovou dovolenou na pláži, ale je nucen do-
hánět pracovní resty. Od rozdělaného projektu ho ve-
čer vyruší zvonek u dveří. Před nimi stojí dvě mla-
dé, velmi pohledné a spoře oděné dívky, které hledají 
dům, ve kterém se mají zúčastnit nějaké párty. Bo-
hužel si taxikář nedisponující přílišnou znalostí ang-

ličtiny spletl adresu a tak se ocitly někde úplně jinde. 
Venku lije jako z konve a tak se pan domácí rozhodne 
jim poskytnout přístřeší, uvařit čaj, dát věci do sušič-
ky a zavolat taxíka, který je zaveze na místo určení. 
Díky psímu počasí mají však osobní přepravci napil-
no a trojice hlavních aktérů má tři čtvrtě hodinky čas. 
Rozvíjí se nezávislá konverzace a oťukávaní, které se 
však brzy promění v něco, co by se moderní termino-
logií dalo nazvat sexuální harašení. Obětí však nejsou 
dvě šťavnatá koťátka, nýbrž ostýchavý architekt. Je 
nucen si často přesedávat z místa na místo, aby se 
vyhnul elektrizujícím dotekům a uhájil status svého 
manželství. Nervózně sleduje ubíhající čas a v mys-
li popohání taxikáře. Jenže pánové, chtěl bych vi-
dět někoho z vás ve zralém věku, který by takovým-
to horlivým a dobře mířeným útokům odolal se ctí. 
Navíc, když se odehrávají na vašem domácím hřišti, 
odkud se nemůžete jen tak zvednout a odejít. Příběh 
tak změní směr a Evan zjistí, že téhle nezvané ná-
vštěvy se jen tak nezbaví. A to se začne snažit, seč 
může. Čeká ho trest za jeho neuváženou zlobivost. 

Knock Knock
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Eli Roth rozjíždí pořádnou jízdu, která má krás-
ný námět a i přes to, že se celá odehrává na jednom 
místě, není zde místo pro nudu a zdlouhavost. Gui-
llermo Amoedo a Nicolás López se s Eli Rothem jako 
scénáristé už podíleli na snímku Aftershock (2012), 
který pro změnu režíroval druhý jmenovaný. V Ne-
bezpečném pokušení (ach, ty překlady) se tenhle 
trojlístek rozhodl pro konverzační komorní drama, 
které by se svým způsobem dalo přirovnat ke sním-
kům jako Telefonní budka či Grand Piano. Tři scé-
náristické sudičky mu daly do vínku také horrorově 
dramatickou atmosféru, thrillerovou napínavost, se-
xuální dusno a slušnou porci potrhlého pubertálního 
humoru. Sám Roth se pak ujal režie s grácií a ne-
ztrácí se v bludném kruhu jednoho architektonicky 
zajímavého domu. Po zmíněném The Green Infer-
no, kde musel ukočírovat početný herecký ansám-
bl včetně peruánských domorodců, kteří se poprvé 
tváři v tvář setkali s moderními vymoženostmi, jako 
je fotoaparát nebo fi lmová kamera, si tady vystačil se 
třemi hlavními a hrstkou vedlejších postav. 

Pokud tedy někde můžeme hledat slabá místa, 
tak je to především v hereckých výkonech. Dvojici se-
xuálních uzurpátorek, kterou si zahrály Lorenza Izzo 
a Ana de Armaso těžko něco vytýkat. Ujetou ztřeště-
nost ztvárnily nadmíru sugestivně, byť v pár momen-
tech vás napadne, jestli to už není za hranou uvěři-
telnosti. Na druhou stranu jsme ve fi lmech už viděli 
mnohem divnější psychopaty, kteří působili přehna-
ně teatrálně či absolutně nerealisticky. Oproti tomu 
se tyto mladé herečky ze sebe snaží vymáčknout 
co nejlepší výkon. Oproti tomu působí unylý herec-
ký výkon Keenu Reevese značně kontraproduktivně. 
Nevěříte mu ani jeho pracovní zádumčivost, ani jeho 
zdánlivé odvázání se, ale hlavně vůbec nepřesvědčí 
v momentech, kdy ho již obě dívky přivádějí k šílen-

ství, a má předvést emotivní výbuch nashromáždě-
ného vzteku. Po těchto peripetiích by vypěnil i vyklid-
něný buddhistický mnich, ale on…

Tenhle snímek díky svému námětu a  jím dané 
tenké mezi mezi úspěchem a  propadákem velmi 
ekvilibristicky balancuje na  hraně. Až příliš mnoho 
faktorů (režie, střih, herci, atd.) ukazuje na to, že při 
trochu změněné konstelaci by mohl dopadnout na-
prosto jinak. A  to jak v síni slávy, tak na poplivané 
dlažbě. Jeho výhrou je ve fi nále hlavně fakt, že ne-
prohrál. V podstatě divadelní hra převedená na  fi l-
mové plátno se tak dočkala důstojného zpracování, 
o kterém se však nebude mluvit dlouho. Keenu Re-
eves se bude soustředit na další ze svých velkých 
akčních rolí, Eli Roth určitě natočí další horror pro své 
oddané fanoušky, a pokud se nadějným herečkám 
otevřou dveře do velkého fi lmového světa, nemůže-
me se ani trochu divit.

Roman Bílek 
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Na přelomu roku to létalo trochu více, než jsou 
fandové umění zvyklí. Metaláci a  vyznavači Tro-
my přišli o Lemmyho Kilmistera, Potterovci o Alana 
Rickmana, hudební fanoušci zaplakali nad Davidem 
Bowiem a co my, milovníci temných žánrů? Nám ta-
hle krutá zima nadělila nepěkný dárek v podobě od-
chodu Anguse Scrimma. Odebral se do své osob-
ní dimenze, plné zotročených trpaslíků a nikdo tam 
za ním nemůže. 

Narodil se jako Lawrence Rory Guy v šestadva-
cátém roce minulého století a už od malička tíhnul 
k umění. Kromě věčné touhy hrát, kterou v sobě sy-
til studiem dramatu, mu to však dobře šlo i s perem 
v ruce. Dlouhý čas se živil jako novinář o umění píšící, 
velkou specialitou pak pro Lawrence bylo vytváření 
textů na booklety hudebních cd snad všech existu-
jících žánrů. Byl v  tom tak dobrý, že si za  své vý-
kony odnesl dokonce americkou cenu Grammy. Což 
je mimochodem důkaz, že Grammy se dává oprav-
du za všechno, aktuálně to kluci akademický dávají 
v takřka osmdesáti kategoriích. 

Ovšem jen málokterý člověk s  hereckými am-
bicemi se touží proslavit vyráběním popisků k prá-
ci úspěšnějších umělců a Lawrence nebyl výjimkou. 
Bez sedmi centimetrů dvoumetrové tělo prostě chtě-
lo před kameru. 

Poprvé se mu to podařilo dlouho před Gramy, 
v  edukačním fi lmu o  Abrahamu Lincolnovi (1951), 
kterého si mohl zahrát právě pro svou nadprůměr-
nou výšku. Od  prezidenta je už pak samozřejmě 
pouhý dvacetiletý krok k žánru, který nás zajímá nej-
více. K pornu. Pardon, až tak divoké to tehdy neby-
lo. I když je faktem, že jsem jeho celovečerní prvoti-
nu Scream Bloody Murder (Vražedný vřískot, 1973) 
ve svém komentáři k pornu přirovnal. Pro svou drs-
nou přímočarost má totiž k tomuto žánru hodně blíz-
ko. Jinak jde o poměrně legrační gore záležitost, kte-
rá pro brutální vraždu nejde daleko. Čvachtající krev 
našemu hrdinovi zachutnala a další zářezy do fi lmové 
pažby na sebe nenechaly dlouho čekat.

Sweet Kill (1973) je v našich končinách praktic-
ky neznámým příběhem vyšinutého vraha. Snímek je 
zajímavý dvěma faktory. Tím prvním je opětovné uve-
dení fi lmu pod jiným názvem (Arousers), což mělo po-
krýt jeho neslavné fi nanční výsledky a pak samozřej-
mě osobu režiséra Curtise Hansona, který se o pár 
desítek let proslavil Osmou mílí či L. A. Přísně tajné. 

Mnohem důležitější byl pro našeho začínajícího 
padesátiletého herce snímek další, který začal se-
známením s osmnáctiletým režisérem Donem Cosca-

rellim. Jejich první kolaborace Jim, the World‘s Grea-
test (1976) je ve střední Evropě prakticky nedostupná, 
ale podle šťastných diváků prý tohle drama vypráví 
příběh dětskýma očima, což je postup, který režisér 
dotáhl k dokonalosti o tři roky později. Tehdy, kdy se 
z Lawrence Rory Guye navždy stal Angus Scrimm. 

Phantasm (1979) patří k  základním kamenům 
moderního horroru a, i když nikdy nedosáhl popu-
larity Nočních můr, Pátků třináctého či Hallowee-
nu, osobně jej řadím ještě o něco výše. Především 
pro jeho zcela nezávislý původ a  neskutečnou at-
mosféru, kterou se mladému Coscarellimu podařilo 
vykouzlit. Významnou měrou se na  tom podílel An-
gus, svým minimalistickým ztvárněním cizáckého Tall 
Mana, chcete-li Dlouhána. Aby jeho výšku nadměr-
nou ještě podtrhl, nosil o několik čísel menší obleky. 

Dlouhána si Angus ještě čtyřikrát zopakoval, při-
čemž všechny dosud uvedené díly Phantasmu se vy-
značovaly především onou nezaměnitelnou atmosfé-
rou, kterou zajišťoval tvůrčí tým, prakticky se v čase 
neměnící. Jelikož však Phantasmy vznikali v rozmezí 
pětatřiceti let (Phantasm, 1979; Phantasm II, 1988; 
Phantasm III: Lord og the Dead, 1994; Phantasm IV: 
Oblivion, 1998; Phantasm V: Ravager, 2015), trošku 
se měnili protagonisté, Anguse nevyjímaje. Ačkoli 
pátý díl ještě není ofi ciálně dostupný, i bez něj pat-
ří série k  tomu nejstabilnějšímu, co historie horroru 
vyprodukovala. Na Pomobázi je druhý díl, snad pro 
svou lepší stravitelnost, hodnocený dokonce výše 
než v zámoří kultovní jednička. 

Angus Scrimm
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Phantasmu a jeho pokračováním by jistě šlo vě-
novat ještě mnoho znaků, ale o  tom by tenhle pro-
fi l být neměl. Je jasné, že sérii vděčí Angus Scrimm 
za status horrorové ikony se vším, co k  tomu pat-
ří, včetně nutného zaškatulkování. V  tomto případě 
do béčkového herce, který se spokojí klidně s ma-
lou roličkou, ale jehož jméno na přebalu videokazety 
a později dvd zajistí, že ten fi lm vůbec někdo koupí.

Rozjezd však byl poměrně vlažný. Náš hrdina se 
pět let po prvním Phantasmu objevil u velkého Jim-
ma Wynorského v jeho Lost Empire (1984), kde však 
hrál až třetí housle. To ovšem není až taková ostu-
da, protože u Wynorského by hrál třetí housle i Tom 
Hanks, jelikož první a druhé jsou dlouhodobě rezer-
vovány obřím ňadrům respektive zadnicím hlavních 
hrdinek. V tomhle Jimm nikdy nezklame.

Uběhlo dalších pět let a opět Wynorsky, tentokrát 
na více komediální notu v nedoceněném Transylva-
nia Twist (1989), který předznamenával konec osm-
desátek v jejich nejryzejším pojetí. Vtipný sled para-
frází slavných horrorů zlaté éry žánru se o Anguse 
opíral jako o jednu z největších hvězd a citace Phan-
tasmu tak ve světle jeho přítomnosti působily oprav-
du úžasně. V devadesátém prvním pak stál u zrodu 
jedné z méně slavných sérií společnosti Full Moon, 
celkem vyvedené upírské podívané Subspecies.

Jenže to už byl zase čas na  návrat do  náruče 
velkého Jima, tentokrát v  rodinné fantasy blbůstce 
Munchie (1992), na kterou oba borci ještě navázali 
v roce 1994 v prozaicky nazvaném Munchie Strikes 
Back. Toto nás samozřejmě příliš nezajímá, mnohem 
přitažlivější je fi lmové setkání Anguse s Brucem Cam-
pbellem v typicky devadesátkovém béčku Mindwarp 
(Děs v hlavě, 1992). Tahle postapo podívaná, ve které 
oba velikáni stojí proti sobě, není vůbec špatná, po-
kud vám tedy nevadí absence rozpočtu a občasné 
zabrnkání na struny demence. 

Na začátku devadesátých let se po boku Charlie-
ho Sheena a Nicolase Cage mihl snímkem Deadfall 
(Nebezpečná hra, 1993), ale to není nic pro našin-
ce. Před čtvrtým Phantasmem pak ještě stihl posled-
ní spolupráci s Wynorskim v hodně slabé Vampirelle 
(1996) a obdobném zklamání ve formě italských Fatal 
frames (1996), kde se potkal s Davidem Warbeckem 
či Donaldem Pleasencem. Posledním zářezem té éry 
je skvělý Wishmaster (Vládce prokletých přání, 1997), 
kde se však Scrimm ujal pouze role vypravěče. 

Pak už nastoupila éra televizních seriálů, kde 
však Angus Scrimm povětšinou jen sockoval v  jed-
notlivých epizodách. Z hororových projektů jmenujme 
dnes zapomenuté Freaky Links (2000) a Nightmare 
Room (Noční můry, 2001). Výjimkou je další spolu-
práce našeho geroje s Donem Coscarellim na epi-
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zodě Incident on and Off a Mountain Road ceněné 
minisérie Masters of Horror (Mistři Hororu, 2005). 
Adaptace povídky Joea R. Lansdala však nedopadla 
úplně na jedničku a v první sérii Mistrů působila spíše 
průměrným dojmem. Stabilnější účast pak měl Scri-
mm v Aliasu J. J. Abramse, velkého fandy původního 
Phantasmu.

Filmově to měl Angus po přelomu tisíciletí slabší 
a ponořil se do hlubin těch nejbéčkovatějších béček. 
Ať už Legend of the Phantom Rider (2002), Satanic 
(Dotek satana, 2006), či Satan Hates You (2010), ani 
v jednom případě nejde o díla, která by nějak zasáhla 
do vývoje žánru, v případě toho prvního pochybuji, 
že ho vůbec někdo pořádně viděl.

Výjimkou jsou černobílí artoví Automatons (2006), 
kteří oslovují pouze velmi specifi ckou skupinu úchyl-
ných diváků a pohodová zombie komedie I Sell the 
Dead (Obchodník se smrtí, 2008).

A nesmíme zapomínat na poslední fi lmové setká-
ní s Donem Coscarellim v šílenosti John Dies at the 
End (John na konci zemře, 2012), která se pro mno-

hé režisérovy fanoušky dostala za hranice únosnosti 
a svou ulítlostí překonala jejich nejvlhčí sny. Ne ka-
ždý vlhký sen si ale žádá převedení do  reality, což 
pro tento snímek platí zřejmě dvojnásob. Své diváky, 
včetně mne, si ale nalezl.

V posledních letech před smrtí se Angus přiřa-
dil k dlouhému zástupu polozapomenutých ikon mi-
nulého století, které vezmou štěk v jakémkoli hororu 
a mohli jsme ho tak vidět ve  srajdách jako Disci-
ples (2014), či Always Watching (2015), kde se setkal 
s Tony Toddem, Billem Moseleym a Linneou Quigley.

Posledním snímkem Anguse Scrimma pak byl 
samozřejmě pátý Phantasm, který na svou distribuci 
stále čeká. Odkaz dlouhána s ostrými rysy a jemným 
srdcem však žije dál. J. J. Abrams se kromě zcela 
 bezvýznamné práce na Hvězdných válkách postavil 
také za restaurování prvního Phantasmu, který se tak 
brzo dočká nového uvedení ve fanšmekrovském 4K 
rozlišení.

Roman Kroufek
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Děda Mráz zaskočil všechny, nejenom silničáře. 
Ulice zely prázdnotou, auta vyjížděla jen sporadicky 
a ten, kdo se pohyboval venku, měl pocit, že je tam 
za trest. Strmý chodník směřující dolů, z jedné strany 
obležený zaparkovanými auty s bílými čepicemi na-
místo střech, se vojákovi v sekundě ztratil před oči-
ma. Nad hlavou mu zaburácel hrom.

„Proboha! To se příroda úplně zbláznila? Tři dny 
neustále sněží a teď ještě tohle,“ zamrmlal a natáhl 
si kapuci přes hlavu. Teď hlavně opatrně, klouže to. 
Jenom nikam nepospíchat, už jenom pár metrů a jsi 
doma. Drž se pěkně u zdi, jinak ztratíš směr a do-
jdeš leda tak do pekla. Holou rukou se dotkl stěny, 
přisál se k ní jako přísavný sumeček na sklo akvária 
a okamžitě zalitoval chvíle, kdy se ráno odmítl vrátit 
do bytu pro rukavice.

V duchu začal, počítal kroky. Šest, sedm, osm… 
Věděl, že délka jeho kroku je padesát pět centimetrů. 
Takže když bude pokračovat v pravidelné, ale opatr-
né chůzi, neuklouzne a jeho odhad je správný, po asi 
dvaceti krocích by měl narazit na vchod.

Sedmnáct, osmnáct… tady někde by to mělo 
být. Zeď ale stále nekončila. Sněžení nepřestávalo. 
Voják měl dokonce na  okamžik dojem, že zesílilo. 
Za chvíli budu jako sněhulák, napadlo ho. Jen do mě 
zapíchnout mrkev a na hlavu hrnec. Chtěl se zasmát, 
ale led skrytý pod čerstvým sněhem ho vyvedl z rov-
nováhy.

„Do hajzlu,“ sykl. Na moment měl pocit, že le-
vituje. Ruce zakmitaly ve vzduchu ve snaze ztlumit 
dopad. Pravou nacvičeným pohybem plácl o zmrzlý 
povrch, až ho píchlo v lokti. Levá se zachytla o stěnu 
a sjela po ní až dolů, kde se zachytila o jakýsi výkle-
nek.

Vchod?
Chvíli jen tak ležel, hodnotil situaci. Rukáv bun-

dy měl roztržený, kůži levé ruky sedřenou do krve. 
Do džín se vkrádala vlhkost okolního světa a pod vy-
hrnutý svetr mu lezl sníh. Bolest ho nijak neskličova-

la. Škrábance a modřiny vlastně ani necítil. Byl voják 
a voják přece něco musí snést.

Vyškrábal se na  kolena. Něco zašustilo. Ohnul 
se pro to a v hustě padajícím sněhu si strčil kus pa-
píru takřka až pod nos. Přečetl si pár vět a odhodil 
ho stranou. To musel psát nějaký blázen, pomyslel 
si a naklonil se očekávaje dveře domu. Připadal si 
jako slepec hledající záchytný bod. Jsou tam anebo 
nejsou?

Natáhl se po  klice. Ale namísto očekávané zá-
chrany se před ním otevřel širý prostor. Díra na dno 
světa. „To snad ne?!“ Zavrávoral, ale bylo pozdě. 

Díra ho vsála jako vysavač chuchvalec prachu. 
Řval, ale z úst se mu valilo ticho. Řítil se proti bílé 
hmotě poseté modrými pavučinami, nesoucími po-
divné zvuky, které dostávaly jasnějších kontur, čím 
víc se k nim přibližoval.

Vtom se vše zastavilo.
Alespoň to tak vypadalo. Náraz necítil, jen svět 

kolem něho zůstat stát a on měl neodbytný pocit, 
že slyší kroky. Přibližovaly se. Otočil hlavu směrem, 
odkud přicházely, ale nikoho neviděl. Jen mu kdosi 
uvnitř hlavy našeptával, že zleva někdo přichází.

Na  okamžik zavřel oči. Potřeboval se nadech-
nout, utřídit si myšlenky, ale to, co v mysli uviděl, 
mu vyrazilo dech. Kroky se blížily k domu, ve kterém 
se z nějakého jemu nepochopitelného důvodu ocitl. 
Sám ležel na rozkládací posteli přikrytý tmavě povle-
čenou peřinou. Spal.

‚Noël pevněji sevřela sekyru potřísněnou krví 
a dotkla se kliky,‘ povídal francouzsky vojákovi v hla-
vě příjemný ženský hlas, a i když se to zdálo neuvěři-
telné, byla to pravda. Viděl ruku, sekyru a (jakýsi) stín, 
který se na stěnu přilepil jako žvýkačka na botu. Hlas 
zatím pokračoval: ‚Zatlačila ji. Dům rodičů bolesti-
vě zasténal a pustil ji dovnitř. Prošla tmavou chod-
bou s  nástěnnými hodinami do  kuchyně oblečené 
do modrých dlaždiček.

Zastavila se. Naslouchala tichu, pravidelně přetí-

Daniel Barták

Spisovatel
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nané tikáním hodin. Zdály se jí čím dál tím hlasitější, 
jako by jejich tikání přecházelo v duté údery. Buch, 
buch. Byla si takřka jistá, že otce spícího ve vedlejší 
místnosti musí probudit. Měla chuť se vrátit, strhnout 
je ze stěny, ale rozmyslela si to.

Zapomeň na ně, jen tě provokují.
Noël vešla do další místnosti. Dveře byly otevře-

né. Z postele pod oknem se ozývalo chrápání. Její 
otec ležel na boku, otočený zády.

Výborně, napadlo ji a trochu se uklidnila. Předsta-
vovala si to sice trochu jinak (oči plné slz škemrající 
o milost), ale ani tohle nebylo zlé. Bude mít na všech-
no víc času a kdo ví, možná dojde i na škemrání.‘

V tu chvíli si voják uvědomil, že to on leží v poko-
ji Noëliných rodičů na  lůžku smrti! On je ten, o kom 
ženský hlas mluvil jako o otci. Noël přišla zavraždit 
jeho!

Pokusil se otočit z boku na bok, otevřít oči, ale 
nemohl pohnout ani brvou. Dokázal jen vnímat žen-
ský hlas, povzbuzující Noël, která se k němu blížila 
krok po kroku, pořád blíž a blíž.

Najednou ho cosi napadlo.
Je to sen! Normální obyčejný sen. Ale i přes toto 

vědomí, které mu na  okamžik poskytlo potřebnou 
dávku klidu, cítil, jak v něm hlodá červíček nejistoty. 
A Noëliny kroky se blížily až příliš rychle. 

Vtom si vzpomněl na  list popsaného papíru, 
který tak bezmyšlenkovitě vyhodil do bílé tmy těs-
ně po tom, co mu na namrzlém chodníku ujely nohy. 
Uvědomil si, že jich tam kolem bylo víc. Povídka, 
možná novela? Nepamatoval si přesně, co v tom ru-
kopise stálo, ale jméno Noël tam bylo určitě.

Noël.
Kopa nesmyslů, řekl si tehdy. Výplod chorého 

mozku. Jenže ten si ho k  sobě přitáhl, a  vložil ho 
jako nechtěného hrdinu přímo doprostřed děje své-
ho vyšinutého díla, aby ho tam přinejmenším rozse-
kal na kusy. Ale proč? Zaváhal. Tak ta otázka přece 
nestála. Ani jak se sem dostal. Musel zmizet, to bylo 
jediné, na čem záleželo.

Noël byla už u postele.
Mysli!
Sekyra se vznesla do výšky a… 
Leda že by…? Ano!
Co dělá příběh příběhem? Čtenář! Bez něho po-

stavy neožijí, děj se nepohne ani o píď. A  já, i když 
zavřený v  těle jedné z postav, jsem zároveň čtená-
řem – posluchačem. Tak proč nezahodit otěže příbě-
hu a nechat ho navždy spát?

Zachytil se té skutečnosti jako výtahu letícího str-
mě vzhůru z hlubin šílenství. Chytil první slovo, které 
hlas vypravěčky řekl, a už ho nepustil dál. Fungova-
lo to!

Noël se zastavila se sekerou nad hlavou a najed-
nou byl zase sám sebou. Cítil, že to, co od narození 
bylo jeho, patří opět jemu a ovládá ho jen jeho vlastní 
mozek.

Zpocený a unavený se nevěřícně rozhlédl kolem 

sebe. Stál na kraji bílé pouště protkané slabými lin-
kami řádkování přerušovanými tahy doleva sklope-
ného písma.

Sakra. Nedostal se dál než na stránku popsané-
ho papíru, z kterého právě vystoupil. Připadal si jako 
fi gurka na podivné šachovnici. Jenže jak táhnout?

Voják pohnul rameny, když ucítil lehké elektrizu-
jící pnutí. Bylo všude kolem. Neviděl ho, jen ho cí-
til. Slabé záchvěvy vzpomínek, fantazií vycházejících 
z  vláken spisovatelových myšlenek, které se ještě 
nestačily od tohoto podivného díla odpoutat. Narážel 
do nich při každém pohybu. Někdy byly silné, hustě 
spletené jako velikonoční pomlázky, jindy tenké, pří-
mé.

Stál někde uprostřed mezi dílem a mozkem, kte-
rý ho zplodil. V místě, kde se z myšlenek, vzpomínek, 
fantazií, emocí a bůhví čeho ještě stávají slova, věty 
a nakonec celý příběh. Je jedno, jak krásný či odpor-
ný. Stačilo natáhnout ruku a na jakoukoliv z nich vy-
lézt a dostal by se přímo… Kam? Do tvůrcovy hlavy? 
Možná? A i kdyby tam, je tu snad jiná cesta?

Voják se dlouho nerozmýšlel. Vybral si tu nejsil-
nější, přímo proti němu, jen aby vzápětí, jakmile její 
vlákna pevně sevřel, pochopil, jakou hloupost udě-
lal. To, co jím prošlo, mělo atributy těch nejhorších 
vzpomínek, které se mohou v lidské mysli nacházet. 
Nedalo se to porovnat vůbec s ničím, co dosud zažil.

Sklep – slzy – pot nasáklý strachem – blížící se 
kroky – šramot klíčů ve dveřích – teplý proud moči 
stékající po  stehnech – mužská dlaň dopadající 
na tvář – rozhněvaný obličej – bolest – krev v ústech 
– výkřik, sténání, hanba, beznaděj…

Voják zaječel a pustil tok myšlenek dřív, než ho 
stačily pohltit. Bezpečný dopad na bílou stránku byl 
v tu chvíli víc dílem náhody než výcviku. Cítil se jako 
po zásahu elektrickým proudem.

Po chvíli váhání se znovu rozhlédl kolem. Tento-
krát mnohem obezřetněji, další chybu si nemohl do-
volit. Vybral si tři provazy, které se mu zdály nejvhod-
nější. Vycházel z předpokladu, že čím jsou silnější, 
tím děsivější je obsah. Přistoupil ke každému z nich, 
ale dříve, než se rozhodl na některý z nich zavěsit, 
slabým dotykem je zkontroloval.

Nakonec zvítězil ten, kterého se dotkl jako po-
sledního. Byl z nich nejtenčí, tenčí než lidský vlas, ale 
to vojákovi nevadilo. Cítil z něj jen ryzí štěstí prena-
tálního života a to ho přesvědčilo. Ale i tak zůstával 
obezřetný, čekal podraz.

Zachytil se tenounkého vlákna ve výšce napja-
tých paží a přitáhl se k nim. Paty se odlepily od pa-
píru, provaz se mírně rozhoupal, ale nepraskl. Voják 
ještě chvíli čekal na nějakou zpožděnou reakci mate-
riálu, ale když se nic nestalo, začal bez přírazu šplhat.

Po několika minutách usilovné dřiny si nohama 
na laně udělal schůdek, aby dopřál rukám trochu od-
počinku, a podíval se nad sebe. „Kam vlastně špl-
hám?“ napadlo ho. Do nebe? Nad ním se houpala 
šedá mlha bez konce a pod ním…
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Podíval se dolů. Podle jeho odhadu by už měl 
být dost daleko na to, aby se pád rovnal jisté smrti. 
Ve  skutečnosti byl však jen několik metrů nad pa-
pírem. Jako by v  tomto zvláštním světě vzpomínek 
a  fantazií veličiny jako čas nebo vzdálenost vůbec 
neexistovaly.

Povolil nohama provaz a znovu se pustil do vý-
stupu. Šedá mlhovina se začala přibližovat. Bylo to 
pozvolné, nenápadné, takže si vůbec nevšiml, kdy 
ho vlastně pohltila.

Najednou stál v mozku! Na  jediném místě, kam 
mohl jít, pokud nechtěl do konce života zůstat uvěz-
něn na listu papíru. V mozku natolik silném a šíleném, 
že byl schopný ho vtáhnout mezi své bludy. Teď bylo 
potřeba z nich najít cestu ven. Ale jak? Nebyl chirurg, 
ani psychiatr, aby se vyznal v cizí hlavě. Vždyť ani ne-
tušil, zda se nachází v šedé kůře, v mozečku, nebo 
zda je v levé, či pravé hemisféře. Byl jen voják, žoldák 
a jako takový uměl jediné – dostat kulku dovnitř, o víc 
se nestaral. Mít tak zbraň, věděl by, co dělat.

Rozhlédl se. „Bože, za co?“ Všechno to tu vypa-
dalo stejně. Jedna buňka na druhé, připadal si jako 
ve sci-fi  fi lmu. Kam kráčíš? Netušil. V hloubi duše če-
kal na nějaké znamení, signál, který by mu řekl: tudy 
máš jít. Nic takového ale nepřicházelo.

„Kurva!“ Voják se napřáhl a vší silou udeřil do nej-
bližšího shluku buněk. Pěst prolétla skrz a po  loket 
mu zmizela z očí. Zatočila se mu hlava, v nohách ucí-
til slabost. V hlavě se mu otevřelo spektrum obrazů, 
které spolu zdánlivě nesouvisely. Znovu se cítil, jako 
když sevřel jeden ze silnějších provazců vzpomínek. 
Slabý, odsouzený.

Díval se na vyzáblé ženské ruce, na předloktích 
zohyzděné jizvami po  vpiších injekčních stříkaček. 
Oči sklouzly přes zápěstí a  prsty na  kachličkovou 
stěnu, odkud se pomalu vyšplhaly k příčně prasklé-
mu zrcadlu, pod kterým ležela na poličce stříkačka 
obsahující koňskou dávku heroinu.

Sedm let smůly, napadlo bezděky vojáka, když 
poprvé spatřil tvář svého uzurpátora. Či, lépe řečeno, 
uzurpátorky v mužském těle.

Mladý chlapec se díval na  svoji světle modrou 
halenku s bílými ornamenty, jako by pod ní chtěl najít 
ňadra dmoucí, která tam rozhodně nebyla. Od výstři-
hu se přesunul nahoru. Střídavě zkoumal hnědé, vo-
dou zalité oči a perfektně upravené melírované vlasy.

V  pravé roztřesené ruce se objevilo škrtidlo. 
Omotal si ho nad loktem a konce sevřel v zubech. 
Pak sáhl po stříkačce s jehlou, kterou vpíchl do žíly.

Dříve než mohl výjev skončit, voják se pokusil vy-
svobodit ruku ze zajetí mozkových buněk. A překva-
pivě to bylo lehčí, než předpokládal. Ruka vyklouzla 
ven jako potřená olejem. Tak lehce a  tak rychle, že 
ztratil stabilitu a v pádu zátylkem narazil… Do čeho 
vlastně?

Něco v jeho nitru explodovalo. Necítil bolest, jen 
podivnou euforii. Byl všude a nikde. Jeho tělo se roz-
tříštilo na drobné částice a stalo se nedílnou součás-

tí chlapcova mozku. Najednou věděl o každém jeho 
pohybu, myšlence, jakoby byly jeho. Všechno bylo 
tak zvláštní, nepředstavitelné. Byl opět součástí sku-
tečného života, i když uvnitř cizího těla.

Obraz byl rozostřený. I tak rozeznával jednotlivé 
kusy zařízení malého na bílo vymalovaného pokoje. 
V místnosti bylo jediné lůžko, (na kterém uvnitř chlap-
ce ležel) kolem dokola obklopené monitory a přístroji 
zobrazujícími údaje, kterým nerozuměl. Kam jsem se 
to zase dostal? Zmatení pomalu přecházelo v logic-
ké vyústění. Znovu viděl mladíkovy ruce, do žil mu 
skrz infuzi tekla výživa. Nasál typický zápach des-
infekce. No jistě, nemocnice. Navenek zřejmý, pro 
chlapce možná trochu překvapivý následek předáv-
kování drogami. Kdyby se ocitl v rakvi zasypaný hlí-
nou, vůbec by se nedivil.

Z  úvah ho vyrušil sotva zaznamenatelný zvuk 
otevírajících se dveří.

Chlapec pod zavřenými víčky ztěžka pohnul zor-
ničkami doprava (nebo to byl sám voják?) a do míst-
nosti vstoupili dva muži a jedna žena oblečeni v bílých 
pláštích s  visačkami pařížské vojenské nemocnice 
Val-de-Grace.

„Jak to s ním vypadá?“ řekl starší muž s ustupu-
jící vlasovou pokrývkou.

„Umírá, pane komisaři. Doktoři mu dávají už jen 
pár hodin. Možná jeho smrtí všechny ty vraždy skon-
čí,“ řekla silnější žena s  čerstvě nabarvenými vlasy 
staženými do culíku.

„Jenom pár hodin!“ prošlo vojákovi hlavou a ucí-
til, i když byl součástí cizího mozku, jak se mu vzru-
šením rozbušilo srdce. Vždyť když umře chlapec, 
umřu i já! Začal panikařit. V sekundě byl jeho výcvik 
a zkušenosti v tahu. A stačila na to jediná věta. Mu-
sím se odtud okamžitě dostat. Ale jak? Jak?

„Možná? Jak je Rolandovi?“ zeptal se komisař.
„Ráno jsem volala doktoru Picardovi.“
„A? Aspoň jednu dobrou zprávu, Simone. Jen 

jednu.“
Žena nepatrně sklopila zrak. Zase s  ní fl irtuje. 

Chvíli mlčela, pak se zhluboka nadechla a nakonec 
zakroutila hlavou. „Už nám nic neřekne. Ztratil příliš 
mnoho krve a zranění…“

Komisař mlaskl a vyndal si z pusy žvýkačku. Dva-
krát ji stlačil mezi prsty a vrátil ji zpátky do úst. „Vý-
borně. Vy víte, jak mě potěšit,“ zkonstatoval lakonic-
ky. „Šestá vražda za poslední měsíc. A my nemáme 
jediný důkaz. Jen zfetovaného sebevraha v kómatu 
jako svědka. Skvělý! Před postelí mu padají rozse-
kaní příslušníci speciálních jednotek jako hrušky ze 
stromu a my? Merde! Už jen to, že se tu přes naše 
bezpečnostní opatření procházejí jako po Champs-
-Élysées, mě vytáčí.“

„Ano pane,“ nervózně přitakal mladík s orlím no-
sem, na  kterém se leskly zlaté obroučky brýlí. Po-
drbal se na hlavě ostříhané na  ježka a pak stejnou 
rukou ukázal na složku, kterou držela žena v podpa-
ží. „Smrt Rolanda a těch ostatních rozsahem zraně-
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ní nápadně připomíná ty, ehm, povídky, které jsme 
u nich našli.“

Voják nebyl schopný udržet nervy na uzdě. Vů-
bec ho nezajímala konverzace tří fízlů z pařížské kri-
minálky. Probíral možnosti jednu po druhé, ale každá 
z nich byla jen dalším výstřelem do tmy.

„Přesně tak, Lucu,“ přitakala Simone, ale komi-
sař měl jiný názor.

„Nesmysl! – Ano, je pravda, že to jsou naše je-
diné indicie, které spojují ty vraždy. Ale určitě mi ne-
chcete tvrdit, že oběť dostane – teď nebudeme řešit 
jak – od nějakého rádoby spisovatele obálku s těmi-
to nesmysly. Pak sem nakráčí, – i přesto, že je před 
dveřmi, ehm, stráž – v  jedné ruce rukopis, v druhé 
sekyra, anebo něco podobného – nevím co, protože 
jsme to nikdy nenašli – a rozkrájí se na kusy. Nenech-
te se vysmát, Lucu. To prostě nedává smysl. Vždyť 
ani nevíme, kdo to psal.“

Luc ukázal směrem k  vojákovi přebývajícím 
v chlapcově mozku.

„Jo,“ přitakal komisař. „… ale nemáme možnost 
srovnání jeho rukopisu s tímto, a pokud si vzpomíná-
te, naši specialisté na těch papírech našli jen otisky 
oběti. A opakuji, nikdo přesně neví, kdy a jak se po-
vídky k obětem dostaly, a tenhle tu leží už bezmála 
čtvrt roku, takže jim je asi neroznášel. Jedině, že bys-
te věřili v jakousi myšlenkovou poštu.“

„Tak pojďte na moje místo a uvěříte!“ chtěl vy-
křiknout voják, ale vtom si něco uvědomil. Ano, to 
by mohla být šance. Stačilo by uvést to mrtvé maso 
do pohybu, a to by se mohlo povést. Zvlášť teď, když 
jsem součástí jeho mozku. Jen bych převzal velení.

„Může mít prostředníka.“ řekl Luc.
„Jistě, ale jak došlo k  těm vraždám? Vzpomeň-

te si, že ani v  jednom případě se nenašla vražedná 
zbraň a přitom všechny stopy nasvědčují tomu, že 
ty věci se staly uvnitř místnosti, kde ležel on,“ ko-
misař ukázal k posteli, „…a oběť. Když se zeptáte 
personálu, strážných nebo kohokoliv jiného, kdo se 
tu v době vražd pohyboval, nikdo ty muže neviděl 
do  pokoje vcházet, ani neviděli, že by se předtím 
ploužili po chodbách. Ba co víc, neslyšeli ani sebe-
menší výkřik bolesti. A že je to muselo bolet… Jako 
by je vyvrhlo samo peklo.“

Žádné peklo, ale tenhle prevít, napadlo vojáka. 
Podle toho, co slyšel, nebyl první obětí tohohle polo-
mrtvého vtipálka. Ale určitě bude první, kdo se odtud 
dostane. O  tom teď nepochyboval. Pokusil se na-
pnout všechny síly a schopnosti, aby pohnul víčky. 
Byl přesvědčený, že když policisté vešli, byl to on, 
kdo pohnul chlapcovýma očima.

Jen se musím pořádně soustředit a… Vší silou 
zatlačil, jakoby zvedal vrata od garáže. Víčka se za-
čala chvět, voják přestal vnímat okolní svět. Cítil, jak 
se řasy odlepují jedna od druhé. Už jen kousek a zor-
nicemi uvidí víc než pouhé rozostřené obrysy.

Vtom zaslechl komisařův hlas a bylo po koncen-
traci.

„Tak dobře, co o něm víme, Simone?“
„Jmenuje se Georges Petit, narozený…“
„Petit?“ zamyslel se voják. Znal jednu takové-

ho jména, ale nikdo jí tak neříkal. Všichni jí znali jako 
Madame G. Seznámil se s ní během svého působení 
v legii.

Poprvé se setkali v klubu… Jak se jen jmenoval? 
Hmm. Nevzpomínal si. Z paměti mu však nezmizela 
její tvář, úsměv, gesta. Fascinovalo ho, když ji pozo-
roval, jak si zkouší nové šaty. Jak špulí ústa, krčí ra-
mena dopředu a načechrává si vlasy do tváře. Hoto-
vá tygřice. 

Ta první noc ho stála pěkných pár franků, které si 
musel půjčit od jednoho z důstojníků, aby s ní mohl 
na pokoj. Když bylo po všem, mezi dveřmi, trochu 
opilý, jí vyznal lásku. Nevysmála se mu, jak očeká-
val, jen ho pohladila po tváři a políbila. Stali se z nich 
přátelé.

Madame G…
Jednou po  vojenské přehlídce na Champs-Ély-

sées, 14. července, za  ním přiběhla na  parkoviště 
a objala ho. Přišla se rozloučit. Říkala, že musí pryč, 
hlavního města už měla plné zuby. Skutečný důvod 
mu však neprozradila. 

Vždycky měla perfektní tělo. I když jí táhlo na čty-
řicet, vypadala jako mladé děvče. Ale když se k němu 
na Champs-Élysées přivinula, vypadala jinak. Cítil to. 
Napadlo ho, jestli třeba není nemocná, ale vyptávat 
se nechtěl. Kdyby chtěla, určitě by mu to řekla. Byla 
těhotná, tím si byl teď už jistý.

Jestli Madame G byla skutečně tou Petit, kterou 
měl komisař na mysli, pak tady všude kolem musel 
být její syn, který si vymyslel tu vražedkyni – Noël!

Z nenadání prostor zaplavil podivný stín, stoupa-
jící po stěnách mozku jako obrovský had do koruny 
stromu.

Sakra, snad jsem ji nepřivolal, napadlo vojáka 
a o krok ustoupil. Bylo od něj naivní si myslet, že se 
jí tam v povídce zbavil. Byla tu jako číšník s novým 
pivem, i když jste ještě nedopil. A tak, jako se jemu 
nedá zakázat, aby se staral o kšeft, nemohl ani voják 
zabránit Petitovi v neustálém oživování svých fanta-
zií.

Mozek zaplnil řev motoru. Voják se podíval 
na zkroucený stín postavy a uvědomil si, že, bůh ví 
proč, myslí na  plotostřih. A  skutečně. Stín lišty se 
prodloužil a Noël držela plotostřih, který donekoneč-
na roztáčela a zastavovala, aby v nestřežené chvíli 
zakousla ostří šokovanému vojákovi do ramene. Drs-
ný způsob, jak mu dát najevo, že je opět celistvou 
bytostí.

Ozval se nelidský výkřik. Zubatá lišta opustila ra-
menní pletenec a vytrhla z něho kus svaloviny. Zuby 
oběhly ještě jedno kolo a stroj ztichl. 

„Bolí tě to víc než smrt mé matky? Pochybuji,“ 
řekl Petit prostřednictvím Noëlova příjemného hlasu, 
bez nejmenšího náznaku nenávisti.

„Madame G zemřela?“ procedil voják mezi zuby, 
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když se s bolestivou grimasou snažil udržet rovnová-
hu. Dlaní si držel zraněnou paži a cítil, jak mu studený 
pot stéká po čele.

„Takhle o ní už nikdy nemluv, rozumíš! Jmenovala 
se Alexandra a zemřela jen kvůli tobě.“

„Jak kvůli mně?“ chtěl voják vykřiknout, ale dřív, 
než stačil od sebe odlepit suché rty, uslyšel Simonin 
vzdálený hlas.

„Jeho matka Alexandra Marlene Petit zemřela při 
porodu na  následky rozsáhlého vnitřního krvácení. 
Děcko dostal do opatrovnictví jeho strýc, který ho jen 
týral, a jak se později ukázalo, i znásilnil.“

„A biologický otec?“ zeptal se komisař.
Simone se podívala do spisu. „Neznámý.“
„Hmm. Jaké překvapení…“
Voják pochopil. Mladý Petit hledá svého otce, 

kterého nikdy nespatřil. Podle způsobu, jakým ho 
hledá, a  jak trestá všechny, kteří přicházejí v úvahu, 
je asi pěkně naštvaný. Jako by říkal, ty můžeš za smrt 
mojí matky, za můj zpackaný život.

Bohužel, pro její početnou klientelu si není jis-
tý, který z nich je ten pravý, a  tak je zabíjí jednoho 
po druhém. Pokus – omyl. Ale kde bere jistotu, že 
ty, co si vybírá, jsou ti správní, co měli s jeho matkou 
co do činění? Možná si Madame G vedla deník nebo 
diář, kam si zapisovala kde, kdy a s kým. Těžko říct.

Jedním si však byl jistý. Všechny je k sobě přilá-
kal pomocí podivných povídek, které spřádal v hlavě. 
Ty, co nezabil samotný text, a dostali se až sem pod 
pokličku vědomí, čekal stejný osud jako jeho. Roz-
porcován za živa šílenou ženskou s hadí hlavou. 

Cože? Vtom si uvědomil, že když o ní přemýš-
lí, vidí ji. Už žádný stín, ale ohyzdná obluda s hadí 
hlavou. Napůl žena, napůl zvíře, kožené kalhoty, ves-
ta. Takový kýč! Proč si nevysnil krásnou blondýnku? 
Jednoduché. V jeho očích prostě Noël taková nebyla 
a možná jen díky jménu mu evokovala ženu.

Teď už chápal, proč až dosud viděl jen její stín. 
S Petitem totiž měli rozdílnou představu o její podo-
bě. Těžko říct, v čích představách byla šílenější. To 
by se dozvěděl pouze z  řádek té prokleté povídky, 
kdyby se v ní vrátil na místo, kde ji popisoval. Ale o to 
voják ani trochu nestál.

Noël udělala krok vpřed a znovu roztočila motor 
svého vražedného nástroje.

Voják ustoupil o krok, o dva… a ztratil rovnováhu. 
Najednou se válel jak široký, tak dlouhý a vyděšeně 
pozoroval přibližující se Noël.

Zastavila se těsně u jeho hlavy.
Chtěl se pohnout, ale byl příliš paralyzovaný od-

porem a strachem na to, aby se mohl bránit. Noëlina 
těžká bota mu šlápla na hrudník a částečně mu ome-
zila přívod vzduchu.

„Neboj se, nedělám to poprvé. Jenom se nesmíš 
pohnout,“ řekla, podivně pohybujíc rty ohyzdné tla-
my.

Poslechl. Se zatajeným dechem křečovitě zavřel 
oči a očekával strašnou bolest, smrt.

Noël opatrně přiložila hrot lišty k vojákovu čelu. 
Z tlamy jí trčel dlouhý rozeklaný jazyk, její tvář vyka-
zovala takřka dětinské soustředění. Jeden ze zubů 
plotostřihu se zakousl do jemné kůže čela a s takřka 
chirurgickou přesností ji podélně rozřízl.

Žoldák vyjekl bolestí, ale dřív, než se stačil po-
hnout, Noël celou operaci zopakovala. Tentokrát 
příčně, tak, aby vytvořila kříž. Obličej zalilo moře 
krve. A vtom hluboko za zavřenými víčky, uprostřed 
jeho hlavy, cosi explodovalo.

Voják v dlani ucítil chladivý kov, který si vysnil. 
Po hmatu okamžitě poznal svého mazlíčka Glock 17. 

Otevřel oči, aby se přesvědčil, že je to pravda. 
Ano. Namířil. Jeho představivost pracovala naplno, 
stejně jako Petitova. Hra na kočku a myš se znena-
dání vyrovnala.

Mozkem zaduněl výstřel, následovaný výkřikem 
bolesti a překvapení. Zápach střelného prachu vnikl 
vojákovi do nosu. Nádhera. Bryskně se zvedl na ko-
leno a zaujal střelecké postavení. Zdravou rukou za-
mířil na Noël, svíjející se na podlaze mozku, držící si 
zasažené břicho. Plotostřih ležel vedle ní.

„Zvedej se,“ zasyčel spíše ze zvyku, než že by 
si za svými slovy skutečně stál. Vlastně byl rád, že 
zrůda leží.

Prohlédl okolí. Čisté! Nikde se nepohnula jediná 
buňka, jen Noël už zase stála na nohou, jako by ji ni-
kdy nezasáhl. Nebylo se čemu divit. Když on si mohl 
vyčarovat zbraň, mladému Petitovi nemohlo dělat 
problémy vyléčit Noël.

„Vedeš se mnou nerovný boj,“ zavrčela příšera, 
natahujíc se po své vražedné zbrani.

„Nedělej to,“ řekl ztěžka dýchající voják. Cítil se 
pod psa. Z čela a poraněného ramena mu neustále 
vytékala krev, rukou skoro nemohl pohnout.

Pobaveně se na něj podívala. „Co mi uděláš? Za-
střelíš mě? Myslím, že…“

Další výstřel rozpálil hlaveň. Kulka vnikla dopro-
střed Noëlina čela a odhodila ji stranou.

„Za  jak dlouho asi vstane?“ proběhlo vojákovi 
hlavou. Bylo mu jasné, že i kdyby ji trefi l sebelépe, 
jeho problém to nevyřeší. Potřeboval nápad.

„Abych řekla pravdu, takhle daleko se ještě ni-
kdo nedostal,“ řekla Noël klidným hlasem, škrába-
la se opět na nohy. „Můžeš na sebe být pyšný. Teď 
už ale zbytečně plýtváš energií. Věř mi. Zemřeš. Dřív 
nebo později.“

Další výstřel rozvibroval stěny lebky tak, že se vo-
jákovi z ucha vyvalila krev. Prasklý bubínek však ne-
byl nic v porovnání s nápadem, který k němu přišel 
lehce jako lusknutí prstů. Zvedající se stvoření najed-
nou nebylo tou pravou překážkou.

Kolik mu zbývá v zásobníku nábojů? Tolik, kolik 
jen bude chtít, usmál se a znovu zamířil. Razance vý-
střelu otřásla mozkem.

„Komisaři!“ uslyšel voják ženský hlas. Simonin 
hlas. Byl mnohem jasnější než z útrob mladého Pe-
tita.
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„Pane!“ I druhý hlas rozpoznával. Patřil Lukovi.
„Ježíši Kriste, co se mu stalo?! Lucu, zavolejte 

doktora!“
Koutkem oka zahlédl voják, z tak trochu jiné per-

spektivy, dvojici v bílých pláštích sklánějících se nad 
nehybným tělem komisaře ležícím v tratolišti krve ne-
celých pět metrů od něho. Uvědomil si, že leží na li-
noleu vojenské nemocnice Val-de-Grace. Mladí kri-
minalisté byli k němu otočeni zády a panikařili.

„Lucu, rychle,“ zazněl Simonin naléhavý hlas. 
Stín zvedající se postavy. Zvuk kroků vytrácejících se 
z místnosti. 

Voják se pokusil otočit hlavou a zakřičet na ně: 
„Hej, já jsem tady taky.“ Ale rty i krk měl svázané bo-
lestí. Tmavá kapka mu dopadla na tvář, už tak zmá-
čenou krví, a sklouzla za ucho. Podíval se nad sebe. 
Z kraje lůžka na něj zíral prázdný pohled mladého Pe-
tita, na čele mu zívala tmavá díra prostřelené lebky. 

To přece nemůže být můj syn, napadlo ho. Ale 
hlavně byl rád, že je po všem. Vybavil si okamžik, kdy 
uvnitř klukova mozku vypálil nad sebe. Kulka prolét-

la hlavou a vzala ho s sebou černým tunelem zpátky 
mezi lidi. Připadal si jako na tobogánu, který ho vcucl 
a vzápětí vyhostil na onom světě. Smrt však byla dál, 
než si myslel. Aspoň prozatím. Jiná zastávka, jiný vý-
chod.

Ve dveřích nemocničního pokoje se objevil dav 
v čele s Lucem. Rozdělil se na dvě skupiny, jedna za-
mířila k němu, druhá ke komisařově mrtvole, kterého 
zasáhla kulka, když prostřelil Petitovu hlavu.

Osud?
Voják cítil, jak mu ubývají síly. Vnímat ten mumraj 

kolem bylo čím dál tím těžší. Z postav se stávali ob-
rysy, stíny. Dva se nad ním sklonily a začaly na něj 
mluvit. Mladá dívka na sebe vzrušenými gesty upou-
távala pozornost muže stojícího ve  dveřích a  pak 
svoji laskavou tvář obrátila k němu.

„To bude v pořádku,“ řekla, ale on ji už nevnímal. 
Ztrácel se v  závoji klidu, nicoty. Nechtěl. Bránil se 
tomu, seč mohl, ale nebylo cesty ven. Věděl, že neu-
mírá. Ale vědomí, že se propadá do říše snů, fantazií, 
kam má přístup i Noël, ho trhalo na kusy.

Daniel Barták se narodil ve znamení štíra roku 1973. Již od mala mu 
imponovaly záhady a  tajemství, stejně jako bojové sporty. Patří k  těm 
z mála, kteří se živí svým koníčkem, je profesionálním trenérem bojových 
umění MMA a Brazilského jiu-jitsu. Se psaním začal poměrně nedávno, 
i díky práci mu na něj nezbývá mnoho času. Přesto již zabodoval povídkou 
Spisovatel a povídkami ve 2., 4., 5. a 6. antologii českého hororu. Má rád 
dynamické příběhy, mající spád, které jej vtáhnou do  jiných světů. V Ho-
wardu se objevuje již podruhé, tentokrát s povídkou, která se ve slovenské 
soutěži Poviedka 2011 umístila mezi deseti nejlepšími.

NAPIŠTE POVÍDKU 
DO PŘÍŠTÍHO HOWARDA!

Jarní dny a noci bývají deštivé a člověk má chmurně tvořivou náladu.
Ale od toho jsme zde, abychom vás zabavili. Máte chuť psát a nevíte co?

Chtěli byste publikovat v Howardu?
Můžete. Stačí, když napíšete krátkou povídku a dodržíte tři podmínky.

Bude to do 19. čísla Howarda, takže rozsah povídky maximálně (může jich tedy být i méně)
190 slov včetně jejího názvu. Povídka musí být horrorová. 

A první věta povídky musí znít:

„Nesmíte zde nic poškodit,“ řekl mu portýr v hotelovém pokoji, 
v němž se vše rozpadalo.

Kam se příběh vydá dále a jak se bude jmenovat, je již na vás.
Povídky zasílejte nejpozději do 15. 5. 2016 na kontakt redakce: howardhorror666@gmail.com.
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Kniha s podtitulem 72 příběhů, které vás nene-
chají spát! je zajímavá hned v několika ohledech. Jed-
ná se o horrorovou antologii, která je cílena na nej-
menší čtenáře – nakladatel uvádí, že je určena pro 
děti od deseti let. To u nás zase nebývá moc zvykem, 
pokud se na  to podíváme tak, že je knize přidělen 
žánrový přívlastek horror. Setkáme se zde s krátký-
mi povídkami, které připomínají drabble, ovšem bez 
nějakého omezení v počtu slov. Jediným kritériem je 
tedy asi to, že by povídku měl čtenář přečíst za onu 
půlminutku, což většina povídek s přehledem splňu-
je. Samozřejmě nemohu hodnotit, na jaké úrovni jsou 
čtenářské schopnosti desetiletých dětí, navíc i zde to 
bude kritérium značně individuální. Na obalu knihy se 
dočteme, že se jedná o povídky od slavných auto-
rů, při jejich zběžné lustraci je nutno podotknout, že 
určitě ne v našich zeměpisných šířkách. Na druhou 
stranu o to zajímavější se to může v konečném dů-
sledku jevit. Originální vydání vyšlo u nakladatelství 
HarperCollins v New Yorku, takže tady máme něco 
ryze zaoceánského, což každý z nás může konfron-
tovat s evropskou tvorbou pro děti, kterou četl (ne-
jen) jako malý.

Half-Minute Horrors
Editor: Susan Richová

Překlad: Lucie Křesťanová
Vydavatel: Mladá fronta, 2012

Počet stran: 152

Půlminutové horory přinášejí pořádnou porci 
krátkých povídek, ale někteří autoři se ve svých vyjá-
dřeních nespokojili jen s touto formou. Občas zde to-
tiž najdeme i básně, komiksy nebo jinak pojatá čistě 
obrázková vyprávění. V konečném důsledku to anto-
logii činí pestrou a malý čtenář tak nabude dojmu, že 
není odkázaný jen na prostý text. Hned na začátku je 
třeba také přiznat, že jako horrorovou – ve smyslu jak 

tento žánr dnes všeobecně chápeme – bych ji roz-
hodně neoznačil. Spíš bych se klonil k termínu Stra-
šidelné příběhy cílené na malé čtenáře. Jako srov-
nání si vezměme známé pohádky Hanse Christiana 
Andersena nebo bratří Grimmů, které jsou v mnoha 
ohledech nejen strašidelné, ale také ryze horrorové. 
Při této paralele tedy vězte, že díla obsažená v knize 
Půlminutové horory jsou spíše strašidelná a to ještě 
zdaleka ne všechna. 

Půlminutové 
horory
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Inventář - Jonathan Lethem

11 paží (jedna s otravným tetováním „MÁMA“, jedna 
s rozedřeným loktem)
7 předloktí, 3 celá i se zápěstím a rukou (jedna jen se 
třemi prsty)
5 rozličných částí trupu (to má potenciál, myslím)
8 stehen (jedno příšerné chlupaté)
9 lýtek s koleny
5 hlav (jedna plešatá a docela dost ošklivá, omlou-
vám se)
1 chodidlo (??? někdo krade chodidla?)
také množství odmítnutých nosů a uší, nespočet oč-
ních bulv ve sklenici

Poznámka pro sekretářku akvizicí:
NUTNÁ OBNOVA INVENTÁŘE!!!!

Z  oněch známých autorů jsem osobně sezná-
men pouze s dílem Neila Gaimana, který zde nepřed-
vedl něco, co byste v  rámci jeho tvorby považovali 
za zapamatování hodné. Jiní znají třeba díla Marga-
rety Atwoodové, Lemony Snicketa (vlastním jménem 
Daniel Handler), Jamese Pattersona, Bretta Helquis-
ta, či Briana Selznicka. Z dalších jmen jsem měl tak 
u tří pocit, že už jsem je někde zaslechl, ale jinak – 
i po zběžném prolustrovaní některých v knižních da-
tabázích – se jedná o u nás zcela neznámé autory. To 
samozřejmě není žádný problém. Problém je, že si 
jich dost ze zde zúčastněných neumělo se zadaným 
formátem poradit. Několikrát máte, i po opětovném 
přečtení, pocit, že absolutně netušíte, co chtěl autor 
čtenáři sdělit. A to doporučenou hranici věku za pár 
měsíců překročím už po čtvrté. Problémem jsou také 
témata jednotlivých povídek, protože originalitou se 
zde zrovna nehýří. Při několikátém přečtení povídky 
na téma bubák pod postelí, máte velkou chuť všech-
ny autory, kteří o tom píší, tam strčit, odseknout nohy 
a ukázat jim, jak si v Ostravě hrají děti na zával. A je-
jich nudné bubáky jim tam samozřejmě nechat. Ta-
kových opakujících se témat zde najdeme více, ale 
nechci potencionální čtenáře připravit o zážitek. Vsa-
dím se však, že pokud si na  papír napíšete deset 
těch nejklasičtějších horrorových témat, tak zde větší 
polovinu najdete a některé budou i vícekrát zastou-
pené. Jen si při tipování uvědomte, že pořád je to 
kniha prioritně pro děti, takže střeva, mozky, zombíky 
a veškeré gore lahůdky vynechejte.

Polévka - Jenny Nimmová
Kdyby mě tak někdo varoval před Alenčinou polév-
kou.
Teď se těch rohů nikdy nezbavím.
Bééé!

Vzhledem k tomu, že každý z autorů se v této an-
tologii objevuje pouze jednou, nemá cenu je rozpit-
vávat jednotlivě. Hodně z  autorů se snaží pojmout 
tohle téma s humorem, což v  konečném důsledku 
vychází značně rozdílně. Někdy je to opravdu trefa 
do  černého, jindy se nezbavíte dojmu, že na  tako-
vou banální blbost nemůže slyšet ani pětileté dítě. 
Takto různorodá a stylově roztříštěná díla jsou sice 
určitým lákadlem, ale zároveň i hrobem Půlminuto-
vých hororů. Infantilnost některých autorů tak v kon-
frontaci s vyspělými literáty doslova bije do očí. Dob-
ře dopadli komiksoví autoři, kteří vesměs předkládají 
nějakou jednoduchou strašidelnou nebo lekající his-
torku, která v obrázkovém podání dostává další roz-
měr a malé čtenáře rozhodně potěší. Najdeme i čistě 
obrázkové příspěvky, u kterých je zase problém, že 
mohou sklouznout na úroveň obyčejného vtipu, který 
v tisku jen zaregistrujete a pokračujete dál. Jiní autoři 
se pokusili o poezii či dokonce o haiku. Problém vi-
dím i v překladu, který díky tomu, že celou antologii 
měla na svědomí jediná překladatelka, může působit 
poněkud jednolitě. U tak krátkých textů snadno ztra-
títe v dílech jednotlivých autorů orientaci a nepodaří 
se vám je rozlišovat. Netvrdím samozřejmě, že je to 
jen vinou překladatelky, ale jednolitá stylistika výsled-
ku také nepřidá. 

Hororku – Katherine Applegateová

Smrt se zlobně usmívá,
bezcitné oči, rudá tvář,

nesnáším klauny.

Jako u všech antologií, kde se zúčastní větší než 
malé množství autorů, je konečné hodnocení na po-
váženou. Najdeme zde brilantně vytvořené kusy, prů-
měry jak dobré, tak i zlé a  také balastní vatu, která 
knize nikdy neprospívá. Přesto Půlminutové horory 
k přečtení doporučím, i díky jejich nevyváženosti. Je 
dobré vidět, jak se s danou tématikou jednotliví au-
toři vypořádali a sami si pak oddělíte zrno od plev. 
Rozmanitost je v  tomto případě jak ku prospěchu, 
tak ke škodě. Jen by mě zajímalo, jakou značku drog 
bere tvůrce, který se zve Pseudonymous Bosch, když 
je schopný napsat něco jako Útok létajících knírů.

Roman Bílek
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Můžeme si o  tom myslet, co chceme, ale žije-
me ve zlatém období duchařských hororů. Vděčíme 
za  to samozřejmě především Jamesi Wanovi, který 
svými Insidious a Conjuring ukázal studiím, že bubu 
fi lmy umí vydělat velké prachy a  nasměroval tak 
ke šťastným zítřkům třeba Scotta Derricksona a ně-
kolik dalších. Není divu, že do téhle prominentní party 
se chce dnes zapojit každý druhý hororář. Jen někte-
rým se ale podaří zaujmout. 

Režie: Ted Geoghegan
Scénář: Ted Geoghegan

Délka: 84 min
Původ: USA
Rok: 2015

Hrají: Barbara Crampton, Andrew Sensenig, 
Lisa Marie, Larry Fessenden

Na jiném místě tohoto Howarda vyčítám rakous-
kému snímku Dobrou, mámo, že se po  skvělém 
a nečekaném rozjezdu velmi rychle zařadil do vyje-
tých kolejí a bez jediného zajímavého momentu se 
po nich doploužil až do nádraží s visačkou „Závěreč-
né titulky“. We Are Still Here to má přesně obráceně. 
A to je zatraceně dobře.

Hned v úvodu zaujme vynikající retro look, evo-
kující poctivá sedmdesátá léta dvacátého století. Re-
tro působí také zápletka, kdy se po smrti syna rodina 
stěhuje do podezřele levného sídla, které kdysi bylo 
márnicí. Viděli jsme to už mnohokrát a už se zdálo, 
že ani vymazlený vizuál nezachrání snímek před pro-
padlištěm dějin. 

Jenže pak tvůrci začínají z dosud schovaných klo-
bouků tahat hodně podivné králíky. Nerad bych pro-
zrazoval barvu jejich kožíšku, ale vězte, že dojde mimo 
jiné na posednutí, prastará božstva, pomstu ze záhrobí 
a pořádnou porci gore. A to má samozřejmě usínající 
divák rád. Co víc, tenhle dortík z mnoha ingrediencí má 
docela dobrou chuť, neulpívá na stěnách pečící formy 
a jeho konzistence je až překvapivě pevná.

Tomu odpovídá i  zcela profesionální provede-
ní všech aspektů, včetně triků, ze kterých jsem byl 
z počátku nervózní. Film se totiž seriózně tváří jako 
sedmdesátková záležitost, ale jeden (ano, je jich víc) 
okruh záporáků, říkejme jim pracovně ohniváci, při 
prvním zjevení nepůsobili příliš věrohodně. Naštěstí 
se to usadilo a já je akceptoval jako stabilní součást 
příběhu. Závěrečné krvavé efekty jsou pak naprosto 
výtečné.

Pokud bych měl snad něco vytýkat, tak znovu 
upozorním na překombinovanost témat, která mně 
vyhovovala, ale někoho by mohla myslím až štvát. 
Některá z témat fi lmu tak totiž zůstávají jen naťuknu-
tá a člověka by mohlo zamrzet, že se s nimi nepracu-
je více do hloubky. 

Já jsem si ale šmakoval, protože pokaždé, když 
už jsem si myslel, že tvůrci nevytáhnou nic nového, 
se stal další příběhový posun a na děj se muselo na-
hlížet zcela novým prismatem. Ranou z milosti pak je 
velmi vyvážený výkon veteránky Barbary Crampton, 
která, jak se zdá, chytá v posledních letech druhý 
dech. Pokud to bude dělat v obdobně kvalitních ho-
rorech, bude to čirá radost.

Roman Kroufek

We Are Still Here
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HOWAR D – 18/2016

Mark. E. Pocha má horror rád a tak sobě i nám 
udělal radost. V září mu Hydra vydala kratičkou elek-
tronickou minisbírku jeho horrorových drabble poví-
dek. Tedy povídek do sto slov. A Mark v nich odha-
lil žánrovou pestrost, když do sotva třicítky povídek 
nacpal všechno, co na horroru máme rádi – strach, 
mrazivé napětí, klauny, zombíky, černý humor, faráře, 
masové vrahy, ironii, podivíny, psychopaty, holčičky 

i Chtulhu. Vybere si a uspokojen bude opravdu kaž-
dý. Výtku bych měl k úpravě úvodních slov, kdy mno-
há slova splývají v jeden dlouhý těžce čitelný patvar.

Honza Vojtíšek

Z temnôt.
Príbehy na bezsennú noc

Mark E. Pocha
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Pátá sbírka zkušené autorky Hedy Bartíkové, nazvaná Na půl žerdi, přináší čtenářům na pade-
sát básní a říkanek. Každá je samostatným, faktickým životním příběhem. Příběhem těch, kteří sto-
jí mnohdy na hraně… Lehkost, ironie, nadhled a svérázný černý humor – to je zlatem této originální 
sbírky, jež navazuje na českou tradici, která sahá až ke K. J. Erbenovi. Básně a říkanky s hororovou 
a krimi tematikou, refl ektující současnost, se na našem knižním trhu dosud neobjevily. Heda Bartíková 
tak otevírá nový prostor těm, kteří nejsou lhostejní k dění kolem nás.

Od půlky března u Nakladatelství ČAS s. r. o.

info@nakladatelstvicas.cz, www.nakladatelstvicas.cz


