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Toto číslo věnujeme
Rayovi Bradburymu.
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Frankenstein
„Jen já jsem v sobě jako Satan nesl peklo a při
pomyšlení na lidskou zlobu jsem si přál vyrvat stromy
z kořenů, šířit kolem zhoubu a zmar a pak se posadit
a s uspokojením pohlížet na dílo zkázy.“
Mary W. Shelley: Frankenstein
Překlad: Tomáš Korbař
Vydavatel: Práce, 1966
Počet stran: 150
Román volnomyšlenkářky Mary Wollstonecraft
Shelley o mladém a ambiciózním vědci Viktoru Frankensteinovi, jež během svých studií v Ženevě přivede
k životu uměle vytvořenou bytost, okamžitě se svého
činu zhrozí, ponechá sebou stvořené monstrum svému vlastnímu osudu a určí tím svůj vlastní nelehký,
strastiplný a krutý osud, se do análů světové literatury
zapsal mnoha směry.
Sny se staly předobrazem a původcem mnoha
horrorových a fantastických děl. Podle svých snů natočili silně surrealistický film Luis Buňuel se Salvadorem Dalím a vlastní sny se autorce staly inspirací i pro
napsání Frankensteina. Její román stál u zrodu horrorové a sci-fi literatury, je jejím základním kamenem
a stěžejním dílem. Přivedl na svět jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších horrorových monster, jež se

stalo kultem a stálicí popkultury. V neposlední řadě,
stejně známý jako románové monstrum či příběh samotný, se stal již samotný vznik celého románu.
Viktor Frankenstein ve své omamující touze
po poznání a vědění stvoří Monstrum. Zděsí se ho
a v záchvatu zhrození ze sebe shodí břímě odpovědnosti. Monstrum se však stane jeho černým, nezbavitelným svědomím, jež ho začne stíhat, určovat jeho
osud a pokusí se objasnit vlastní existenci. Základem
příběhu se tak stává střet nezodpovědného vědce
pozdě si uvědomujícího svůj omyl a jen horko těžko
přijímajícího noční můru vlastního osudu a k životu
přivedeného Monstra, jež se snaží pochopit podstatu nejen vlastního života, ale i života, světa a společnosti, do níž bylo vůlí ambiciózního jedince přivedeno
a doslova vhozeno doprostřed řeky a osamoceno.
Frankenstein, jehož původní celý název zní
Frankenstein, or Modern Prometheus tedy Frankenstein aneb Moderní Prométheus1) není jen fantastickým strašidelným příběhem o souboji vraždícího (leč ne krvežíznivého či běsnícího) monstra s člověkem. Je to hlavně psychologické drama s lehkým,
leč důrazným, filosofickým podtextem. Což může být
při čtení románu základem nečekaného (a možná negativního) překvapení. Protože v jistých momentech
zachází mnohem dál, než mnohá pozdější převyprávění a verze původní zápletky. To, na čem pozdější adaptace příběhu (ať už komixové nebo filmové
podobě) staví nejvíce, co je v nich nejpodstatnější
a věnují tomu mnoho minut a prostoru, se v knize
odehraje takřka jen během pár odstavců jedné jediné
stránky a něco co je v těchto pozdějších verzích někdy i vyvrcholením, je několika málo odstavci a větami odbyto již někde na třicáté straně přes stopadesátistránkového románu. Něco v románu dokonce není
vůbec. A naopak, co tyto verze buď opominou zcela,
nebo zmíní jen okrajově, na tom vlastně myšlenka,
nápad a zápletka původního románu stojí.
V žádném případě to není negativum. Není to
na škodu a hlavně: není to špatně. Je to na celém
příběhu právě to zajímavé a svým způsobem krásné.
Je mi jasné, že to mnohé čtenáře a čtenářky může
zklamat a pravděpodobně je tato recenze od čtení
1) V řecké mytologii je Prométheus Titánem, synem Íapeta
a Klymené, který se vyznačoval neúctou a vysmíváním se
bohům s Diem v čele. Je považován za stvořitele člověka.
Chodil po světě a hledal živé bytosti, které by se mu podobaly. Když je nenašel, rozhodl se je vytvořit. Uplácal z bláta
sochu člověka, jíž bohyně jasného rozumu Palla Athéna
vdechla ducha. Později Prométheus daroval lidem oheň,
za což upadl u bohů v nemilost.
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odradí (jako by snad možná odradila i mne), ale mě to
naopak velmi mile překvapilo a považuji to za nejpotěšující stránku knihy.
Frankenstein totiž není o tom, jak v daném okamžiku ne zcela vyrovnaný vědec stvoří život, Monstrum, ale o tom, co se stane pak, jak se samotným
monstrem, tak hlavně se samotným vědcem. Samotné zrození monstra, respektive jeho průběh, pro to
není nějak moc důležité. Ano, román Mary W. Shelley
je opravdu v mnohém hodně jiný, než jak ho znáte
z filmů, seriálů, komedií a parodií. A je to jeho obrovským plus. Autorka jeho prostřednictvím hloubá
a přemýšlí, tu a tam sice o tehdejších „dobových“
věcech (pobavila mě např. tím, jak si jako Angličanka
pobývající v době vzniku románu ve Švýcarsku neodpustila zapět chválu na republikánské Švýcarsko),
často ale o nadčasových věcech, které díky pokroku opět, nebo ještě stále více, nabývají na významu.
(„Proč se jen člověk vychloubá tím, že má vyšší vnímavost než zvířata, vždyť právě jen proto má větší
požadavky. Kdyby naše cítění bylo omezeno na hlad,
žízeň a smysly, mohli bychom být takřka svobodní.“;
„Jsem zlý, protože jsem nešťastný. Nestraní se mě
snad všichni lidé? Necítí snad ke mně nenávist? I ty,
můj stvořiteli, bys mě nejraději zničil. Uvědom si to
a pak mi řekni, proč bych já měl mít s člověkem větší
soucit, než on má se mnou.“) Potěšila mě na jednu
knihu enormní sklizeň opravdu moudrých myšlenek,
jejichž síla a moudrost oněmi desítkami, ba vlastně
již stovkami, let, jež uběhly od jejich napsání, nijak
nezeslábla a u nichž se divím, že se nestaly oblíbenými a často používanými citáty.
Ta letitost samozřejmě přináší i negativní stránky,
např. jistou naivnost, spojenou s učením a získáváním zkušeností samotného Monstra. Je to hezky na-

psané, má to lineární logiku, ale přesto je to z dnešního pohledu trošku úsměvné. Linii příběhu a pocity
z něj to však nijak nenarušuje.
Při procházení komentářů mě překvapilo, kolikrát
je Frankenstein srovnáván s jinou kultovní a ikonotvůrčí klasikou Draculou. To je asi jako srovnávat sex
s osobou jiného pohlaví a sex s osobou stejného pohlaví. V obou případech jde o sex, ale vzájemně je to
asi nesrovnatelné. Frankenstein má totiž s Drákulou
společné jen tři věci, a ty ještě na vzájemné kvality, či
srovnávací rozdíly obou děl, nemají takřka žádný vliv:
1) Oba romány vznikly v 19. století;
2) Oba romány se (nejen) ve svém žánru staly klasikou a snad i kultem a
3) Oba romány do češtiny přeložil Tomáš Korbař.
To jsou jediné tři věci, které mají tyto dva romány
společné a sami uznáte, že na těchto základech se
srovnávat nedají.
Za zmínku určitě stojí jednoduché, prosté, přesto výstižné a trefné ilustrace M. Hrdiny. Jsou hezké
a v souladu s psaným slovem lahodí oku. Mají jen
jeden problém, u obrázků vystihujících stěžejní okamžiky románu dochází občas k nepříjemnému spoilerování, neboť jsou umístěny o jednu až dvě stránky
před částí textu, kterou zobrazují.
Frankenstein je opravdu dílo své doby a své
autorky. Filosofické dílo. Sociální dílo. Hloubavé dílo
spíše o strachu a děsu uvnitř než o strachu a děsu
vně. Jedno z nejvrcholnějších děl z lůna zrodu sci-fi
horrorového žánru.
Honza Vojtíšek

ROZHOVOR

Lukáš Bulava:
„Byli jsme u vody, viděl jsem pumpičku
na lehátka, po ruce kameru, v hlavě myšlenku …“
Kdy a proč ses rozhodl, že budeš natáčet filmy? Šlo hned o horrory?
Zpočátku šlo hlavně o to něco vytvořit, něco svého. Nahrávání vokálů do kotoučáku, kazeťáku, točit
na foťák krátké úryvky z akcí na horách nebo jinde,
záběry z koncertů naší nebo jiné kapely. Chtěl jsem to
vyzkoušet, být u toho, moc to lákalo. Jak vše vzniká,
ten proces, všechny ty věci kolem toho. Vyrostl jsem
na Zombi Holocaust, Neon Maniacs, Never too
young to die, Predator. Stejně tak jako na Slayer, Obituary, Death, Kreator. Takže jsem si záporné postavy
tak nějak oblíbil. Až přišel ten správný čas, mohl jsem
zkusit něco jiného. Víc lákavého, něco co mám rád. Našel jsem způsob jak vzdávat hold těmto a jiným filmům.
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První dva filmy jsi natočil ještě mimo Horrorwatch. Jaký byl smysl zakládat Horrorwatch? Jsi
to jenom ty, nebo se na tom úžeji podílí více lidí?
Se slovem film bych byl opatrný, co se týče těch
prvotin. Jednalo se spíše o improvizační pokusy,
jestli to vůbec půjde a jak to bude ve finále vypadat.
Smysl to mělo stejný jako třeba založit kapelu, rodinu, nějaký taneční soubor. Tohle samozřejmě není
parta o jednom člověku. Pevné jádro tvoří hrstka
lidí jedné záhrobní ruky, která čouhá z půdy poblíže
ztrouchnivělého kostela. Pouze tady nás můžeš napočítat. Všichni zúčastnění jsou ovšem taky součástí
tohoto jména. Pomáháme si v tom vzájemně. Takže
bych to přirovnal ke kapele, která hraje něco jiného.
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Z čistě mého laického pohledu: Opravdu je tak
„jednoduché“ dneska natočit film? Doma, na koleně? Co je vlastně potřeba k tomu (myslím tu
technickou stránku, genialitu bych do toho zatím
netahal), abych dokázal natočit dejme tomu desetiminutový koukatelný kraťas?
Natočit něco co zaujme lidi, natočit to jak se říká
na koleně, bez nějakých financí, není jen tak jednoduchý proces. Pokud nemáš jasnou představu a nevidíš
ty scény během psaní, a tím myslím zároveň i obsazení,
tak potom je to hodně těžké. Člověk to musí cítit, stejně
jako třeba hudbu. Mít pevné nervy, nic nevzdávat. Není
to vůbec jednoduché. Je potřeba mít znalosti, zručnost,
nebojácnost, komunikaci. Kvalitní střihací program,
nejlépe Adobe Premiere CS5.5, dokonce má být i 6.
Pinnacle na delší projekty nedoporučuji. Dále výkonný počítač a samozřejmě kameru. Loňské snímky byly
natočeny na ruční HD JVC. Letos jsem si udělal větší
radost a zakoupil stále populárnější zrcadlovku Canon.
Kvalita zde nespočívá jen v jedné věci. Těch důležitých
aspektů je hodně. Tohle není žádný piknikový výlet, je
třeba se na to dívat i z disciplinované stránky.
Trošku to rozšiřme, popiš nějak v krátkosti, jak
z tvého pohledu (jako člověka, který to vlastně celé
vymýšlí a ovládá) probíhá natáčení jednoho filmu.
Od samotného nápadu až po konečnou projekci.
Co jsi všechno musel dělat, zařizovat, domlouvat,

vést herce, vysvětlovat co a jak vlastně chceš atd.,
dejme tomu při natáčení Bestie z koupelny?
Tak u Bestie z Koupelny to šlo hladce. Hlavní
aktér je horror a metal fanda. Věděl do čeho jde.
Tady to začalo, touha. Tohle téma nám nebylo cizí.
U všech snímků je ten postup vlastně stejný. Stačí třeba jen nějaká fotka starého zatuchlého domu
a myšlenka je na světě. Okamžitě jich v hlavě kolují desítky, co všechno by se tam dalo dělat. Tyhle
útržky si sepisuji a pak dávám do kupy děj. Mezi tím
přichází nové nápady jak to obohatit. Jakmile mám
hrubou osnovu, seznámím jí s technikem Milanem
Hudeczkem. Potom společně pracujeme na věcech,
které se budou z technického hlediska v daném prostředí odehrávat.
Nutností je poslat, nebo předat, scénář hercům
a po jeho přečtení se nejlépe osobně sejít a říct trochu více k jejich postavám. Ten člověk se do ní musí
převtělit a být si jistý. Největší nepřítel je čas a alkohol. Alkohol máme rádi, ale u někoho to může vyvolávat nespolehlivé příznaky, které se stupňují. Naplánovat termín, aby všem vyhovoval, není někdy až tak
jednoduché. Děláme to pro zábavu a pro pocit být
osvobozen. Takový útěk za hranice toho všeho, ale
občas tě to vtáhne zpátky, díky těm problémům, které přichází. Od toho tady jsou, abychom se je naučili
ovládat a mít nad nimi kontrolu. Patří k tomu i improvizace, se kterou si rádi hrajeme. Když to vidíš
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na papíře, je to vždy stísněné, ale na daném místě se
už vše začíná otevírat a nápady se hrnou.
Při koukání na tvé filmy se nemůžu zbavit
jednoho dojmu, že je to vlastně zábava a že Vás
to strašně baví. Což i při tom amatérismu na mě
jako na diváka působí docela dobře. Je těžké se
od toho oprostit a říct si, jo je to prča, ale teď konec srandy, zkusme to udělat trochu pořádně?
Ano, baví nás to. Je to Rock&Roll. Na řeči jako
konec srandy není čas, necháváme tomu volný průběh. Ten smysl pro humor máme v sobě, to nelze
změnit a přejít na vážnou tvář. Vše by se potom zřejmě pokazilo. Tohle je naše parketa a nehodláme jen
tak něco měnit. V pozici ve které jsme to ani nijak
nejde.
Je těžké sehnat lidi do filmu? Spolehlivé lidi?
A když už je seženeš a jsou to tví kamarádi a kamarádky, je těžké je jako rejža seřvat? Něco jako:
„Sice jsi můj kámoš, ale tohle jsi zahrál jak hovado, ještě jednou a trochu se snaž!“? Pokoušel ses
někdy do filmu sehnat nějakého profesionálního,
nebo lépe řečeno, zkušeného herce či herečku?
Pokud žiješ v Karviné, tak opravdu není těžké sehnat lidi s velkým charismatem a jiskrou v očích. To
myslím vážně. Je tady spousta talentovaných lidí co
se upíjejí, což je veliká škoda. Ale na druhou stranu,
je tady taky skvělá parta, co se nebojí vplout do neznámých vod. Není důvod někoho seřvávat. Takhle
akční to zas není. Myslím, že ani u těch velkých filmů.
Doposud všichni aktéři odvedli skvělou práci. Jsou
to dlouhodobí muzikanti, nebo lidi co se kolem toho
motají s velkými zkušenostmi. Nikdo se nestydí, nebojí se kamery. Jsou zvyklí, takže je ohromné štěstí,
že můžeme tohle podnikat a při tom si užívat legraci.
A o to jde především v našem malém krámku hrůzy.
Opravdu není důvod shánět nějaké divadelníky nebo
zkušené herce, proč? Zatím vše klape a pojedeme
dál. Je ale pravda, že u Šestiprsťáka bylo na začátku
menší dilema, kdo bude vrah. Nějaká známá tvář?
Třeba Jarek Nohavica? To nééé, tak třeba Ruda z Ostravy? Ti lidi jsou moc zaneprázdnění a těžko tohle
podpoří jen tak. Bez financí nelze oslovit profesionální herce. Pro mě je čest pracovat s naším týmem.
Máš docela štěstí na herečky, ne? Kde jsi
vlastně sehnal Barboru Kosiecovou nebo tu holku co hraje prostitutku v Tvoje poslední šlapka?
Na (české!!) amatérské filmy jsou obě relativně
přirozené a docela si své role i užívají.
To štěstí je hlavně v tom, že jsem mohl Barču a Simču poznat. Milé profesionálky holdující na stejné notě.
Známe se už léta a je vždy pohodička s děvčaty spolupracovat. Mají to v sobě, přirozený výraz, nebát se ob-

jednat dalšího panáka. Film máme všichni rádi a když se
sejdeme, tak si nejen o něm povídáme, ale přemýšlíme,
co by se dalo dalšího zrealizovat do budoucna.
No, asi se nemůžu nezeptat: pokoušel ses
před kamerou nějakou herečku svléknout? Je to
obtížné?
V Šestiprsťákovi je udobřovací lehce erotická
scéna. Tam to bylo jasně dané. Samozřejmě v rámci mezí, netočíme přece Porno Holocaust. Není to
obtížně, ten člověk ti musí věřit, že to je správná věc.
Možná by měla ta žena být i trošku exhibicionistka.
Trošičku vína taky pomůže. Nic na tom není. Nesvlékáš se přece poprvé, no ni? Lehčí je, když se ti dva,
nebo více lidí v erotické scéně už znají. Pokud chceš
opravdu věrohodnou scénu, je třeba najít reálný pár.
Těm to půjde jako po másle. Otázkou však zůstává,
jak jim půjdou ostatní scény.
Respektujete při natáčení tvé postavení jako
režiséra, nebo tomu dáváte volnější průběh?
Byl někdy nějaký výraznější konflikt na linii režisér-herec/čka?
Tohle ne. Jsme parta, která si je rovná a žádné
rozdíly v postavení nejsou. Všechno proběhlo vždy
hladce. My to až zas tak nebereme. Je třeba si uvědomit, kde jsme a proč to děláme. Držíme se správně, nohama na zemi.
Budeme-li brát, že film Šest prstů v zeleném
vlastně skoro celý vznikl v loňském roce, tak jsi
za jeden rok natočil čtyři filmy. Hodláš v tomto
tempu pokračovat? Nebo díky získaným zkušenostem věnuješ natáčení více času?
To že vznikly loni čtyři snímky, jen naznačuje to,
jak to bylo nakopnuté, Správným směrem.
Každým projektem se laťka zvedá nahoru. Nelze
si říct, že se v tomhle tempu bude pokračovat. Je
jasně vidět jak to po technické stránce pomalu roste.
Ano, je třeba se teď pozastavit a udělat věci jinak.
Pořád se učíme a budeme. Práce se daří. Vždycky
si odneseš z každého projektu další zkušenost, která
se v budoucnu bude hodit.
Ohledně těch zkušeností mě napadá ještě
jeden dotaz. Nejen u tebe, ale i např. u Romana
Vojkůvky, jsem si všiml docela zajímavého jevu,
který, a to zdůrazňuji, může samozřejmě být čistě mým subjektivním závěrem. Doufám, že se mi
to povede dobře vyjádřit. První filmy jsou zpravidla plné nadšení a entuziasmu a tak snad nejsou
zrovna dvakrát dobře natočené, ale jde z nich cítit
jakýsi zápal a mají dobré příběhy. Pak, jak jde čas
se ty filmy zlepšují po technické stránce (kamera,
střih, triky, dialogy, herectví), ale trošku upadá ten
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ti ten dům začne rozpadat, nebo
zůstane neporušen na místě. Tím
chci jen říct, že v těchto začátcích
je člověk rád za každý povedený
záběr, efekt na koleně a hlavně
úsměv lidí kolem tebe, kteří se
zrovna mohli dostavit a jakýmkoliv způsobem to podpořit. Uhlídat
náročné projekty s hrstkou lidí
není zrovna Easy od Fejtu. Důležité je taky vnímat to, že vše vidím během dění za kamerou a ne
z většího odstupného pohledu.
To je právě ten moment, kdy se
je třeba soustředit na více věcí
během malé chvilky.
Docela se mi líbí, že
ve svých filmech jdeš občas
i do scén, u nichž je již předem
jasné, že nebudou na pohled
a na efekt zcela dokonalé a povedené (např. oběšení v Šest
prstů v zeleném, bodání v Tvoje
poslední šlapka, závěrečné dorážení v Amandě). Je to o přístupu: jdeme do toho, i když
to nebude vypadat zrovna moc
věrohodně, jen abychom si to
vyzkoušeli a zjistili, jak to ne/
udělat příště?

příběh. U tebe to je v linii Bestie z koupelny – Tvoje
poslední šlapka a Amanda (a pak je dosavadní vrchol a obrovská náprava ve všech směrech v Šesti prstech v zeleném). Jakoby získané zkušenosti
a zlepšení technické stránky filmu nabíraly vrchu
a trochu upozaďovaly samotný příběh. Mohl by jsi
k tomu něco říci z tvého pohledu jakožto autora?
Jestli to je jen můj čistě subjektivní dojem, nebo
opravdu dochází k tomu, že si občas díky nabytým zkušenostem a snahou udělat v jistém směru zase krok kupředu připustíš, byť nezáměrně,
něco jiného upozadit?
Ano, to je pravda. Je ale těžké udržet ostatní věci
pod kontrolou, když vedle tebe není více hlav, jenž se
třeba podílí na scénáři a příběh s tebou během natáčení korigují. Těch věcí hodně přibývá, takže buď se
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Ono základem je se toho
nebát, vše jde udělat. Člověk si
musí věřit. Ty zmíněné scény jsou
pro člověka, který tohle nikdy
nedělal, těžké. Koluje spousta
myšlenek. Nemáme žádný latex
a podobné věrohodné vybavení,
ale i bez toho jde natočit pěkný
záběr. Teď už víme zase o něco
více. Jasně, zkušenosti z předešlých akcí tě motivují
udělat to příště všechno lépe.
Z čistě technického hlediska: co to vlastně
šňupe ta prostitutka v Tvoje poslední šlapka?
Yeyo.
Spousta věcí, nejen u filmu, ale i v literatuře,
stojí hlavně na detailech. Určitá scéna může být
natočena/napsána fakt hodně dobře, ale jeden
nepovedený detail ji může celou shodit. Zjišťuješ
si různé svým způsobem i podružné, ale v konečném důsledku přesto důležité, detaily? Např.
jestli je opravdu někoho možné zabít tak a takovým instrumentem jako v Krvavém milenci? Mám
na mysli hlavně tu logickou stránku.
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Mám rád detaily, pozastavuji se u nich často.
Venku, doma, v práci, prostě kdekoliv se něco mihne
nebo leží, co je svým způsobem pro mě nějak zajímavé, začnu o tom přemýšlet, co všechno by se dalo
s tím dělat, nebo jak to využít. Nápaditost spojená
s fantazií funguje skvěle a pokud se ptáš, jestli je
možné někoho zabít ruční pumpičkou na nafukovací lehátko, tak ano. Můžeš cokoliv. Věříš tomu, jdeš
do toho…uděláš to. Ale nikdy nepoužívej stejnou
zbraň. Henry Lee Lucas.
Při seznamování s tvou filmografií mě docela
zaujaly názvy tvých filmů a tak bych se nad nimi
trochu pozastavil. Bestie z koupelny mi okamžitě
asociovala skvělou ujetou šílenost Příšera z šatníku (Monster in the Closet, 1987), Amanda zase filmovou matku Freddyho Kruegera. Byl to úmysl?
Vzhledem k tomu, že ve svých filmech odkazuješ
docela často? Šest prstů v zeleném je hodně vymazlený název, který se k celému filmu, potažmo
jeho subžánrové škatulce, opravdu trefně hodí.
Jen ten Krvavý milenec mi v souvislosti s dějem
a zápletkou přišel dost mimo a nesmyslný. Přemýšlíš nějak nad těmi názvy, nebo to flákáš jen
tak, co tě první napadne?
Název je velmi důležitý, vlastně nejen u filmu.
Mám rád zvučnost a jednoduchost v těchto věcech.
Amanda s matkou Freddyho neměla na název
žádný vliv. Mně se to jméno zkrátka líbí. Třeba jako
Caroll Anne z Poltergeist. Takže je pro mě přednější spíše zvučnost toho jména, než jeho spojitost
z horror filmem. Krvavý milenec vznikl za dva dny.
Byli jsme u vody, viděl jsem pumpičku na lehátka,
po ruce kameru, v hlavě myšlenku, ty jo, to by bylo
super využít tu pumpu jako vražednou zbraň. Ještě
v ten den jsme natočili skoro vše. Komplet improvizace, na rychlo, bez přemýšlení.
Máš za sebou 5 filmů do 20-ti minut a jeden
takřka hodinový film. Ten hodinový byla výjimka,
nebo chceš dělat filmy na větším prostoru? Zvyšuje délka filmu celkovou náročnost/nákladnost
projektu? Nebo je jedno, jestli se natáčí 15 nebo
45 minut?
Dobrý dotaz. Nebyla to výjimka, tohle bylo v plánu. Pohrát si s dějem, nějak to více rozvinout, zamotat. Pozastavit se nad náročností u vražd. Krátké
giallo by bylo zřejmě ochuzené. Ta náročnost spočívá
i v tom, kolik lidí tam hraje. Čím časově delší, tím je
potřeba udržet děj nějak v souvislosti.
Můžeš natáčet i něco ještě s delší stopáží, ale
nezapomeň, a to je velmi důležité, kdo vše na tom
bude pracovat. Jakmile se do toho člověk dostane
po prvních scénách a atmosféra graduje, přichází
znamení, že se je do příště na co těšit. Zdání ovšem
klame, proto je nesmírně důležité, aby kapela, šla-

pala s vyrovnanou chemií. Podstatný je taky nápad,
jenž se bude v průběhu rozvíjet.
Máš zrovna něco rozdělaného? Co chystáš
do budoucna?
Momentálně pracujeme na filmu Oči starého
kostelníka. Kde budou k vidění známé tváře z předešlého snímku, ale i, za což jsem moc rád, nová
krev v podobě nezaměnitelného výrazu. Děj nás tentokrát zavede ke starému ztrouchnivělému kostelu,
kde číhá záhrobní pomsta říznutá mafiánskou tématikou. Rýsuje se to opravdu skvěle. Maximálně se
na Kostelníka soustředím a proto bych budoucnost
nějak zatím nechtěl škádlit.
Z tvých filmů je jasně patrné, že máš v oblibě
kapely Faith no More, Fantomas a Mika Pattona.
Už Mike viděl Šest prstů v zeleném?
Trefný dotaz, dík. Tohle jméno je velká součást toho
co dělám. Dá se říct, že už nějakých 15 let zkoumám
tvorbu tohoto chameleona a s každým jeho přínosem
ta inspirace vzrůstá. Nemyslím si, že to viděl a ani by
ho to nějak nezajímalo, vzhledem k nedostatku času
na takové cypoviny. Už dlouho jsem chtěl natočit něco,
kde bude figurovat jeho jméno spojené s Itálií. A to žánr
Giallo je. Mike miluje horrory, hudbu pocházející z Itálie
možná ještě více. Proto vzniklo Mondo Cane. Doporučuji shlédnout nezávislý film Firecracker, kde si zahrál
dvojroli. Náročné pro obyčejného diváka, ale myslím,
že fandové Kubricka a Lynche si přijdou na své.
Kromě horrorů točíš i různé rozhovory, reporty a dělal jsi i promo video a videoklip kapele.
Hodláš v tom pokračovat, potažmo nějak svou
působnost v tomto ohledu rozšiřovat? Je nějaká
střednědobá meta, které by jsi chtěl dosáhnout?
Nějaký nesplněný sen?
Tohle vše mě moc baví a chci v tom pokračovat. Jak jsem říkal na začátku, lákalo to už dávno.
Všechny tyhle aktivity jsou svým způsobem důležité
pro rozvoj, ale hlavně je tam to krásné, že se něco
bude dít. Třeba, v našem městě Rosemary už nějakou dobu převládá přicházející hrozba těžby uhlí pod
dalšími oblastmi. Žijeme v tom, je prioritní vzít kameru a natočit to co se děje kolem. Rád bych jednou
udělal dokument o Horror žánru. Jak to vnímají lidé,
co si pod tím představí atd. Potom taky o Mikovi, to
taky hodně láká, ale především ukázat lidem to, že
jeho jméno není jenom o Faith No More.
Ke všem svým filmům sis psal scénáře sám
a předpokládám, že všechny byly Tvé nápady. Nenapadlo tě někdy zkusit to literárně? Napsat nějakou povídku? V níž by jsi měl více možností celý
příběh pojmout a vyjádřit mnohem svobodněji
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a ne tak omezeně jako v (amatérské) filmové verzi. Nebo ti ohledně sdělovacího/sdílejícího média
jde vyloženě o tu filmovou verzi?

základní věci kolem toho projektu. Bylo to čerstvé.
Důležitost zveřejnění byla na místě. Ohledně filmu to
byl první rozhovor.

Tohle mně nikdy nelákalo, nevím proč. Spíše jsem
nikdy nad tím nepřemýšlel. Určitě by to byla zajímavá
zkušenost, ale nemyslím si, že bych se nad tím v budoucnu nějak pozastavil. Nejedná se jen o film, jako
sdělovací prostředek, ale taky o hudbu. Těchto věcí
se budu velmi rád držet.

Poslední dobou se často probírají autorská
práva, kopírování, pirátství atd., přičemž je hodně uváděno autorství a okrádání tvůrců. Ty jsi ale
všechny své filmy (včetně Šesti prstů v zeleném,
které jsi později vydal i na DVD) umístil na youtube. Uškodilo ti to nějak? Nebo naopak prospělo?
Pokud ano v čem, v obou případech?

Pomohl ti nějak „profesně“ rozhovor v místním tisku? Kolik už jsi jich, včetně tohoto, za celou svou filmovou kariéru poskytl?
Nejde o to, že by nějak měl pomoct. Jednalo se
hlavně o poukázání na to, že je něco nového venku.
Taková malá prezentace vysvětlující trošku i ty

Ten zmíněný server je obrovský kolos a denní součástí nejen každého fandy hudby nebo filmu.
Problém vzniká tehdy, když použiješ cizí produkci
bez svolení a veřejně ji šíříš. Myslím formou prodeje v obchodech, nebo dokonce prostřednictvím TV.
To už je potom průser, ale stejně by to neprošlo. Tyhle věci jsou čím dál víc hlídané.
Co se týče amatérské produkce,
jsou youtube nebo jiné sdělovací
servery skvělou možností. Moc
dobře víme, že náklady na výrobu DVD nebo CD jsou velké a lidi
nemají už potřebu to podpořit.
Moc si cením těch, kteří do toho
jdou. Je nás málo. Zatím se můžeme na tato videa dívat od rána
do večera, je jich tam nespočet,
ale jednou? Potom ti už těžko
nějaký pajac řekne, že si nekoupí
DVD, když má internet doma, že
se na to podívá!!
Když jsem se tě ptal, kolik asi tak natočení Šesti prstů
v zeleném stálo, odpověděl jsi,
že jste nejvíce utratili za chlast.
Mohl bys tedy teď, abychom
si udělali představu, kolik ta
sranda vlastně stála, vážně
říci, kolik zhruba jste do natočení toho filmu vrazili peněz?
Kde jsi ty peníze sháněl? Pokoušel ses např. najít nějakého
sponzora?
Peníze jdou z vlastní truhly.
Samozřejmě tam není jenom občerstvení, ale potřebné technické vybavení. Ty položky nebyly
až tak převratné. Se sponzory to
není jednoduché. Z praxe vím už
z hudebního zázemí, jak to chodí. Netuším přesně kolik to stálo. Teď je situace jiná. Natáčíme
v odlehlých částech města, takže přemístění na dané místo už
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není jenom o položkách za občerstvení. Navíc jsme
součástí havířské kolonie, kde převládá Pandrholův
hněv. Momentálně to řešíme dobrovolnými kasičkami, které jsme umístili do našich oblíbených kaváren.
Já občas narážím na názor, že na rozdíl od literatury, film (respektive jeho kvality) v podstatě stojí na penězích, na rozpočtu a podle toho se odvíjí,
jestli je dobrý nebo ne. Je tomu opravdu tak? Opravdu to rozpočet může tolik ovlivnit? Je nějaká tebou
natočená scéna nebo film, která/ý by byl/a určitě
lepší a povedenější, kdybys na to měl více peněz?
Ano, podle toho co se odvíjí a jak je ta scéna náročná, se taky musíš dívat na finanční stránku. Chceš
do filmu třeba oblečení z historické Číny? Není problém, ale musíš to logicky půjčovně zaplatit. Jasně,
pokud bychom měli profi borce z maskérského studia se vším tím vybavením, bylo by to efektivnější.
Ovšem i s tím málem se dá udělat hodně věcí. Možná
se i ani tak nejedná o to mít velký finanční rozpočet,
ale spíše více času. Ta ruční práce na koleně je taková poctivější, svou zručností a výsledným dojmem,
že se to povedlo. Ano, můžeš si říct, sakra, kéž by
to mohlo být jinak. Sami víme, že toho nelze docílit
hned jen tak. A tak si to budeme dál na tom svěráku
montovat v klídku, popíjet lahváče a pak se usmějeme, že to ostří toho oštěpu nakonec šlo zbrousit!!
Tohle nám dává lepší pocit, než přijít k hotové věci.
Nemůžu se nezeptat na Tvou kapelu Pátek třináctého? Představ ji nějak. Kdo, na co, proč, co, jak
dlouho atd.? Jedete v horrorové tématice striktně
od samého začátku? Co koncerty, nějaké nahrávky? Jak jste se dostali k polskému vydavatelství?

Tahle kapela už je nějaký pátek nefunkční. Nápad
dát tohle dohromady vznikl na jaře 2006. S Tomášem
Pletnickým jsme seděli doma, poslouchali oblíbené
metalové smečky a řekli si, že by nebylo špatné něco
zkusit v podobném duchu. Zprvu se mělo jednat jen
o domácí projekt, umělé bicí, kytary nahrané do kompu … Nakonec bylo vše jinak. Na jednom z prvních
koncertů jsme hráli s polskou kapelou Uziel, které šéfuje Sebastian Bartek. Měl nápad zakládat nezávislý
label. Naše produkce se mu líbila a tak začala další
kapitola křišťálového jezera. Pod jeho značkou nám
vyšly dvě CD, splitko Seance na druhé straně světa
(2007) s PL projektem Res Nulius a samostatné CD
Videothrash (2010). Skvělé časy. Potácení s problémem ohledně shánění bubeníka naší tvorbu uvrhlo
k odpočinku.
V reakcích na Šest prstů v zeleném jsem tu
a tam narazil na připomínky k té rázovité severomoravské mluvě, jíž je film namluven. Tož synku,
na závěr můžeš napsat cosik, co chceš a napiš to
po našimu.
K těm připomínkám se vyjádřím rád. Jde to z nás,
tak to chceme. Nemůžeme přece měnit mluvu. Nikdo
by s tím nesouhlasil. Je to čisté. Tak jak nás zachytíš
třeba v obchodě, na pivu, v autobuse, nebo kdekoliv
jinde, tak uslyšíš to stejné a to je krásné. Tuž, džinka
jak pjerun za podpore. Jakšik bylo jakšik benže, idym
do sklepa bo mi ve špajsce gore. RIP Adam MCA
Yauch.
My dženkujemy i rob dal co robiš bo robiš to
fajně!!!

Krvavá hostina
Knižní prvotina nadějné stálice české horrorové
literatury Svatopluka Doseděla. Zlo nezná hranic ani
forem.
Svatopluk Doseděl: Krvavá hostina
Vydavatel: Luděk Kovář – Gumruch DTP, 1997
Počet stran: 228
Ještě pořád si živě pamatuji, jak takřka zbožně
jsem tuto knihu před těmi čtrnácti lety, v době, kdy
českého knižního horroru bylo ještě mnohem méně
než šafránu a jen o trošku méně než dnes, držel ruce.
Jak se můj zrak vpíjel do sice tendenční, přesto hezké, barevné a poutavé, titulní strany. Dodnes jde o jeden z nejlepších a nejpovedenějších českých horro-

rových knižních zářezů.
Osm ne zcela krátkých povídek je z valné části
výběrem jeho prací publikovaných v časopise Nemesis v letech 1995–1997. Až na tři výjimky jde o čistý,
syrový horror v klasické tradici prolínání nepřirozeného a děsivě fantaskního se střízlivou realitou současnosti. V podstatě klasický kingovský přístup, za nějž
se ovšem Doseděl nemá vůbec proč stydět. Neboť ani fakt, že byl Doseděl svého času označován
za českého Stephena Kinga, kvalitám jeho povídek
nijak neubírá, spíše naopak. Protože pokud si Doseděl z Kinga něco opravdu bere, pak je to oddanost
práci, propracovanost, vytříbenost, smysl pro detail
a schopnost dobře budovat základní stavbu povídky.
Mayflower. Naprosto klasický příběh o podivné
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odbočce, ještě podivnější stopařce a úplně nejpodivnějším starém zchátralém opuštěném domě uprostřed lesů, v němž hlavní hrdina dělá přesně ty věci,
které by, navzdory soudnému rozumu, dělat neměl.
A taky se mu to nevyplatí.
Temné, ponuré a nepříjemné, stejně jako noc, během
níž se příběh odehrává.
Světlo
zasvěcených
má sice prostou zápletku
a nijak výraznou pointu, až
by se dalo říci, že je pointyprostá, přesto ji mám
z celé sbírky a snad i z Dosedělovy tvorby (určitě bych
jí zařadil do první trojice)
nejradši. Má totiž neuvěřitelně silnou bezvýchodnou
a beznadějnou atmosféru,
která drtí mozek silou pomalu ale jistě se stahujícího
svěráku. Dva lidi, samota
opuštěné chatové osady
a něco, co by tam rozhodně
nemělo být. Ty pocity hlavní
hrdinky, která naprosto neví
co se děje, co má dělat,
ale přesto jí cosi uvnitř nutí
a snaží se zachovat stopy
lidství, jsou opravdu sdílené. Jsem hrozně rád, že si
na jiném místě tohoto čísla Howarda můžete přečíst
právě tuto povídku.
Tradiční, silně deštivý a ještě více špinavý futuristický thriller ve stylu Obojku (Wedlock, 1991) a jiných podobných vězeňsky-upgradovaných příběhů.
Takový je Srdcový spodek. I když futuristický už asi
moc ne, když se odehrává v roce 2012 … Špinavé
kanály, ovládání lidí pomocí neznámé drogy a individuální snaha hlavního hrdiny vymanit se z područí
vězeňského systému a oné drogy. Nebýt těch krys
(že já jsem si na tu povídku nevzpomněl, když jsme
jim minule věnovali článek?), postrádalo by to cokoliv
horrorového. Nečte se to špatně, má to spád, je to
akční, ale …
V povídce Countdown šestice mladého masa
na porážku cestou nočním lesem vyruší něco nebezpečného a hladového. Začíná úprk s názvem: „Kdo
přežije?!“ Zápletka ne zrovna nějak originální a zajímavá, ale nijak podrobněji a detailněji specifikovaná
povaha a podoba onoho nebezpečného a krvelačného společně se schopností nedostatky zápletky
a pointy zastínit schopností vyprávět a jejím prostřednictvím z toho vytřískat alespoň nějak ucházející
atmosféru z příběhu vytváří ne zcela špatné čtení. Je
to prostě taková klasika, která vám nezpůsobí noční
můry, ale ani nijak neurazí. Ve filmu na něco podobného bez keců koukáme každý druhý týden, tak ne-
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vím, proč zrovna v povídkové knize by to mělo nějak
zvlášť vadit.
Hlavní hrdina příběhu, astronaut Jeff Hazard se
klidně mohl jmenovat Snake
Plisken. Pravda, do zničeného, zchátralého, zdivočelého a zešílivšího New Yorku
ovládaného jakýmsi podivným zmutovaným a degenerovaným Bratrstvem,
od „normální“ civilizace
odděleného souvislým pásmem výbušnin, ho nikdo
nevyšle, on tam jde najít
svého bratra dobrovolně,
ale jinak … Je to chmurné,
je to akční, je to napínavé
a vlastně to není ani špatné,
ale já bych místo toho radši
nějakou horrorovou povídku.
V Hazardovském sequelu Ochutnávači medu
nás Doseděl z postcivilizační džungle velkoměsta
zavede do civilizací takřka
nedotknuté džungle někde
uprostřed afrického Konga.
Neprostupná džungle, tajemné město ukryté uprostřed lesů, ještě tajemnější kult a obří včely nás zaplaví tou dobrodružnější a fantastičtější příchutí (více)
fantastického (méně) horroru. Možná vám to padne
do gusta mnohem více než mě. Jako barevný dobrodružný komixový seriál na zadní straně časopisu
ABC by to asi působilo lépe. Pro mě Dosedělova nejslabší práce.
Nejzávažnější „chybou“ Dosedělových povídek
v této knize je možná fakt, že u nich zažíváte něco,
co by se vzdáleně dalo nazvat deja vu. Prostě, že
už jste to v té či oné více či méně podobné podobě
již viděli/četli/slyšeli. Woodcutters Vám tak možná
na mysl letmo přivedou o více než půl dekády mladší
Choking Hazard. Pravda, hrdinové této povídky se
ukrývají ve srubu a ne v hotýlku, útočí na ně zombie
dřevorubci a ne zombivci a rozhodně se u čtení povídky tolik nenasmějete jako u sledování Dobešova
existenciálně-filosofického celovečerního debutu,
neboť zde jde humor stranou a do popředí se dere
strach a bolest.
Historie občas dožene každého z nás. Nepříjemné je to hlavně v případě, že se tak stane bez
jakéhokoliv našeho přičinění a zavinění. Nepříjemná
srážka s obrovským náklaďákem v závěrečné povídce Bumerang může mít opravdu nečekané následky.
Můžete si třeba vybavit svůj předchozí život a to, že
neskončil zrovna přirozeně. A tak se můžete rozhodnout, že svou předcházející smrt pomstíte.

HOWARD – 3/2012
Doseděl ve svých příbězích neobjevuje Ameriku, jen o ní krásně vypráví. Nesnaží se být každým
slovem, každou zápletkou, každou pointou nutně
a bezpodmínečně originální. Snaží se jen příběh co
nejlépe odvyprávět. A to se mu daří. Je poutavý, je
zajímavý. Rád se rozpovídá, udělá si čas na navození
té správné atmosféry. Nešetří slovy, neseká příběh
telegraficky co nejkratšími větami. Přesto je všeho
tak akorát. Dokáže pohltit, dokáže zamrazit. A to
mnohdy bohatě stačí. Neboť originální počiny jsou
z části originální právě proto, že vyčnívají z hromady
počinů tradičních, zaběhnutých, určujících a vlastně
vůbec ne špatných.
Povídky doprovází černobílé kresby Milana Fibigera. Rozhodně si zaslouží pozornost, jednak proto,
že jsou opravdu skvělé (Mayflower, Hazard, Woodcutters, Bumerang), trefné a výstižné, ale proto, že
nejsou pouhým doplňkem. Kresby by fungovaly i sa-

mostatně, Fibiger dokáže nádherně ve své kresbě
vystihnout strach a děs. Ano, nebudu chodit kolem
horké kaše, jsou nejlepší z celé knihy, často převyšují
samotné povídky.
Svatopluk Doseděl není dokonalý. To však vůbec
ani trochu nevadí, protože na dokonalých věcech
vždycky něco nehraje. Je však, a spolu s ním i jeho
Krvavá hostina, čtivý, strhující… skvělý. Vhodný společník na strávení několika příjemných, zajímavých
a mrazivých chvilek s dobrým horrorem.
Honza Vojtíšek

Barbora Kosiecová:
„Luky se mně jednou někde u piva zeptal,
zda bych mu nechtěla pomoct s filmem“.
Svou bytostnou
existencí nás oblažila
počátkem října 1982
v hornickém Havířově.
Celý svůj život však
žije v Karviné, „která je ve Slezsku a ne
na Moravě“, jak sama
podotýká. Vyučená
kuchařka-číšnice,
maturovala v podnikatelském oboru. Živila se jako servírka,
v současnosti si užívá
rodičovské dovolené
se synem Ondřejem.
Od svých sedmi let
holduje jízdě na koni,
ráda zpívá, zajímá
ji historie a příroda.
Miluje motorky, hokej a je fanynkou FC Baník jehož zápasy pravidelně
navštěvuje. V roce 2011 herecky debutovala v amatérském horrorovém kraťasu svého kamaráda Bestie
z koupelny. O rok později ztvárnila jednu z hlavních
rolí v hodinovém giallu Šest prstů v zeleném. Následující rozhovor je projevem nejen uznání, ale i nadějí,
že to nejsou jediné dva filmy, v nichž se objevila. V současné době natáčí film Oči starého kostelníka.
Na začátek řekni něco o sobě. Cokoliv co
uznáš za vhodné a publikovatelné.

Cokoli?? To snad
ne. Jsem obyčejná,
trošku bláznivá, ukecaná, někdy krapet
výbušná, ráda obklopená přáteli, milující
maminka 4,5 letého
syna Ondráška.
Tenhle rozhovor
vznikl hlavně díky
tvému hereckému
účinkování ve filmech Bestie z koupelny a Šest prstů
v zeleném, v nichž,
na rozdíl od ostatních herců a hereček, působíš hodně
přirozeně. A tak se
další a podstatná
otázka přímo nabízí. Měla jsi před těmito filmy nějaké herecké zkušenosti?
V Bestii jsem toho moc nenahrála, ale ten výkřik
se líbil hodně lidem. Děkuji za poklonu, ale jak říkám
všem: Já se v „Šestiprsťáku“ sama sobě vůbec nelíbím. Herecké zkušenosti mám pouze ze základky,
kdy jsme hráli různé scénky. Jinak ne, žádné herecké
zkušenosti opravdu nemám.
Takže jaká vlastně byla tvá cesta k herectví?
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Cesta-necesta. Luky (rejža) se mně jednou někde u piva zeptal, zda bych mu nechtěla pomoct s filmem. No a už to bylo.
Ptali jsme se už minule Sabiny, tak
proč se nezeptat i tebe. Jaký máš vztah
k horrorovému žánru? Šla jsi do těch dvou
horrorů ze zvědavosti, kamarádství nebo
proto, že tě horrory baví?
Já a horror?? NE!!! Fakt, já se na horrory koukat nesmím, pak nespím a bojím se.
Mám ráda krimi a komedie. Šla jsem do toho
z kamarádství a do Bestie trošku i ze zvědavosti.
Hlavně z Šest prstů v zeleném docela čiší to, jak vás to asi hodně bavilo a jak
jste si to natáčení užívali. Že to asi byla docela zábava. Bylo tomu opravdu tak?
Byla to neskutečná zábava. Až na tu zimu,
když chudák Marky ležela na zemi s „podříznutým“ hrdlem, ale i to se zvládlo. Ovšem byli
tam i nervy, jak jinak.
Necháš se vést režisérem a posloucháš na slovo, nebo mu do scén kecáš?
V něčem se vést nechávám, ale většinou
mu do toho kecám. A ne jen já.
Co tě během tvého herectví potkalo asi nejproblematičtějšího, nejtěžšího?
Měla jsi při natáčení s něčím problém?
Samozřejmě erotická scéna. A čas, kterého moc nemám.
No, asi se nedá nezeptat. Co odhalování před kamerou? Měla by jsi s tím problém? Za jakých podmínek by to problém
nebyl?
Jak jsem už psala výše, dělalo mi to
trochu větší problém. Po flašce červeného
to bylo lepší. I Lukáš (můj herecký partner)
mi celkem pomohl, páč se známe hodně
dlouho. A Silvinka (Rebeca) byla taky super.
A NE, do budoucna už neplánuji nic se svlékáním. Máte smůlu. Stejně o moc nepřijdete.
Co Tvá další role? Chystá se něco?
V čem novém tě uvidíme?
Snad bude. Rejža už má něco v plánu
a počítá i se mnou. Nevím zda-li mohu prozradit název.
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Po sezoně
Sedm let poté, co kdesi v Texasu přibíjeli vřískající dívčinu ke křeslu, jen o pár měsíců poté, co si
na kterémsi ostrůvku ve středozemním moři George
Eastman pochutnal na lidském plodu, se syrová krutost usídlila na pobřeží Maine.
Jack Ketchum:
Off Season: The Unexpurgated edition
Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Laser
Počet stran: 240
Editorka Carla má před sebou sice těžkou, ale
v konečném důsledku skvělou práci, musí zredigovat knihu o rock’n’rollu padesátých let. Pro tento úkol
se rozhodla pronajmout si chatu v nejjižnějším cípu
Spojených států, v Dead River ve státě Maine. Ale
před prací ještě trochu zábavy a tak na týden pozvala několik svých přátel užít si venkova, mimo jiné
svou sestru, bývalého i současného přítele. Zdá se,
že šestice, navzdory vzájemným ne zcela urovnaným
vztahům a povahám, bude docela dobře bavit. Jenže to by se v okolí nesmělo pohybovat něco, co má
hlad, vytříbené chutě a jaksi nebere ohledy na ostatní. A nečeká to. Místo pohody nastoupí křik, bolest
a smrad spáleného masa.
Z jedné strany je škoda, že se k nám Ketchumova prvotina dostává až celých třicet let od prvního vydání. I díky tomu, co jsem trochu nakousl
v perexu, tento časový odstup totiž trochu ubírá ne
na kvalitách, ale na síle. Díky posunu hranic, hlavně
ve filmových horrorech, jsme totiž dneska už zvyklí
na ledasco, jenže vyjít v češtině tento román tak před
dvaceti lety, pěkně by Vám rozsekal prdel i mozek.
Na druhou stranu všechno zlé je k něčemu dobré,
a tak díky tomu časovému odstupu byla do češtiny
přeložena ne původní, na nátlak vydavatele značně
osekaná verze s pozměněným závěrem, ale již upravená, původnímu autorovu záměru připodobněná
verze, díky níž se také seznámíme s původním zadek
nakopávajícím závěrem. A to je docela dobrá cena.
Český překlad vyšel jako první svazek edice Moderní díla hororu. Toto čestné místo si plně zaslouží.
Byť se mi to prvních cca 70 stran, pro rozvláčnost
a nezáživnost nezdálo, po následujících několika stránkách jsem rychle změnil názor. Neboť sice chvíli trvá,
než se v románu začne něco podstatného dít, ale když
už se to dít začne, trvá to a nepřestane, vyjma částem
věnujícím se policejní linii, která však s ostatním dějem
nakonec přece jen splyne a přičiní se o opravdu vynikající závěr, až do samotného konce.

Dlouho jsem přemýšlel, jestli to vůbec zmínit,
jestli tím románu spíše neuškodím, než pomůžu, ale
nepříjemnou, drtící, houstnoucí a neústupně tísnivou
atmosférou se Ketchum hodně přiblížil Hooperovu
The Texas Chain Saw Massacre (1974). I tam totiž
po „poklidném“ začátku se všechno seběhne strašně rychle, hlavní hrdinka začne neuvěřitelně působivě vřískat a nastoupená atmosféra drží až do konce.
Tyhle dva příběhy si v mnohém notují, v žádném případě to ale neznamená a nechci to tvrdit, že by Ketchum od Hoopera nějak opisoval. Naopak, v mnohém je ještě drsnější a syrovější. A mějme na paměti,
že papír snese více, než celuloid.
Ketchum si nebere žádné servítky, seká to padni
komu padni nezávisle na pohlaví, věku či charakterových vlastnostech. Šokuje, ale ne prvoplánovitě,
ač je opravdu drsný a mnohdy nakukuje přes okraj
nechutnosti, je realistický. Všechno je to svým způsobem přirozené, reálné a naprosto uvěřitelné. Krev
stříká, lidi řvou, trpí a umírají, maso voní, bolest je
vnímatelná a dobro jako by přestalo na okamžik existovat.
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Je potěšitelné, že je české vydání doplněno doslovem samotného autora z roku 1999, kde vysvětluje peripetie, kterými musel (a byl donucen) projít při
prvním vydání svého románu a změny. Docela dobře to ukazuje a nastiňuje, o co všechno jsme mohli,
coby čtenáři, v různých románech přijít (a ani o tom
nevíme) a jak jednoduše se to může uskutečnit.
Zbývá než děkovat za to, že se k nám román dostal v co nejpůvodnější verzi (tu úplně původní autor
po debatě s vydavatelem zahodil do koše). Protože
v opačném případě by mě Ketchumův román velmi
mile překvapil a zaskočil jen jednou věcí – první obětí.
Ne tím, že k ní došlo, jako spíše tím, kdo se jí stal.
Brilantní. Takhle mne však, k mé vlastní potěše, do-

stal ještě jednou věcí, kterou je již několikrát zmíněný
závěr románu. Opět brilantní a velmi povedený tah.
Po sezoně jakožto první svazek otevřelo edici Moderní díla hororu. Napadá mě, zda-li si hned
na počátek Laser nepoložil laťku hodně vysoko, neboť tohle bude překonávat jen horko těžko. Ketchumův debut je totiž pecka, kterou nelze než doporučit
a zalitovat, že se k nám dostává v pouhé paperbackové verzi. Tohle by si tvrdou vazbu rozhodně zasloužilo.
Honza Vojtíšek

Na následujících řádcích se krátce seznámíme s horrorovou tvorbou Lukáše Bulavy, respektive
Horrorwatch. Od počátků k současnosti.

dojmem. Vražedný nástroj, ač se mu nedá upřít jistá stopa originality, spíše rozesměje, než aby vyvolal
jakýkoliv jiný pocit. Ovšem pokud to takhle opravdu
funguje, nerad bych, aby to někdo zkoušel na mě.
Patrně nejsilnější pocit, jež ve Vás film vyvolá bude
zřejmě údiv, proč se film jmenuje tak, jak se jmenuje.
Henry and Becky (2008) natočený již pod hlavičkou Lukas80 je drobným stylistickým cvičením parafrázujícím vybrané scény mezi Henrym a Becky z filmu Henry: Portrét sériového vraha (Henry: Portrait
of a Serial Killer, 1986, rež. John McNaughton). Několikrát přejde do ryze parodické roviny, která z toho
všeho dělá hodně zvláštní divácký zážitek nepostrádající atmosféru, za níž může hlavně použití hudby
přímo z filmu. Herecky je Henry zvládnutý skvěle,
Becky trochu válčí s angličtinou.

Ještě bez „tvůrčího“ určení se horrorový debut
Krvavý milenec (2007) vyznačuje především nezakrytě nesmělými krůčky, ohmatáváním terénu
a upevňování kolenou pro pozdější jistější postoj
před i za kamerou. Toto několikaminutové cvičení
předkládá příběh natolik prostý a jednoduchý, že až
zápolí s nějakým smyslem. Ovšem na vraždách z vilnosti mnohdy smysl nenajdete. Zpočátku neposedná
kamera ani na chvilku nepostojí, hudební výběr sice
dokáže vystihnout danou atmosféru, svou mnohožánrovostí a rychlým tempem, v němž se jednotlivé
úryvky střídají, působí neurovnaným a kostrbatým
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Jít na trh pro salát, minout při tom rozmanitou zeleninou košatě zásobené stánky a nakoupit u ne zcela
věrohodně vyhlížejícího muže, který má „na skladě“
jen tři rajčata a jednu hlávku zelí a po vašem vykoupení jeho krámku Vám ještě vaše peníze zase vrátí, to
opravdu nemůže skončit dobře. A v Bestii z koupelny (2011), prvním horrorovém filmu natočeném již pod
hlavičkou Horrowatch, to dobře samozřejmě neskončí.
Počáteční nesmělost je pryč, už přišel čas na hraní.
Například s úvodními a závěrečnými titulky, které jsou
minimálně nápadité. Obecně pokrok ve všech oblastech: hudba, střih, scénář a v jistém směru i herectví,
neboť co hercům a herečkám chybí na schopnostech,
to nahrazují sympatiemi, které dokáží vyvolat. Velmi
mne zaujala silně procítěná a velmi dobře pojatá scéna s figurínou z výlohy. Po dějové stránce nic moc
převratného, jistá paralela s jednou scénou ze Slugs
(1988) docela pobaví, ale obecně vůbec ne špatné dílko, v rámci amatérské tvorby, samozřejmě.
Natrefit v noci na sociální pracovnici s ne zrovna standardní minulostí, která ji občas ovlivňuje život
i v současnosti, není zrovna tou šťastnou chvilkou dne.

Může to totiž být Tvoje poslední šlapka (2011). A navíc to úplně stejně dobře může platit i pro ni samotnou.
Jednoduchý přímý příběh s krátkými flashbacky. Svým
způsobem rutinní záležitost, na níž mě nejvíce zaujaly hereččiny kozačky, to ale proto, že to je můj malý
soukromý fetiš. Zaujme i představitelka hlavní hrdinky,
která si to viditelně a evidentně docela užívala. Což se
nedá neocenit, zvlášť k povaze její postavy. Jsou zde
patrné větší stopy práce s charaktery a chováním postav. Poučení z filmu? Víno se musí dopíjet!
V Amandě (2011), příběhu svérázného hipísáka
Martina, jež na břehu potoka objeví bezvládné tělo
ženy a u sebe doma pak vyslechne její minulost, zabrousíme do komediálních vod. Amanda má docela
zajímavý a ze všech příběhů zatím nejoriginálnější příběh a zápletku, naneštěstí ji však nějak moc nerozvádí a závěr filmu spíše ještě více otázek pokládá, než
aby na nějaké odpověděl. Amanda potěší zvýšenou
prací věnovanou maskám a trikům, košatějšími lokacemi a interiéry a snahou o obecný ucelenější celek
(postava vypravěče), jež se však s dokonalostí trošku
míjí. Snaha se však počítá. Martin je svéráznou po-

Henry and Becky

Bestie z koupelny

Tvoje poslední šlapka

Amanda
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stavou a k ní její představitel Milan Hudeczek přispěl
mírou vrchovatou. Takoví lidé jako Martin jsou poměrně nefilmoví, přesto však v reálném životě existují
a mnozí z nás na ně jistě narazili. A to tu postavu dělá
sice komickou, přesto přijatelnou a reálnou (pokud
se tedy Hudeczek nesnaží zrovna moc hrát). Na rozdíl od Amandy v podání Andrey Viktorové. Je jen škoda, že tajemná postava Honzy Jendrýska přesto, že
vnáší do příběhu tajemno a trošičku té originality, se
vůbec nerozvine a vlastně se o ní vůbec nic nedozvíme. Naproti tomu Ruda Schwester coby vypravěč se
jen cvičně otrkal pro svůj povedený herecký výkon
v následujícím Šestiprsťákovi v zeleném.
Jestliže obecná kvalita Horrorwatch u posledních dvou filmů klesala jen proto, aby nabírala dech
a sílu na zatím poslední, nejmonumentálnější a nej-

delší počin Šest prstů v zeleném (2012), dá se to
snad i trochu pochopit a omluvit. Bezmála hodinové
ukázkové giallo s tajemným vrahem, řádkou obětí,
promyšlenými vraždami, velmi stylovou hudbou, zajímavými postavami a v jistých mezích i hereckými
výkony, povedenou kamerou a vytříbeným střihem,
jsme recenzovali v minulém čísle a pár informací se
o něm dozvíte i ve dvou rozhovorech v tomto čísle.
Zbývá tedy jen doufat, že to nebyla laťka položená
hodně vysoko a že i v dalších počinech ji dokáže
Horrorwatch posunovat stále výše. Na Šestiprsťáka
je totiž radost pohledět.

Honza Vojtíšek
Roman Kroufek

RECENZE

Pátek XIII Videotrash
Pomyslím-li na přelom 80. a 90. let 20. století,
vybaví se mi asi tři věci: dětství, thrash metal a horror.
Nevím, jak s tou první, ale další dvě věci se karvinské
kapele Pátek XIII podařilo skloubit perfektně.
Formát: CD
Vydavatel: Let Theme Come Production
Rok: 2010
Počet skladeb: 10 + bonus track
Délka: 47:40 min.

Karvinští synci spojili to, co mají evidentně rádi
– starý dobrý old school thrash metal a béčkové
horrory, vše pěkně v duchu osmdesátých a raných
devadesátých let a vytvořili opravdu fungující výtvor,
jež (a věřím, že nejen stejně postiženým) prostě musí
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zachutnat. Fotbalisté a jiní sportovci často používají
svou obsáhlou, leč přesto nic neříkající hantýrku, jež
několika větami v podstatě řekne jen jedno jediné:
„Naší taktikou je vždy hrát na 100 % a dát vždy o jeden gól více než soupeř!“ (Jako by podstatou fotbalu bylo někdy něco jiného) Vypůjčím si, na první
pohled podobnou hantýrku muzikantskou. Tepající
bicí s kopáky nechávajícími zrychlené bušení srdce
při vypjaté horrorové scéně daleko za sebou, řízné
kytary s ostřím té nejvýkonnější texaské motorové
pily, bublající basa znějící jako dobře natažená a naladěná střeva (a jakožto baskytarista velmi oceňuji, že zde je ta baskytara, na rozdíl od mnoha jiných
nahrávek mnoha jiných kapel, opravdu slyšet!!!) a atmosférou, barvou a polohou (jak k hudbě, tak i k obsahu) naprosto trefný a pozoruhodný zpěv. Ano, i tito
kluci do toho jdou na 100 %, vzájemně se podporují
a i když nemají žádného soupeře (na rozdíl od jejich
společného split CD s Res Nulius) jsou prostě lepší,
hrají lepší hru a jsou soudržnější.
Přesvědčí o tom již úvodní pecka, jedna z nejlepších na albu, Return of the Living Dead, opěvující
zombie klasiku, tedy pomalou chůzi a „more Brains“!
V dalších skladbách se vydáme napříč horrorovými
destinacemi (Texas, v níž se dočkáme i nezbytného
samplu), subžánry (Poltergeist s velmi příjemným
ženským doprovodným zpěvem, Nightmare či druhá
největší pecka desky s výborným nástupem a skoro
až King Diamondovskou vsuvkou v závěru Children
of the Corn), příběhy (instrumentální Pandoras Box)
a postavami (Medusa, Simon de Belleme – s výborným kytarovým sólem, Sirael).
Pomalejší pasáže se v přesně vyváženém poměru
střídají s rychlými, valivá atmosféra (úvod Ghostly Forest) se mění v říznou a údernou, jednotlivé melodie se
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zařezávají do mozku a vibrují těmi správnými buňkami.
Samozřejmě, že hitové pecky (obě zmíněné) vystupují z té ne vůbec špatné, leč tradiční klasiky, jež tvoří
thrash thrashem, zahalující slabší kousek placky, kterým je, pouze a jedině díky nepovedenému (a do muzikantské koncepce skladby naprosto nevhodně pojatému) ženskému/dívčími zpěvu, jediná celá (!) česky
zpívaná skladba Sirael. Až se mi nechce věřit, že to
zpívá ta samá zpěvačka, jako ve skladbě Poltegreist.
Zcela v duchu hudby i textů se nese povedený,
velmi trefný, vhodný a stylový, příjemně retro komický
obal (ta Samantha Fox mě málem zabila).
Tento videothrashový retrovýlet na vlnách not
se fakt povedl. Je opravdu velká škoda, že kapela
v současnosti již nějaký pátek (třináctý?) nevyvíjí žádnou činnost, protože si živě představuji, jak bych si
užíval nějaké její živé vystoupení, lítaje pod pódiem
mezi návštěvníky v černém hábitu, gumovým nožem
a mou vřískotovskou maskou! Thrash metal již dávno není mým hlavním proudem (šálkem) kávy, vracím
se k němu spíše jen sporadicky v záchvatech sentimentálního rozpoložení, ale Videotrhrash jsem za ty
necelé dva měsíce, co ho vlastním, sjel už alespoň
patnáctkrát a to zdaleka ne jen pro potřeby recenze. Je to také jediné originální thrash metalové CD
v mém vlastnictví. A jsem tomu rád, neboť Pátek XIII
se okamžitě zařadili bok po boku thrash metalovým
veličinám mého mládí.
www.patektrinacteho.xf.cz
bandzone.cz/patek13teho
Honza Vojtíšek

Jozef Harendarčík

Slepý muž
s capom
Strieborná lyžica s pudingovým nákladom letí
ako včielka a s mnohými zákrutami si preráža cestu smerom k malým ústam. Ľahko pristane na červených perách a čaká, kedy sa ústa otvoria. Brní
a bzučí ako nedočkavá včielka. Chlapček znechutene odvráti od lyžičky hlavu a náklad sa prilepí

na jeho bledé líčko. Matka si nervózne povzdychne
a jemne utrie vreckovkou zašpinenú tvár chlapčeka
sediaceho na širokej váľande. Takto sa s ním trápi
celé hodiny.
Večer už vrcholí a posledné lúče slnka narážajú
do podkrovného okna, kde býva matka so svojim sy-
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nom. Ďalšia lyžica s plným nákladom poletuje po kuNapriek tomu matka toporne sedí s lyžičkou v ruke.
chyni, no malá rúčka ju sotí na zem. Chlapček sa pri
Druhý krok, tretí a ťuk. Prichodiaci opäť načúva.
tom žiarivo usmieva. Myslí si, že je to hra. A keď otec
V mysli matky sa rozvíri prúd myšlienok. Čo má znapríde z práce domov, zahrá si s nimi túto hru i on.
menať ten ťuk? Zvuk jej nie je neznámy, ale nedoDvere na prízemí, ktoré vedú do podkrovia, zakáže ho identifikovať. A zase! Krok, krok, ťuk. Zarachotia. Matka podvedome napne sluch. Po prasváhanie a potom krok, krok, ťuk. Matka prichádza
kajúcich schodoch sa nesú ťažké kroky. Otvoria sa
na to, že tieto kroky istotne nepatria starej mame.
dvere do kuchyne a v nich sa objaví starý otec. StaTak komu?
rec a chlapček sa na seba figliarsky usmejú. Do maPoloží ruku na rameno starého otca a posunkom
lých rúk sa dostáva modrý trabant, ktorý okamžite
naznačí, aby sa utíšil a spolu s ňou načúval. Zahľadí
putuje do chlapčekových úst. Angličák je chutnejší
sa prekvapene do jej zmätených očí a načúva. Krok,
ako pudingová včielka.
krok, ťuk. Starý otec cíti, ako sa mu srdce divoko
V malej piecke praská oheň, tiché nokturno dorozbúcha. Krok, krok, ťuk. Ako struna sa postaví
pĺňajú stony starých nástenných hodín. Muškátové
a priloží ucho bližšie k dverám. Chlapček vloží trakvety zasadené v malých črepníkoch na parapebant do pusy a napodobňuje zvuk motora autíčka.
te okna spolu s polievkou v hrnci rozvoniavajú útlu
Krok, krok, ťuk. Trhavo sa pozrie na svoju dcéru.
miestnosť. Malá rúčka prechádza po zvráskavenej
Z očí sa mu lejú slzy. Meravo a vystrašene si sadne
tvári. Starec stvára všelijaké huncútstva, aby sa
na stoličku. Matka a starý otec si neveriaco hľadia
chlapček smial a matka mu mohla do úst vložiť jemdo očí.
nú stravu. Trabant je celý hnedý od pudingu. Slnečné
Bytosť pomaly kráča po schodoch. Obaja už
lúče zhasínajú, šedá lampa zahaľuje kuchyňu do povedia, že to neznáme ťuk je starecká bakuľa. Matka
nurého svetla.
chytro pochytí svojho syna, položí si ho do lona a zaDvere do podkrovia opäť zarachotia. Tentoraz
hľadí sa na kríž, ktorý visí nad verajami dverí vedúcihlasnejšie a dutejšie. Matka, ktorá sedí na váľande
mi do spálne. Z popraskaných pier ticho vychádzajú
spolu so synom, prekvapene podvihne obočie. Ak
modlitby, rukou pevne drží svoje dieťa. Nevníma, ako
by chlapček spal, určite by ho taký rachot zobumalá rúčka autíčkom naráža do jej brady.
dil. S úsmevom hľadí, ako sa jej otec zabáva spolu
Pred očami jej kvitnú záblesky nedávnych udas vnukom a podvedome očakáva kroky po schodislostí, ktoré jej v mysli vyvolávajú podivné kroky.
ku. Nervózne sa zahľadí na dvere a vníma neznáSpomína si na pevný stisk s posledným výdychom.
mu návštevu, ktorá akosi otáľa a stojí pred schodmi.
Na čiernu špinu za nechtami. A pred skonom tak
Prečo nekráča hore? Určite to bude stará mama.
príšerný výkrik. Padajúce knihy z políc. Ako sa
Žeby potajomky načúvala zvukom zhora?
kňaz pri poslednom rozhrešení pomočil a s plačom
padol na zem. Spomína si aj na bakuľu. Ako sa
Ozve sa prvý vŕzgajúci schod. Príliš opatrne a tajej rukáv čierneho saka zachytil o bakuľu v truhle
jomne. Prichodiaci s ďalším krokom váha, akoby
a nechcel pustiť. Chytro privreli rakvu, aby nik nevisa bál, že svojim krokom spravil až príliš veľa hludel, že nebožtík krváca zo všetkých otvorov na hlaku. Otáľa alebo načúva? Podivná návšteva spolu
ve. Ťuk bakule, ktorý búchal na podlahu, keď ako
s tmou, ktorá hľadí cez okno do slabo osvetlenej kudievčatko recitovala báseň naspamäť. Jantárovo
chyne, vyráža matke na tele husiu kožu. Starý otec
čierne oči.
sa na ňu s úsmevom zahľadí. Ten je pokojný. Chlapi
Príšerný hosť sa za dverami zastaví. Z hrdla sa
nemajú strach vo vlastnom dome.
Opäť nejaký zvuk. Tupý, vŕzgajúci a opatrný.
slizko a starecky ozýva meno starého otca. VysloNie je to krok. Niečo iné, neznáme. Možno je to
vuje meno svojho syna. Ten z vrecka vyblednutých
stará mama, ktorej prišlo ťažko a má
teplákov vyťahuje ruženec a vystrašene ho podáproblém vyjsť po schova matke, ktorá ho prevlečie cez hlavu chlapčeka.
doch hore.
Obaja sa nahlas modlia o pokoj zomrelej duše. Silný
Jozef
vietor roztrasie staré okno. Žiarovka na lampe občas
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ve St
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k dverám. Rozhodne siahne po kľučke a otvára
dvere. Nechápavo sleduje prázdnu tmu na chodbe.
Natiahne krk, aby videl na nižšie stupienky schodišťa. Nič. Odišla? S krížom načiahnutým pred seba
vchádza do chodby a nemo sleduje steny a schody. Matka na chvíľu prestane búchať na radiátor
a sleduje ako sa dvere pomaly zatvárajú. Chytro
položí ospalé dieťa na váľandu a beží k dverám,
aby sa nezavreli. Divoko volá na svojho otca. Ten
sa nestihne obzrieť, pretože mu na spánku praská
pokožka. Kríž padá na zem, telom vráža do dreveného zábradlia a trmáca sa dole schodmi. Pri dopade na zem si zlomí väz.
Matka meravo sleduje privreté dvere. Vie presne, čo sa stalo. Avšak nechápe. Pochopí, až keď
táto hrôza skončí. Počuje, ako špinavé nechty prechádzajú po stenách chodby. Bakuľa nemilosrdne
naráža na podlahu. Opäť volá meno starého otca.
Matka padne na kolená a nechápavo krúti hlavou.
Kričí na votrelca, aby im dal pokoj. Veď starý otec
je už v ríši mŕtvych. Ale meno sa neustále opakuje.
Udiera jej do všetkých buniek a pórov tela. Zdesene sa zahľadí na svojho ospalého syna, ako sedí
a smutne sleduje svoju mamu. Panebože, pomyslí
si. Veď jej syn má meno po starom otcovi!
Autíčko vyletí z malej rúčky a spadne na zem.
Chlapček zachrčí a mokvavo zakašle. Z úst mu vystrelia hnedé spŕšky pudingu, ktoré zjedol. Vezme
ho do náručia a s plačom ho čičíka. Rozplače sa
i on. Dávi sa vlastnými zvratkami, ktoré mu husto
vychádzajú z úst. Matka zabúda na mŕtvu za dverami, ktorá volá meno jej syna. Urputne zachraňuje
chlapčekov život. Rozopína mu košieľku, aby mohol dýchať. Masíruje mu chrbátik a bruško. Nič nepomáha. Bojí sa, že vyvracia aj svoje vnútornosti.
Iba periférne vníma, ako neviditeľné ruky búchajú
do okna. Za dverami sa ozýva prísny hlas starého
otca. Kričí, aby mu otvorila. Udiera do dverí a prisahá pomstu. Časť okna sa triešti. V sklenenej diere
sa vrtí bakuľa, akoby sledovala, čo sa v izbe deje.
Chlapček vykašliava krv.
Zrazu vietor ustane, bakuľa zmizne z rozbitého
okna. Chlapček pomaly zamdlieva, zorničky sa mu
prevracajú dozadu. Na dvere niekto pokojne zaklope. Starý otec. Prosí, aby ho pustila dnu. Vraj skoncoval s prízrakom prababky, hrôza je zažehnaná.
Matka neveriaco krúti hlavou a utiera tenký pramienok krvi z úst chlapčeka. Ten sa trasie ako v horúčke. Starec klope na dvere o čosi nervóznejšie. Ozýva sa i babička. Spytuje sa, čo sa deje. Má otvoriť?
Čo ak je to prelud, klam a ona príde o chlapca? Veď
jasne počula, ako si starý otec zlomil väz.
Dvere do podkrovia zarachotia, babička naliehavo kráča hore schodmi. Poznáva jej kroky. Ďalší klam? Kroky prekvapene zastanú, keď bytosť
za dverami hrozivo zavrčí. Babička zvoláva všetkých svätých a prosí o zmilovanie. Do dverí vráža
čosi mohutné. Počuje, ako bakuľa tupo udiera ba-
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bičku. Šok pripraví matku o akýkoľvek čin. Toporne
sleduje dvere a do uší jej vchádza babičkin bolestný
ston a mľaskot. Z poza dverí sa rinie kaluž hustej
krvi. Spoznáva v nej život svojej matky.
Trhnutím sa dvere otvoria. Matka sleduje prázdnu tmu, v ktorej padajú na zem snehové vločky
a mŕtvy hmyz. Brána do studeného pekla. A každá
tá vločka volá a šepká meno chlapčeka, ktorý mŕtvy
leží v matkinom náručí.
Matka obráti hlavu k dverám do spálne, ktoré sa
zrazu otvoria. V nich sa objaví vysoký muž, odetý
do čierneho elegantného obleku. Na hlave má cylinder a slepecké okuliare. Pomaly kráča k žene, ktorá
sa nepokúša pohnúť. Po boku muža kráča cap, černejší než noc. Muž s capom si zloží z hlavy klobúk
a usmeje sa na ženu. Načahuje k nej ruku s tvrdým
hnedým papierom so zlatými písmenami. So slzami
v očiach sa snaží rozlúštiť písmená a slová. Podáva
jej husie pero naplnené červeným tušom. Vezme ho
do ruky a prečíta si jedinú vetu, napísanú na liste:
Som anjel strážny, ktorý ochráni tohto chlapca pred
celým peklom.
Zahľadí sa do jeho ohnivých očí, z ktorých sa
vynára smrad rozkladu a síry. Už nemá čo stratiť.
Chlapec je mŕtvy, rovnako ako jej rodičia. Perom vyrýva do zmluvy svoj roztrasený podpis. Muž vycerí
deravé zuby. Načiahne ruky, aby mu podala telíčko
chlapčeka. Vzdáva sa ho. Vzdáva sa bezduchého
tela svojho syna.
Dvere do podkrovia zarachotia. Po schodoch
prichádzajú rýchle kroky. Starý otec a babička sa
skláňajú nad matkou. Posadia ju na váľandu, starec jej podáva pohár vody. Žena sa neveriaco díva
na ich ustarané tváre. Obaja sú živí a zdraví. Krv pri
dverách zmizla, okno je opäť celé. Plače a vysvetľuje im, že chlapček je mŕtvy. Zadusil sa pudingom
a umrel. Zmeravie, keď zbadá na zemi živého chlapčeka, ktorý sa na ňu usmieva. V ruke má autíčko
a napodobňuje zvuk motora. Chytro vstane, aby
ho vzala do náručia, keď na stoličke zbadá muža
v čiernom obleku a s capom pri nohe. Lenže ostatní ho nevidia. Iba ona. Vezme do náručia svojho syna a desivo si premeriava čierneho muža. Iba
ona ho vidí. Chlapček sa vymaní z matkinho náručia
a zamieri priamo k mužovi. Sadne si k jeho nohám
a rúčkou hladí capa. Anjel strážny, pomyslí si matka.
Muž sa rozosmeje a ústa si prikryje rukou bez kože
a mäsa. Anjel strážny…

Venujem svojmu večnému priateľovi, ktorý mi
robí ochrancu na ceste večným peklom. A samozrejme i capovi.
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Repo!
The Genetic opera
Není zrovna žádným tajemstvím, že americká
filmová tvorba si teď hlavně zakládá na remacích,
adaptacích a prequelech. Trpí tím hlavně originalita,
tvůrčí duch filmu a mnohdy divákův žaludek. Není
však všem dnům konec, producenti slavné hororové
telenovely Saw sice sáhli po adaptaci, ale čin to byl
odvážný, protože se jedná o hororově laděný muzikál.
Nemusím ani říkat, že podobné téma se ve filmech
moc neobjevuje. Samotný muzikál již ve Spojených
státech nějakou dobu sklízí úspěchy netradiční tématikou a režisér Bousman pro svou filmovou verzi přivedl na post scénáristů původní tvůrce jevištní
verze. Jaký tedy takový muzikál může být?
Český název: Repo! Genetická opera
Režie: Darren Lynn Bousman
Scénář a texty: Darren Smith, Terrance Zdunich
Délka: 98 min.
Původ: USA
Rok: 2008
Hrají: Alexa Vega, Sarah Brightman, Paris Hilton,
Nivek Ogre, Terrance Zdunich, Bill Moseley
V nepříliš daleké budoucnosti se po světě šíří nemoc napadající lidské orgány. Na tuto epidemii umírají miliony lidí. V tuto chvíli přichází Rotti Largo se
vlastní firmou Geneco která vám za splatnou cenu
zapůjčí orgány, které potřebujete. Vzhledem k tomu,
že lidé nebyli na příchod podobné epidemie připravení, dostávají se díky ní do pasti nevyhnutelných
dluhů. Pokud se tedy stane, že nemáte na splacení
dlužné částky, o slovo se přihlásí zákonem legálně
schválený exekutor, Repoman, který má povolení orgány odejmout bez ohledu na to, zda neplatič
na následky exekuce zemře. Převážně bez anestetik,
samozřejmě.
Geneco se stává jednou z nejbohatších korporací na světě, nic ovšem není věčné a Rotti Largo je
chorobou donucen vybrat následníka „trůnu“.
Repoman má sám své starosti, na první pohled
chladnokrevný zabiják, se v civilu stará o těžce nemocnou dceru Shilo, která je díky krevní chorobě
nucena svůj dosavadní život trávit uzavřena ve svém
pokoji. Ale jako skoro každá sedmnáctiletá dívka,
i ona utíká z domova kdy se jí naskytne šance.

Dál se příběh stáčí různými směry, zahořklý Largo
se snaží předat své dědictví raději Shilo než svým neschopným třem dětem, Nathan „Repo“, který se pro
změnu snaží Shilo vší silou udržet doma a ukrýt před
ní pravdu o smrti její matky a jeho profesi. A nakonec
samotná Shilo, která se to všechno postupně dozvídá. Dodatečnou historii postav nám odhalují kreslená
komiksová okénka, což je pěkně stylizovaný bonus.
Ačkoliv se zdá, že tvůrci tématem snad chtějí kritizovat svět, opak je pravdou, žádná morální fackovaná vás nečeká. Jde o příběh a hlavně o herecké
výkony, což vidím jako plus.
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RECENZE
Logika příběhu je dosti spornou stránkou filmu,
těžko totiž můžete kritizovat chování a dialogy postav,
jež jsou primárně sestaveny a seřazeny tak, aby ladily co nejvíce jako text písní. Po pravdě řečeno, normálních dialogových vět tu je asi tak 2 procenta filmu
a zbytek je zpěv. Neznamená to ale, že by se scénáristé dopustili nějakých nelogických kiksů, člověk se
musí akorát připravit na to, že tento film musí brát jaksi
„jinak“ než ostatní a co se týče srovnání s muzikály,
je to ojedinělá záležitost i v tomto odvětví. Takže nám
tu nakonec vzniká skoro úplně nový žánr sám o sobě.
Jestli vám tento popis přijde zmatený, ani se neptejte,
jak dlouho jsem na něj přicházel já sám.
Nejpodstatnější stránkou filmu jsou herecko-pěvecké výkony. Kdo že to tedy na nás bude řvát přes
repro soustavy?
Hlavní role Repomana se překvapivě ujal Anthony Stewart Head, herec který zažil největší úspěchy
posbíral na divadelních prknech a jako knihovník Giles v seriálu Buffy: The Vampire Slayer. Je to člověk,
do něhož by jste opravdu neřekli, že by z něj mohl být
tak dobrý zpěvák, Navíc hraje dosti schizofrenickou
roli, na jednu stranu starostlivého otce a na stranu
druhou chladnokrevného zabijáka. Jeho zpěv je tím
dost ovlivněn a vzniká díky tomu i pár vtipných situací, např. kdy jako Repoman někomu trhá zaživa páteř
a přitom telefonuje Shilo a jemným zpěvem ji kontroluje, jestli si vzala léky. Head je tedy velmi překvapivě
dobrý a je dobře že dostal možnost zazpívat si.
Alexa Vega (Spy Kids sága), ve druhé hlavní roli
Repomanovy dcery Shilo je … jako sedmnáctiletá
rebelka. Netvrdím že je to špatně, ale jako jediná je
v tomto světě připomínající spíše obludárium možná
až moc normální. Navíc zde má pár písní které jsou
opravdu dost uhozeně teen na to, aby jste kroutili hlavami nad tím, co to tam dělá, Verdikt tedy zní:
průměrná, neurazí ale infarkt z ní taky nedostanete.
Paul Sorvino (Goodfelas, Romeo + Juliet, Cooler
atd.) coby Rotti Largo je na druhou stranu velmi sympaticky zlý. Ačkoliv většinu filmu více recituje než zpívá,
má tu správně mafiánskou barvu hlasu, a když tvrdí, že
je mu z jeho dětí na „blití“, tak mu to opravdu zbaštíte
i s navijákem, ne-li celým prutem a i s rybářem.
Sarah Brightman je ze všech zúčastněných nejvíce zkušená zpěvačka, která už má za sebou dlouhou
a úspěšnou pěveckou kariéru a navíc kořeny v opeře.
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Bezesporu je zlatým hřebem celého filmu. I přesto, že
jí je již přes 50 let, je krásně smyslná a naprosto hypnoticky odzbrojující. Ano, tady je infarkt na místě. Její
role je slepá Mag, hlas Geneco, které ji vlastní kvůli
zapůjčeným očím. Je hlavní hvězdou genetické opery,
kterou korporace pořádá jako svou hlavní show. Nemám dostatek slov na to, abych ji vychválil a ačkoliv
její běžná tvorba není špatná je úžasné ji vidět a slyšet
v této odlišné formě. Jen škoda, že toho není víc.
Nejsem si jistý, jestli má smysl říkat, kdo je Paris
Hilton, ale … Jedna z nejbohatších lidí na této planetě,
následovnice vedení slavné hotelové sítě Hilton a zároveň jedna z nejrozmazlenějších a nejabsurdnějších
postaviček naší dimenze. Žena, která má samozřejmě
svoji módní značku a dokonce aplikaci na iphone mobilech „vyfoť se s Paris“ (v podstatě jde o dost tupou
aplikaci, kde si nastavíte šablonu, vyfotíte se a hle,
objímá vás Paris … hehe), už nám v remaku House of
the Wax dokázala, že je dřevěnější než obočí Chucka
Norrise. Teď si ale podržte klobouky, protože kdyby
tady dostala více prostoru, mohla by i zazářit. Ne, nedělám si srandu, její role Amber Sweet, jediné dcery
Larga, je mimo jiné parodií na životní styl samotné Paris. Rozmazlený fracek závislý na anestetických drogách Zydrate aby mohl být v rauši a nechávat si neustále přeoperovávat obličej k nepoznání. S trochou
cviku by se tahle dřevěná oslice dokonce dokázala
naučit dobře hýkat, pardon zpívat. Neříkám že bych
na to chtěl čekat, ale šance tu byla.
Nivek Ogre, to je jméno které jsem tedy opravdu
nečekal, zvláště ve spojení s Paris Hilton. Druhý dlouholetý zpěvák a zároveň frontman punk, dark wave
kapely Skinny puppy tu hraje Paviho Larga, pyšného

syna, který si na obličej jako masku dává odřezané obličeje jiných lidí. Naprosto dokonale úchylná role pro
už tak dosti divného Ogreho. Samozřejmě, že fanoušci
Skinny Puppy by mohli po klipech říct, že to nic není,
ale pro normálního diváka to podivné určitě bude. Ogre
má tu stejnou nevýhodu jako Paris a to že tu nemá tolik
prostoru. Přesto je však jeho herectví naprosto výborně
praštěné. Faktem je, že jsem čekal jiný styl zpěvu, ale
to je jen zarytý zvyk z jeho dřívější práce.
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Terrance Zdunich, jako vykradač hrobů je správně morbidní, jeho největší výhodou je, že je společně
s Darrenem Smithem tvůrcem původní jevištní verze
Repa a spoluscénáristou tohoto filmu. Kromě toho
tuto roli hrál i na jevišti. Řekl bych tedy, že lepšího
herce by asi už těžko pro tuto roli sehnali. Jako Graverobber krade z mrtvých těl na hřbitovech nespecifikovanou látku, z níž pak vyrábí neblaze známou
Zydrate drogu Roztomilé …
A nakonec Bill Moseley (Halloween, The Devils
rejects, Army of Darkness), který záporné role hraje
běžně. Jako u jediného můžu říci, že bych se tu bez
něj klidně obešel. Ne že by hrál špatně, ale spíše mi
přijde, že Luigiho Larga tu hraje hlavně kvůli tomu,
aby byla Largova rodina početnější. Jeho agresivnější styl hraní a polozpěv toho moc nezachrání.
Zbytek castingu je složen víceméně z doprovodných zpěváků. Jsou tu ukrytí i známější umělci,
frontmanem celé show genetické opery je sám druhý
scénarista Darren Smith a dále třeba v teenagerské
Shilině halucinaci má malé cameo kytaristka ze skupiny Goldfrap. Rozeznat ale všechny známé lidi, to
už bych asi opravdu byl psychopat. Ve výsledku celé
toto různorodé obsazení k sobě až neuvěřitelně sedí,
no a pokud vám někdo nebude vyhovovat, stačí že
je tu Sarah Brightman se svými hypnotizujícími čočkami … Bože jak já jí žeru …
Další položkou je hudba. Pánové Smith a Zdunich
věděli, že v tichu se krákorá hůře, takže pro naše potěšení namíchali mix hard rockové hudby s občasným
orchestrálním nástrojem. To se tu tedy moc nepřehání, ale je to vždy nějak zakomponováno. Navzdory
tomu že jde primárně o filmovou hudbu, velmi ojediněle zde zaznívají melodie, které by se klidně daly
rozvinout do normálních „kapelových“ hitů. Některé
písně jsou zvláštní, jako třeba například Bravi! nebo
Seventeen, ovšem vzhledem k tomu že je to podáno
jako scénická hudba, tak bych se tím zabýval pouze
při poslechu soundtracku, který je samozřejmě oficiálně k dostání. Naopak můžu pochválit spoustu originálních skladeb jako je Chase the morning anebo
Zydrate anatomy které dávají hlavním protagonistům
opravdu zajímavé dialogy a formu jak je podat. 21st
century cure je mistrovským sólem Terrance Zdunicha, který si to neskrývaně užívá a díky tomu je jeho
výkon dvakrát lepší než kdyby to jen tak řekl normálně. Zkráceně, pokud se vám bude líbit film, soundtrack je pak povinnost.
Atmosféricky je film laděný tak trochu do moderní industrial sféry nepříliš vzdálené budoucnosti. Ulice
jsou špinavé, šlapky a drogy na každém rohu, mrtví
se vrší na hromady do kobek, polorozbořené budovy
kam se podíváte a všudypřítomné neonové reklamy
na Geneco nejvíce připomínají cyberpunk žánr.
Vzhledem k tomu, že se producenti se podíleli
na Saw, měli pro tento projekt dostatek financí a je to
vidět. Masky, interiéry i exteriéry jsou bohaté na detaily a je radost na to koukat. Navíc právě po Saw

se tu ani nikdo nebál detailu na krev, takže většina
„operací“ je vidět pěkně zblízka a žaludeční šťávy tu
tečou jak pivo v průměrné české hospůdce.
Věcí co je tu navíc a kterou normální filmy neřeší
je choreografie. Protože se tu samozřejmě dost často stane, že postavy u zpěvu takřka tancují. Ono je to
tady tedy tak trochu napůl, každopádně poskytuje to
každé postavě větší charakteristický rys, což je další
hodnotný plus pro tento snímek.
Když nad tím přemýšlím, vlastně mě nenapadá
nic moc špatného, jak jsem říkal je tu ta jedna přespříliš teenagerská scénka, ta se však dá omluvit, páč je
správně ukončená dobře mířenou rodičovskou fackou.
Takže ve výsledku tu máme konečně po dlouhé
době vydařenou muzikální adaptaci, kterou můžu
doporučit každému, kdo má chuť zkusit něco nového. Mějte se ovšem stále na pozoru, protože styl je to
tak ojedinělý, že vám vůbec nemusí sednout. Hrozí to
tedy hlavně nehororovému publiku, ale přesto, to riziko tu je. Já byl více než spokojen a bohužel se musím
nejspíše smířit s tím, že tato ojedinělost asi opravdu
zůstane pouze o jednotném počtu (ani po čtyřech
letech to nevypadá, že by někdo chtěl vyrobit něco
obdobného). Normálně to nedělám, ale tady se sluší
ohodnotit i soundtrackové CD, pro které platí stejný
počet lebek jako k filmu.
Michal „Timeisnear“ Roth
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Kazimierz Kyrcz

Teď a navždy
„Na stole, ve skříni, na trávě;
ve vlčí noře; všude chci jen tebe právě.“
A měl ji všude. Na těch nejšílenějších místech,
těmi nejdivnějšími ze všech možných způsobů. Bylo
jim spolu skvěle. Výborně. Časem však Alicina krása
pohasla. Stále ji miloval, možná dokonce i vyzráleji,
ale nedokázal snést ty okamžiky, kdy při vyprávění
o své práci propadala euforii. Nechápal to! Dříve byla
bytostí plnou tajemství, pulsující uvnitř ní se rozpínajícími emocemi. Teď dokázala akorát tak krafat o věcech pozbývajících jakýkoliv význam, bez jakékoliv
hloubky.
Při čekání až přijde na řadu pozoroval, jak se pod
rukama kadeřnice další klientka mění ve zlatovlasé
monstrum.
Pšenice, pomyslel si, v níž se hýbe chumel žlutých, tlustých červů. Asi se pozvracím…
Vstal a aniž by se ohlédl, ze salonu odešel.
O pět minut později byl u Alice. Přivítala ho hraným úsměvem a mizernou anekdotou o sekretářce,
která si spletla šéfa s uklízečkou.
Buď taková, jakou jsi byla, procházelo neustále
dokola jako jakási mantra jeho mozkem. Jako by nějaký obrovský píst vytlačil z jeho lebky všechny
ostatní myšlenky. Buď taková…. Buď taková…
Jako refrén nenáviděné písně, které se ani
za nic nemůžeš zbavit.
Nemůžeš?
Podíval se na Alici. Zase hleděla někam
mimo. Kdekoliv, jen ne na něj. OK. OK. Chytil
ji za vlasy. Škubl. Alicina hlava narazila na stěnu. A ještě jednou. A ještě. OK. Konečně pocítil
úlevu – dokonalou, všeobjímající jako orgasmus.
Dveře odemkl klíčem, který mu dala. Světlo nerozsvítil – prostory bytu znal nazpaměť.
Nejprve si to namířil do koupelny. Důkladně si
umyl ruce – nebude se přeci své krásky dotýkat špinavýma rukama.
Ležela přesně tam, kde ji položil. Na posteli. V jejich milostném hnízdečku…
„Jsi to ty? Bylo mi po tobě smutno.“
„Mně taky, zlato. Promiň, že se sám svlékám, ale zdáš se nějaká unavená…“
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Přitulil se k ní. Nahý. Vzrušený. Alice se nehýbala.
Právě takovou jí miloval; jako by podřízená, ale zároveň dobývaná. A lačná, když přicházel ten správný
okamžik.
Ráno se vzbudil příjemně unaven. Jeho malá
čarodějka pobíhala v kuchyni. Měla na sobě pouze
minisukni a triko s nápisem: DEEP, SLOW & HARD.
Když se ohýbala pro spadlý zapalovač, vystrčila svůj
hezký zadeček takovým způsobem, že po ní okamžitě zatoužil. Otočil Alici k sobě a ona se jediným
rozhodným pohybem zbavila kalhotek. Od tohoto
okamžiku se všechno odehrávalo zcela ve smyslu
nápisu na její hrudi.
Seděl v přecpaném autobuse. Pach obklopujících ho lidí byl nesnesitelný. Dělal, že se drbe
na nose, ve skutečnosti si však tiskl obě nosní dírky.
Cítil sladkou a omamující vůni Alice.
Zimničné zachvění. Rozkoš. Ano. To potřeboval.
Opět se vrátilo vzrušení. Bylo bolestivé – nabíhající penis mu vytrhával pubické ochlupení.
Zaslechl něčí hlas. Teprve po chvíli se zorientoval, že vyřčená slova patřila jemu. To se nad ním nakláněla Alice, zvědavě mu hledící do očí.
„Cítíte se dobře?“ tvář se jí zavlnila a plynule se
změnila v rysy neznámé ženy.
Kazimierz Kyrcz

Prozaik, poeta a policista Kazimierz Kyrcz se narodil roku 1970 v Człopie. Již
od raných dní však žije v Krakově. Povídky publikoval
mimo jiné v antologiích Księga strachu (svazek 1 a 2),
Białe szepty, Pokój do wynajęcia, Czarna kokarda, City 1
a 2 nebo 15 blizn. Často spolupracuje s jinými polskými
horrorovými autory. S Robertem Cichowlasem se autorsky podílel na sbírce povídek
Twarze Szatana a románech
Siedlisko, Koszmar na miarę
a Efemeryda. Podle povídky,
kterou napsal s Łukaszem Śmigielem, byl v roce 2009 natočen
anglojazyčný krátkometrážní film Head to Love, který režíroval
Američan Van Kassabian. Spolupráce s Dawidem Kainem přinesla horrorové antologie Piknik w Piekle, Horrorarium a Chory, chorszy, trup. S Łukaszem Radeckim pak vydal povídkovou
sbírku Lek na lęk.
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Přitakal.
„Jen jsem se trochu zamyslel,“ odpověděl a spolkl slinu.
„To jste mě uklidnil.“ Neznámá se odvrátila
a zjevně vyvedená z rovnováhy vystoupila na nejbližší zastávce.
Netrvalo dlouho a dojeli na točnu. V blízkém supermarketu koupil pugét růží a lahev červeného vína.
Takto vybaven se vydal k Alici. Její byt byl zahalen
v bezpečném příšeří. Nejtišeji jak dokázal na stole
rozestavil křišťálové sklenice, svíčky a vázu s květy.
Dlouho si prohlížel svou Spící Královnu, než se ji
rozhodl probudit polibkem.
„Ty ničemo,“ zívla a objala jej. „Víš, o čem se mi
zdálo? No, hádej…“
„Radši to řekni hned. I tak to neuhodnu.“
„Jak chceš. Představ si…“
Přerušilo ji lomcování dveřmi.
„Otevřete! Policie!“
Naprosto zaskočen odsunul řetízek. V ten samý
okamžik byl odstrčen na bok. Jeden z policistů mu
zkroutil ruce za záda a nasadil pouta. Zbytek se rozutíkal po pokojích.
„Tady! Tady je!“
Kdosi jej vtáhl do ložnice. Uvnitř uvnitř stál uniformovaný policista zlomený v pase a zvracel na podlahu. Proud zvratků tvořil spojnici mezi jeho ústy a divanem.
„Ale o co jde?“ zeptal se, nic nechápaje.
„Ty zkurvysynu!“ Namísto odpovědi inkasoval
úder do žaludku, po němž se jako hadrová panenka
zhroutil na kolena. Ze všech stran se na něj sesypaly
kopance. Při snaze přemoci paralyzující bolest plazil
se ke své milé.
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„Vysvětli jim…,“ prosil.
Alice mlčela. V jejím skelném pohledu by bylo
marné hledat byť jen sebemenší stopu lásky.
***
Erik se usadil za volant a vesele si pískal. Byl
v dokonalé náladě; již dlouho nezplodil tak ostrý text.
A už se chystal na další. Vybavil si jeho fragment: „…
hodil okem na kolekci svých nožů. Zaschlá krev v tlumeném světle vypadala jako rez. Spočítal je. Sedm
z dvanácti již bylo pokřtěných.“ To zní slibně, ne?
Na večer neměl žádné plány, ale intuice mu řekla,
že končící den přinese ještě něco příjemného.
A opravdu, sotva vyjel z města, spatřil na krajnici
stojící blondýnu – dokonalou panenku Barbie. Mávala pravou rukou. Dlaň se jí rytmicky zvedala a klesala
v gestu připomínajícím schopnost hrát na oblíbeném
hudebním nástroji. Se zakvílením brzd zastavil.
„Čau, cukroušku! Kam jsi se vydala?“
„Do Vroclavi.“
„Naskoč.“
Erik pečlivě zamkl všechny zámky. V pořádku. Intuice ho nezklamala; byla to snová dívka.
Čtyřicetiwattová žárovka neposkytovala příliš
světla, ale právě o to šlo. O vhodnou atmosféru. Vyňal osmý nůž. Bříšky prstů opatrně přejížděl po ostří.
Na pozadí kachličkami obložené stěny se prezentovaly stejně okázale, jako Poslední večeře Páně v refektáři v S. Maria delle Grazie.
Opravdové umělecké dílo.
Přeložil Honza Vojtíšek
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Kazimierz Kyrcz

Saldo mortale
Pokusná zvířata v pečlivě kontrolovaných laboratorních podmínkách dělají jen to, co samy chtějí.
Harvardský kodex držení zvířete
Spočítal jsem výdaje ještě jednou. Ani teď to však
nedopadlo jinak – již tři měsíce po sobě výdaje překračují příjmy. Měl jsem, samozřejmě, nějaké nevelké
úspory i kreditní kartu, ale pokud se situace nezlepší,
bankrot bude nevyhnutelný.
Je třeba omezit výdaje! Ale jak?
Prošel jsem jednotlivé položky, pak jsem je začal
sdružovat podle jediného kritéria – za koho byly utraceny. Manželka, syn… tchán!
Přesně tak, ten starý páprda má rozhodně až příliš velké požadavky a potřeby. Tady léky, támhle nové
boty… A důchod jen co by kočka naplakala.
Sáhl jsem po telefonním seznamu, abych našel
nějakého veterináře.
Po úvodních dohadech jsem se dohodl s tím nejlevnějším na druhý den ráno. Hned jak odešel syn
do školy a žena do práce, oznámil jsem tchánovi, že
ho beru na pravidelnou prohlídku. Trochu ho má starostlivost o jeho zdraví udivila, ale neprotestoval.
Jeli jsme Alfou Romeo. Nemělo smysl pro takového pasažéra vyjíždět s lepším autem.
Záměrně jsem u ordinace zaparkoval zezadu,
aby si dědek nevšiml, kam vlastně máme namířeno.
Pravda, předcházející večer jsem mu ještě schoval
brýle, bez nichž je slepý jak krtek, ale jak se říká –
jistota je jistota.

Na veterinářovu radu jsme vešli evakuačním východem. Vedl jsem tchána pod paží, abych mu neumožnil potkat se s někým na schodech nebo narazit
na někoho z personálu ordinace. Míjeli jsme zabezpečené dveře označené zajímavě znějícími názvy:
Protézárna, Vývržna, Skonovna. Nakonec jsme došli
k sekretářčině stolu.
Usadil jsem páprdu do křesla a pro všechny případy ho připoutal pásy. Pak jsem se pokoušel ještě
ukecat cenu. Nic z toho sice nebylo, ale měl jsem co
ztratit?
Po vyřízení všech formalit se sekretářka konspiračním šeptem zeptala: „A co ho vlastně trápí?“
„Prašivá peněženka a recese,“ odpověděl jsem
v souladu se skutečností.
Sekretářka souhlasně pokývala hlavou a zvedla
sluchátko:
„Paní Jadziu, máte zde pacienta… Ne, ne… tělo
zůstane u nás! Dobře… Jen si, prosím, pospěšte, klient začíná být neklidný.“
„Co mi je?! Co mi je?!“ vyrážel ze sebe zatím
tchán a bezvýsledně se pokoušel vstát z křesla.
„Máte mozkovou mrtvici!“ rozesmála se sestřička, která se vedle něj zjevila, jako by vyrostla ze
země. „Ale za chvíli to pomine,“ dodala rychle a vrazila mu zezadu do krku jehlu stříkačky.
Přeložil Honza Vojtíšek
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Silent Hill

Shattered memories
Silent Hill je už poměrně kultovní značkou, která
se poprvé objevila v raném období PS1. Od té doby
uplynulo již hodně času a doteď bylo vydáno už
úctyhodných devět dílů, z čehož poslední díl má na
svědomí dokonce Brněnská značka Vatra (wohoo!).
Každý díl je pokaždé tak trochu jiný, tím se celá série
odlišuje od zbytku horrorových sérií. Nikdy nemůžete předpokládat, jaký bude další díl. Díky tomu série
nezabředla do repetitivního stereotypu, kterým trpí
spousty jiných sérií.
Výrobce: Konami
Rok vydání: 2010
Platforma: PS2, PSP, Wii.
Pro dnešní recenzi jsem vybral asi ten nejdiskutabilnější a nejpodivnější Silent Hill (SH), který byl dosud vydán.
První věcí je, že v době nextgen
her tento titul vyšel exkluzivně pro
PS2 a Wii. Rozhodnutí to rozhodně
bylo zvláštní, vezmeme-li v potaz,
že SH – Homecoming vyšla před
ním na všechny modernější platformy s mnohem „našlapanějším“
enginem. Ať už si budeme ovšem
z tohoto rozhodnutí vyvozovat jakékoliv závěry, pravdou zůstává,
že by se majitel staré PS2 měl
zamyslet, jestli je opravdu dobrý nápad svého miláčka (ano,
můj má i vlastní jméno) nechat
utratit. Druhou diskutabilní
věcí pak je, že Shattered memories je tak trochu remake
prvního dílu, a zároveň vlastně není. Ačkoliv to může
znít velmi zmateně, po závěrečných titulcích přijdete
na to, co jsem tímhle myslel. Což byl v konečném
výsledku od Konami velmi odvážný a nejistý tah,
protože první díl se honosí titulem nejlepší díl
série.
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Jaké to tedy je?
Harry Mason vyráží se svou malou dcerou Cheryl na výlet. Už hned v prvních záběrech vidíme, jak
v extrémních zimních podmínkách nezvládá řízení
a v městečku Silent Hill nabourá autem do svodidel.
Když nabude vědomí, zjistí, že jeho dcerka už v autě
není. Základním kamenem celého příběhu tedy je
najít Cheryl. Ale nemusíte se bát, na každém rohu
je jeden dějový zvrat za druhým a minimálně do půlky příběhu si nebudete jisti, co se kolem vás vlastně
děje. Velmi zvláštním příběhovým bonusem je navíc
fakt, že celá hra je dělána jako sezení u psychiatra,
s nímž probíráte všechny události onoho neblahého
dne.
První věcí, kterou by hráč měl vědět dopředu je,
že každá odpověď na doktorovu otázku mění kompletně celý příběh a hra sama vás realisticky analyzuje a na konci se dočkáte docela až překvapivě
trefné diagnózy. Hra nabízí i podle odpovědí a jiného rozhodování tři odlišné konce a jeden
už standardní pro SH tajný
UFO
konec.
K tomuto se
ale váže jeden problém,
a tím je znalost anglického
jazyka. Vzhledem k tomu že
hra nevyšla na
PC
neexistuje
možnost sehnání
češtiny a vězte, že
na příběhu to pak
velice ztrácí, pokud
alespoň nemáte po
ruce někoho, kdo by
vám to mohl překládat.
Další věcí, kterou
by měl hráč vědět ještě
před koupí, je fakt, že
tento díl je jediný, kde
nemáte vůbec žádnou
možnost bojovat. Tato
hra je čistě o zkoumá-
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ní a prohledávání SH a pak především i o mistrném
zvládání útěku, o tom však později.
Kromě hledání dcerky zde tedy řešíte malé, leč
velmi významné, epizodky jiných lidí. Na rozdíl od
jiných dílů je v tomto díle Silent Hill stále obyvatelný a ačkoliv extrémní zima donutila obyvatele odjet
jinam, pořád tu zůstalo mnoho lidí. Což je pro SH
docela nezvyk. To ovšem není chybou, přináší to
s sebou spousty zapamatovatelných momentů. Harry se při hledání kupříkladu setká s policistkou, která mu nejen že nevěří ani slovo, ale navíc mu velmi
suše oznámí, že on sám v SH bydlí celou dobu. Harry
i hráč má před koncem docela slušné problémy rozeznat co je realita a co není. Tento dojem je ze všech
částí série v této velmi jedinečný.
Pokud jste nehráli první díl, budete z konce
překvapeni hodně, pokud ano, nebuďte zklamáni,
všechno je tu tak trochu jinak a překvapení určitě budete taky.
Hratelnost závisí na konzoli, kterou vlastníte, Wii
má totiž navíc možnost pohybového ovládání, dokážu si představit že to musí být velmi zajímavé, já hrál
na PS2 a musím říct, že ovládání je skvělé. Základním principem je prozkoumávání. Protože nemáte
zbraň, je pravý analog používán pro pouhé rozhlížení. Seznamte se tak se svým nejlepším přítelem,
což je baterka, první předmět a také nejdůležitější,
který Harry najde hned v autě. Doslova a do písmene
bez ní neuvidíte v některých částech vůbec nic a má
navíc i vlastnost přiblížení. Harry má pak k dispozici
multifunkční mobil, kterým nejen můžete volat a přijímat SMS, ale máte na něm foťák, kterým odkrýváte
jinak neviditelné nápovědy, GPS a funkci ukládání
hry. Musím říct, že přirozenější mobil jsem snad ve
hře ještě neviděl, každé číslo které uvidíte, můžete

zavolat a mnohokrát jsem se nachytal že deset minut
obvolávám čísla, jen abych se dozvěděl i jen nějakou maličkost. GPS je pak klasickou SH mapou, kam
si Harry inteligentně poznamenává co kde je a není
průchozí a další potřebné značení.
Takto vybavený Harry pak mnohokrát řeší velmi
originální hádanky. Když narazíte na zvláštní předmět, kupříkladu plechovku, nestačí už ji jen pouze
„zmáčknout“, musíte ji uchopit, otočit a vyklepat z ní
obsah, a takhle je řešeno všechno okolo, dveře se
otvírají pohybem páčky dopředu a podle rychlosti
pouze nakukujete nebo dveřmi proletíte nebo pohybem otevřete skříňku, hledáte léky a pak je vytřesete
z tuby ven. Tento systém je hrozně přirozený a člověku pak přijde docela zvláštní, proč už to někdo nepoužil dříve.
Lokace jsou různorodé, od pustých zamrzlých
ulic (nebojím se říct, že mi z toho pohledu občas byla
zima taky) po různé obchůdky, bary, ale i školy a lesy.
Ačkoliv je hra lineární, máte pocit, jako kdyby SH bylo
otevřené celé ačkoliv to tak není. Když si přičtete setkávání s ostatními obyvateli SH, kdy náhodně řešíte
rozchod páru nebo ženu jménem Dahlia, která celou
dobu tvrdí, že ji Harry zná roky, dělá to z atmosféry
unikátní zážitek. A to nemluvě o Harryho halucinacích, kdy teprve nevíte vůbec co se děje.
V „klidové“ fázi si užijete průzkumu a atmosféry
zimního SH dost, ale jak to vypadá když jde do tuhého?
Kdokoliv, kdo hrál nějaký jiný díl SH, ví že tu vždy
existují dvě reality, Silent Hill byl a je peklo pro každého, ovšem záleží na charakteru, jak ho kdo vidí.
V Harryho případě začne vždy v tom nejvhodnějším
momentě všechno kolem zamrzat do ledu. Na starý
výkon PS2 musím uznat že efekt je to pěkný, pouliční
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lampy se ohýbají pod náporem mrazu, sklo praská
a ze silnice vyrostou obří kry. Jakmile uvidíte tuto situaci, je čas zbaběle utíkat, v této realitě vás totiž
neúprosně budou honit vaši osobní „démoni“. Jak
už jsem zmínil, nemáte žádnou šanci bojovat, jediné co můžete, je odhazovat dotěrné příšery ze zad
pryč a místy převracet nábytek za sebe, jediný předmět který můžete ještě použít k vlastní výhodě je pak
světlice, které se nestvůry bojí. Ta ale nevydrží věčně,
pak už vám zbývá jen útěk a občasné schování se do
skříně a doufání že vás neodhalí.
Grafická stránka hry je překvapivě na velmi dobré
úrovni. Ano, sice jsme už dnes zvyklí na úplně jiné
grafické orgie, ale stařičkou PS dvojku to ždímá do
maxima a tradiční SH engine dělá postavy naprosto reálně živými, za což by se vlastně mohlo stydět
spoustu jiných novějších a náročnějších her. Hraje se
to a vypadá to jako film a to nepřeháním.
Zvuk a hudba je tradičně pod taktovkou dvorního
skladatele SH Akiry Yamaoky, hudba je opět dokonale depresivní a zpívané části jsou opět hity, které vám
z hlavy jen tak nevyšumí. Zvuky jsou realistické jak
jen můžou být a každý hráč s lepšími bedničkami si
bude chrochtat blahem. O dabingu nemluvě.
Ke konci však musím zmínit i pár neduhů. Prvním
je herní doba. V dnešní době je to už asi zvykem, ale
8 až 10 hodin je prostě málo. Kdyby tu nebyly odlišné
konce a možnost rozhodování, dohrajete hru jednou
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a to přesně v momentě, kdy chcete víc. Druhou věcí
je fakt, že ačkoliv hádanky jsou zábavné, je jich málo.
Je to jako kdyby vám někdo dal hračku na hodinu
a pak vám ji za vašeho protestování sebral. Třetí věcí
je zmíněná angličtina, věřím tomu že to některé hráče
může dokonce odradit od hraní úplně a tím si nechat
ujít jinak velmi netradiční hru. A nakonec poslední
a velmi častý neduh všech moderních her, dohrajete
hru, dostanete diagnózu a toť vše. I přesto, že starší
SH měli různé bonusy, tady už nejsou.
Silent Hill – Shattered Memories je výborná hra,
kvůli které byste si mohli klidně PS2 nebo Wii pořídit.
S velmi silným příběhem, který má děsivé, ale také
velmi emocionální momenty, atmosférou zmrzlého
městečka, opravdovým strachem o zdraví Cheryl
a občas obskurními dotazy psychiatra máte k dispozici hru, na kterou jen tak nezapomenete. Nenechte se odradit tím, že nemůžete bojovat, na to máme
plno jiných her, navíc pokud už máte nějaký SH za
sebou, je to velmi osvěžující inovace pro celou sérii.
Michal „Timeisnear“ Roth
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Svatopluk Doseděl:

„Vydavatelé by měli občas zabrousit do antikvariátu
a podívat se, jak má knížka vypadat.“
Která je nejstarší a naopak nejmladší Tvá publikovaná povídka?
Jak jsem řekl, nejstarší je Mayflower, a zatím poslední povídka mi vyšla v časopise Pevnost, jmenuje
se Den, kdy umlkly zvony.
V Tvé knižní prvotině, povídkové sbírce Krvavá hostina, jsou i tři povídky, které nejsou zrovna
echt horrorové. Byla to ve Tvé tvorbě nějaká výjimka, nebo podobné příběhy píšeš pořád?
Byly to výjimky. Do sci-fi horroru už se asi nikdy
nepustím.
Jak vlastně k vydání Krvavé hostiny došlo?
Bylo ti to nabídnuto, nebo jsi se o to zasadil sám?
Jak vůbec kniha dopadla? Rozprodal se celý náklad? Kolik kusů se dělalo? Pro budoucí české
horrorové autory a autorky asi zajímavý dotaz –
vydělal jsi na tom něco?

Co bylo tím spouštěčem, který přivedl mladého Svatopluka Doseděla k rozhodnutí: „Budu
psát horrory?“
Částečně za tím byl pocit nudy z mého tehdejšího
zaměstnání ve státní správě, ale tím hlavním spouštěčem byla asi moje potřeba vymýšlet strašidelné
příběhy. A když jsem to pak jednou zkusil, zjistil jsem,
že mě to opravdu baví. Situace se ale poněkud změnila před deseti lety, kdy jsem začal pracovat jako
redaktor časopisu a v práci de facto celý den něco
psal. To pak další psaní po večerech dvakrát neláká.
Vybavíš si úplně první svou napsanou horrorovou povídku? Kdy vznikla, o čem pojednávala
a co se s ní nakonec stalo?
Ano. Vznikla tuším v roce 1995 a mám dojem, že
ještě ten rok vyšla v dnes již neexistujícím časopise
Nemesis. Měl jsem kliku. Povídka se jmenuje Mayflower a pojednává troubovi, co se nechal nachytat duchy a díky jedné mrtvé slečně skončil ve strašidelné
chalupě, kde nakonec zaklepal bačkorama. Povídka
později vyšla i v mojí sbírce Krvavá hostina.

Vydání předcházelo asi roční hledání vydavatele. Nováčka se nakonec nebál Luděk Kovář, majitel
pražského vydavatelství Gumruch. Knížka myslím
dopadla dobře, a to i díky skvělým ilustracím Milana Fibigera, který opravdu umí. Pokud vím, někde
na internetu knížka ještě koupit jde, ale dá se říct, že
se náklad (1100 kusů) prodal. A pár tisíc jsem na tom
trhl.
U Krvavé hostiny ještě zůstaňme. Máš nějaký
zvláštní vztah k podzimu? Že se rovná první půlka
povídek z této knihy odehrává zcela nebo částečně v podzimních měsících …
Dobrý postřeh. Je to tak. Podzim je moje nejoblíbenější roční období. Od indiánského léta až po listopadové plískanice. Mám rád, když na okno padá
déšť a na lesy vlhké šero. To je pak prima nalít si něco
dobrého do skla a začít vymýšlet, co všechno by se
v tom vlhku venku mohlo asi tak dít.
Jsi hlavně povídkář, ale napsal jsi i jeden román. Jak velký rozdíl je mezi napsáním povídky
a románu? Chystáš se k románové formě vrátit?
Tak velký rozdíl to zase není, ale mě víc baví dlouhé povídky. I můj rozpracovaný román Heartbreak
Hotel je vlastně tvořen třemi povídkami spojenými
mezihrami. Jeho dokončení ale pořád odkládám.
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ROZHOVOR

Dotazů ohledně důvodu umísťování děje
svých příběhů do jiných než českých luhů a hájů
jsi jistě dostal již nespočet a i já bych jich několik mohl položit, ale zeptám se jinak. Nechával jsi
při tom vše jen na své fantazii, nebo jsi, např. při
psaní Bestselleru nebo povídek z Krvavé hostiny
studoval americký místopis?
Studoval. A dost pečlivě. Jen konkrétní místa děje
jsou často výplodem mého mozku. Třeba hornické
městečko Carbon Mills z Bestselleru bys na mapě
nenašel. Nejsložitější byla z tohoto hlediska asi povídka Hazard, která se odehrává v New Yorku, ale i to
se zvládlo. Podle té povídky bys mohl jet autem.
Po umísťování příběhů do cizích zemí, jsi jich
pár zasadil do bezprostředního okolí svého bydliště (kniha Zlo přichází třikrát). Jak na to reagovali místní? Byly nějaké negativní reakce o vrhání
špatného světla na Jarošov a okolí?
Bylo to přijato veskrze pozitivně. Před časem dokonce padl víceméně oficiální návrh na vznik obdoby
naučné stezky po všech těch mých hrůzách. Uvidíme, třeba k tomu ještě dojde.
Ve výše zmiňované knize jsi vyfocen se Slovníkem spisovné češtiny. Saháš po něm při psaní často?
Spíš se zeptám internetu. Fakt ale je, že už jsem
za ty roky dost vycepovanej a pravopisné chyby moc
nedělám. Dost toho taky ohlídá word, že ano?
Je samotný fakt, být horrorovým autorem
v Česku, demotivující? Přeci jenom, horrory (a ty
české obzvláště) se u nás možná čtou, ale nějak
extra moc nevydávají, klasický čistě horrorový časopis, ale vlastně i jakýkoliv jiný, který by dával prostor začínajícím horrorovým autorům a autorkám
tady prakticky neexistuje a mnohé (amatérské) blogy zřejmě nikdo nečte. Má vůbec smysl něco psát?
Ale jo, má to smysl. Moc realizačního prostoru tady sice opravdu není, ale já měl zatím štěstí,
a všechno, co jsem napsal, mi i vyšlo. Psát do šuplíku by ale demotivující určitě bylo. U toho bych asi
dlouho nevydržel.
Když se řekne literární horror, asi mnohé napadne Stephen King a s tím i poetické představy
o propagačních turné doprovázejících vydání knihy, autogramiády, autorská čtení, pozvání na různé akce apod. Strhni nám ty růžové brýle a řekni,
že to v našich končinách u českého (když už má to
štěstí vydávaného) horrorového autora nehrozí …
Nehrozí. Autogramiád jsem pár absolvoval, protáhli mě různými novinami a časopisy a blábolil jsem
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v televizi i v rádiu, ale to je všechno. Pozvání na cony
a podobné akce zdvořile odmítám, páč mě tyhle záležitosti nebaví, a autorského čtení bych se nikdy nedopustil, to vždycky musí nějaký chudák dělat za mě.
Jak získáváš náměty příběhů? Přepadají tě
náhle z čistajasna na nejnemožnějších místech
v nejnemožnější dobu? Přichází v určitých situacích a za určitého psychického rozpoložení
(na WC, ve vaně, během jízdy dopravním prostředkem)? Nebo se cíleně rozhodneš teď a tady
nějakou tu zápletku z hlubin vědomí vydolovat?
Nápad se často vyloupne jen tak. Často je sice
úplně pitomej, ale někdy se z něj podaří něco vykřesat. Dost často mě osvítí na procházce v přírodě.
Okolí Jarošova a Česká Kanada celkově jsou hodně
inspirující. Náměty na jarošovské horrory zase pochází z obecní kroniky nebo z publikace Národopisné obrázky z Jindřichohradecka. Je to různé. Určitě
nevykrádám. To by mě nebavilo. Nařčen z loupeže
námětu jsem byl vlastně jen jednou. Týkalo se to už
zmíněné povídky Hazard. Publicista Ivan Adamovič
světu oznámil, že jsem se až příliš zhlédl ve filmu
Útěk z New Yorku, tedy ve filmu, který jsem do té
doby vůbec neviděl. Když jsem si ho potom někde
sehnal a podíval se na něj, moc jsem Ivana nepochopil. Kuriózní je, že inspirací pro Hazard, byl ale
skutečně americký film. Viděl jsem ho někdy v pat-

HOWARD – 3/2012
nácti letech v rakouské televizi, takže jsem ani pořádně nevěděl o čem se v něm mluví. Ale atmosféra
příběhu se mi vryla do paměti tak silně, že jsem si
na ni jednoho dne zkrátka vzpomněl. Chlap-drsňák
se svým robotem se v tom hraném komiksu snaží
zdrhnout z postapokalyptické metropole a v patách
má smečku zmutovaných obyvatel. Mám dojem, že
se to dílo jmenovalo Buck Rogers.
Mě kdysi napadl zpravidla jako první vhodný
název povídky a od toho se pak již samospádem
odvíjela zápletka. Dnes to mám mnohdy opačně.
Zápletka je na světě a na vhodný název povídky
ne a ne přijít. Jak je to u tebe?
Jsem spíš ten první případ. Většinou napřed název. Takhle údajně psal i Evan Hunter, repektive Ed
McBain. Ten prý taky nejdřív vymyslel název. Třeba
Brokovnice. A už jel. Až na jeden případ mi moje
názvy u vydavatelů prošly. Tou jedinou výjimkou je
název povídky pro antologii Český horor. Můj název
Smrťáci se nelíbil a povídka nakonec vyšla pod názvem Na jejich straně je čas…
Dnes se do popředí dostávají e-booky
a spousta začínajících autorů vydává knihy
v elektronické (PDF) podobě. Jaký k tomu máš
vztah? Je kniha jen její obsah a na její formě zase
až tak nezáleží? Neplánuješ nějakou elektronickou publikaci?

Vztah k elektronickým knížkám mám veskrze záporný a vůbec nepočítám s tím, že bych do něčeho
takového někdy šel. Knížka je knížka, jsem staromil.
Ale ze současné úpravy a kvality knih taky dvakrát
nadšený nejsem. Vydavatelé by měli občas zabrousit
do antikvariátu a podívat se, jak má knížka vypadat.
Závěrečná otázka asi nemůže být jiná. Z toho
co vím, máš venku dvě povídkové knihy, jeden
román, zářez v jedné antologii a poslední mnou
registrovanou publikovanou věcí je povídka v časopise Pevnost z roku 2009… Chybí něco? Publikoval jsi něco potom? Chystá se něco nového?
Mají se tví fandové a fanynky na co těšit?
Máte to kompletní. Jen je tu ještě šest povídek
v časopise Nemesis, ale ty později vyšly v souborném
knižním vydání, takže nevím, jestli je vůbec počítat.
A totéž platí o povídce Batalion v časopise Pevnost.
Pro mě ale tahle první vydání význam mají. Všechno
je na mém webu www.dosedel.net. A něco nového
se chystá. Buď to budou jednotlivé kusovky v časopise Pevnost nebo půjde o knížku sestavenou opět
ze tří dlouhých povídek. Dvě už jsou hotové a vydavatelem přijaté. Jmenují se Šestačtyřicátej a Solitér.
Třetí dokončuji. Ta se bude jmenovat Truhla ze Zálivu
smrti. Pokud by došlo ke knižní verzi, bylo by jistě
optimální, aby k realizaci došlo do Vánoc. Uvidíme.
My se budeme jen těšit.
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RECENZE

v/a Main Titles from
Unreleased Horror
Scores vol. 1–12
Možná jste si při sledování nějakého starého
horroru tu a tam povzdechli, že je škoda, že k němu
nevyšel soundtrack a není tak k sehnání ta skvělá
úvodní nebo závěrečná skladba, která vás fakt chytla. Možná si to samé řeklo i pár horrorových fandů
(lhostejno jakého pohlaví) a v roce 2008 vytvořilo
pro ostatní horrorvé fandy (lhostejno jakého pohlaví) úctyhodný a svým způsobem unikátní počin –
dvanáctidílnou bootleg kompilaci Main Titles from
Unreleased Horror Scores.
Jak sám název napovídá, jedná se hlavně, ale
nejen, o úvodní a závěrečné skladby známých, méně
známých i takřka neznámých horrorových filmů, které se nikdy neobjevily na soundtracích, hlavně z toho
důvodu, protože k daným filmům soundtracky nikdy
nevyšly. A u mnoha filmů a skladeb je to opravdu velká škoda. I zde však existují tradiční výjimky potvrzující pravidlo, protože z těch mnoha skladeb, hlavně
z pozdějších částí kompilace obsahujících skladby
z novějších filmů, se některé z nich na soundtracích
přece jen objevily. Procento je to však velmi malé až
mizivé. A ruku na srdce, kdo by to řešil.
Všechno to rozjelo prvních pět částí, které se
objevily takřka najednou a snad měly být ojedinělým
jednorázovým počinem. Naštěstí se pak objevilo ještě dalších sedm částí.
Jednotlivé části pak obsahují zpravidla úvodní (main) a/nebo závěrečnou (end) skladbu (title),
u některých filmů pak i melodie, jež zazní během
samotného děje, občas doplněné i o nějaké trefné
mono/dialogy z filmu nebo lahodně znějící zvuky (řev,
vřískot, mlaskání apod….). Při troše znalosti pozadí vzniku kompilací by mohlo odrazovat vědomí, že
jde o audio ripy přímo z VHS nebo DVD, ale s výslednou kvalitou zvuku bylo snad ještě pracováno.
Každopádně, já sám jsem byl kvalitou velmi překvapen a další aktivní složkou pocitu při poslechu je samozřejmě fakt, že ne zcela dokonale čistý zvuk mu
dodává patřičnou atmosféru. Hlasitost jednotlivých
skladeb nijak nekolísá, všechno je zřetelné a poslouchatelné. Hladina šumu je buď snížená nebo vhodná.
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Při tak obrovském rozpětí, jaké celkem dvanáct
částí kompilace zabírá, je samozřejmostí mnohožánrovost, různorodost jak ve využitých nástrojích
tak i v náladě skladeb a pestrost. Vyslechneme tak
pozoruhodnou škálu horrorové hudby, od klasické
osmdesátkové synthezátorově sterilní atmosférické
skladby, samostatně fungujících písní, přes orchestrální monumentální opusy, instrumentální i zpěvem
doprovázené písně, až po středněproudé, popové,
rockové i tvrdé heavy metalové záseky. Na vlnách
not nás bude unášet hudba nervní, náladová, melancholická, atmosférická, uširvoucí, ponurá, kakofonická. Kompilace totiž sdružuje jakoukoliv polohu
hudby doprovázející horrorový film a spoluvytvářející
jeho atmosféru.
Na celkové ploše 934 (!) minut se nabízí celkem
418 skladeb několika desítek skladatelů, autorů, interpretů a skupin z 235 horrorových filmů z celého
světa.
Main Titles from
Unreleased
Horror
Score vol. I představuje
např. hudbu Joe Renzettiho, Alana Zovoda, Richarda Banda, Murielle
Hodler-Hamilton nebo
vypalovačku
kapely
Nuclear Assault z filmů
jako Warlock, Panic,
Dolls, Howling III, Cannibal Holocaust 2, Dead and
Buried nebo Ghoulies 2.
Vol. II nabízí produkci třeba Dana Kaproff,
Andrzeje Korzynskiho,
Jonathona
Newtona
nebo italské kapely Goblin a skladby z filmů
jako When a Stranger
Calls, Dawn of the Mummy, A Blade in the
Dark nebo Possession.
Ve skladbě Nancy Tries to Leave z filmu Unhinged se
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dočkáme i nějakého toho zdravého lahodně znějícího
horrorového řevu. Jednoznačným vrcholem této části kompilace v mých uších je End Titles z filmu Amityville II: The Possession.
V části III oblaží
horrorové duše skladatelská jména jako Claudio Simonetti, Adriano
Maria Vitali, Drew Neumann či Erik Rasmussen. Z filmů tu jsou namátkou Demons III: The
Ogre, Cutand Run, 976Evil, Child‘s Play III nebo
opravdu šílená a podivuhodná hudba z filmu Scalps.
Ve skladbě The Voodoo Spell z filmu After Death nás
potěší i bolestné sténání.
Vol. IV předloží umění mimo jiné Maurizia de
Angelise, Lese Baxtera,
Harryho Manfrediniho
nebo velmi schopného
Briana Maye (možná vás
potěší nebo zklame, že
to není TEN May z kapely Queen). Filmy zastupují Troll 2, Children
of the Corn: The Gathering, The Mutilator, Massacre
at Dinosaur Valley, Turkey Shoot nebo v neposlední
řadě Zombie Island Massacre.
Vol. V se svými kolegy okupují Hans Martin
Majewski, Christopher
Young, Adrian Bond,
Erica Portnoy nebo Ted
Shapiro. Z filmů přichází
na řadu například Oasis
of the Zombies, Witch
Story, Witchcraft nebo
Hooperův a Englundův
obrovský omyl Night Terrors. Z nejen této části vyniká hlavně End Titles z filmu Rawhead Rex.
V šesté části vyslechneme hudbu mimo
jiné z filmu Embryo nebo
stejnojmenné adaptace
novely Brama Stokera
The Lair of the White
Worm. Trefou přímo do
černého je hned úvodní
skladba kompilace Main
Titles z filmu Planet of
the Vampires. Za pozornost stojí určitě ještě Main
Titles z filmu Psycho Cop Returns nebo výborná až
funeral doomově znějící psycho skladba Day of the
Beast z filmu El Dia de la Bestia.
Vol. VII v sobě skrývá jména jako Bill Marx, Amedeo Tommasi, Arion Ober, Giacomo Puccini nebo

Fabio Frizzi a filmy I Spit
on your Grave, Long
Weekend, The Crazies
nebo Crocodile. Mě nejvíc zaujaly Main a End
Titles k jinak poměrně
slabému La Casa dalle
finestre che ridono.
Za Vol. VIII hlučí Dan
Wyman, Robert Renfrow
nebo starý heavy rockový
a horrorový matador Alice Cooper. Vyslechneme
hudbu z filmů jako Hellnight, Mountaintop Hotel, Silent Night, Deadly
Night nebo Monster Dog.
Dobrou skladbou bezesporu je End Titles z filmu
Girls School Screamers.
Vol. IX. Skladatelé
Rick Vartian, John Ross,
Pedro Plascendia, Stefano Mainetti. Filmy Maximum Overdrive, velmi
ulítlá lahůdka Monster in
the Closet, The Curse.
A výborné záseky v podobě End Titles (Don‘t
Panic), End Titles (Hell
High) či takřka badalamentiovská End Titles z filmu
Good Night God Bless od Paula Stuarta Daviese.
Devadesátiminutové pokračování Vol. X
v sobě ukrývá tvorbu
Kevina
Bassinsona,
Paula Zazy nebo kapely
Poison‘s Polly a hudbu
z filmů jako Dream Demon, Prom Night III –
The Last Kiss nebo The
Sleeping Car. Na kopytech mě roznesla rocková pecka s ženským zpěvem
Turn Out The Light‘s z filmu Juvenatrix, A Classic Tale
of Terror.
Vol. XI nabízí třeba Victorii Kelly, Jaye
Grusku, Jona McCalluma, Aligator 2: The Mutation, Surf Nazi Must
Die, When A Stranger
Calls Back a pecky jako
End Theme (Mosquito),
Opening Titles (Skinner)
nebo End Titles Juliana
Laxtona a Patricka Van Herka z filmu The Curse III.
Poslední část Vol. XII se rozloučí prostřednictvím
tvorby Xaviera Capellase, Roberta F. McNaughto-
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na nebo Steve Porcara
a filmů jako Return to
Sleepaway Camp, The
Vizard of Gore, Feast
II: Sloopy Second nebo
Faust: Love of the Damned. Výborným počinem
je horrorcore hip hopová
End Titles Victorie Kelly
a Joost Vangeverda z filmu The Truth About Demons.

Výběr samozřejmě není nijak reprezentativní
a zdá se, že to ani nebylo jeho cílem. Přesto se mu,
při celkové minutáži a počtu využitých skladatelů
a filmů, nedá upřít, že si na své přijde takřka každý.
Počin je to bezesporu chvályhodný. Alespoň já osobně si nemůžu vůbec na nic stěžovat. K četbě horrorové knihy velmi vhodný hudební doprovod. K rozšíření
filmových a hudebních obzorů nezbytná pomůcka.
Ke skvělému poslechu velmi dobrá volba.
Honza Vojtíšek

Filipínský filmový
I
I
t
horror čás
Moderní horror
Nejen folklorem a upíry živ jest filipínský horror.
Velké oblíbenosti mezi diváky se těší také povídkové
horrory (obecně označované za „antologie“). Prvním
takovým filmem byl Gabi ng lagim (1960), skládající se ze čtyř příběhů. Jen v roce 1960 vznikly ještě

čtyři podobné filmy a tato forma horrorových filmů
je populární dodnes (např. Matakot ka sa karma,
2006). Nejúspěšnějším povídkovým filmem se stal
horror Shake, Rattle & Roll (1984) natočený trojicí
režisérů. Film se divákům a divačkám zalíbil natolik,
že se dočkal až jedenácti pokračování (poslední pochází z roku 2010).1) První film se skládal ze tří povídek: Baso (rež. Emmanuel H. Borlaza), Pridyider (rež.
Ishmael Bernal) a Manananggal (rež. Peque Gallaga). Nejneobvyklejším příběhem byla druhá povídka,
1) V roce 2011 bylo natočeno pokračování dvanácté Shake
Rattle Roll 13. (pozn. překl.)
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v níž posedlá… lednička požírala každého, kdo se
do ní podíval. Baso je typickou duchařinou o pomstě
ze záhrobí a třetí povídka je další příběh o filipínském
upíru manananggalu. První film série ustanovil dva
základní kanóny: každá následující část série se skládá ze tří povídek a přinejmenším jedna z nich vychází
z domácího folkloru.
Filipínská kinematografie překvapuje svou bohatostí. Neboť kromě těch nejpopulárnějších podob
horroru, o nichž jsme již hovořili, v ní nalezneme rovněž filmy, prezentující také jiné subžánry horrorového
filmu, byť ne tak početné. A tak Kung bakit dugo
ang kulay ng gabi (1973) je jedním z prvních filmů
o zombie („zombie podobná“ bytost se objevila také
v Mad Doctor of Blood Island E. Romera). Ve Filipínách vzniklo i několik monster movie. Tuko sa Madre Kakaw (rež. Richard Abelardo, 1959) je filipínskou
odpovědí na japonskou „Godzillu“ a Valentina (rež.
Santiago Garcia, 1989) vypráví o ženě-gorgoně. Mo
neuih (Devil Woman, rež. Jose Flores Sibal, 1970) je
zase příběhem pomsty jisté vědmy, která na obyvatele vesnice posílá jedovaté hady. Nesluší se opomenout Anak ni Zuma (rež. Ben Yalung, 1987), neboť
je to opravdová filmová kuriozita. Idiotská zápletka,
tendenční gumová charakterizace a amatérská realizace umožňují zařadit tento film do kategorie trash
movie. Zmiňuji tuto škatulku proto, že kdyby Yalungův „horror“ mohl počítat s lepší distribucí, zcela jistě
by získal status „kultovního“ filmu. Pro pořádek dodejme, že jde o sequel stejně kuriózního, na námět
populárního komiksu natočeného filmu Zuma (rež.
Jun Raquiza, 1985). Je třeba mít také na paměti,
že zmiňované tituly jsou sotva vrcholkem obrovské
hory, kterou představují filmy „trash“ stylu. Milovníky
tohoto druhu kinematografie odkazuji na důkladnější seznámení se s tvorbou režiséra Anak ni Zuma,
Bena Yalunga, který má na kontě mimo jiné několik
náboženských exploitation.
Filipínci ovšem zrealizovali také mnoho vlastních
verzí zahraničních horrorových hitů. Místní obdobou příběhu o Zvoníku od Matky Boží je Kampanerang Kuba (rež. Nilo Saez, 1973). Singos (rež. Aloy
Adlawan) z roku 2007 v mnoha ohledech připomíná
americký The Mothman Prophecies (2002) Marka
Pellingtona s Richardem Gerem v hlavní roli. Jeden
z nejnovějších horrorových filmů Sundo (rež. Topel
Lee, 2009) naproti tomu kombinuje zápletky rovnou
dvou slavných horrorů: Jian guy (2002) bratří Pangů
a Final Destination (2000).
Obrázek filipínského filmového horroru by samozřejmě nebyl úplný, kdybychom nevzpomněli přinejmenším několik filmů, které se od celé té masy
nízkorozpočtových produkcí zásadně odlišují. Jedním z nich je debut Mikea de Leona Itim (The Rites
of May, 1976), pronikavá studie pocitu viny a násilí
prosáknutá náboženskou symbolikou. Ona symbolika se ostatně ve filipínském filmu objevuje hodně
často, mimo jiné v horrorech Gerardo de Leona. Je

to ostatně hodně zajímavý aspekt domácího filmu,
obzvláště pro Poláky, katolický národ, vyžadující
důslednou osobní analýzu. Je však třeba vědět, že
až 80% Filipínců je katolického vyznání, je to však
katolicismus, který nezastoupil místní pohanské víry,
ale byl do nich včleněn. Tuto odlišnost reflektuje také
de Leonův temný horror, v němž spiritistické seance
fungují na stejné úrovni jako křesťanské obřady. Z té
čistě filmové stránky v de Leonově filmu zaujme osudově nevlídná atmosféra a několik surrealistických
snových scén (např. scéna, kdy je hlavní hrdina filmu
obklíčen oživlými figurínami Krista).
Změny k lepšímu, přinejmenším pokud máme
na mysli kvalitu filipínských horrorů, přinesly poslední
roky. Asi nejslavnějším představitelem vlny zdařilých
filmových horrorů z Filipínskýh ostrovů je Sigaw (The
Echo, 2004) režiséra Yama Laranase. Na první pohled to je jen další duchařský příběh o domu, v němž
straší, ve skutečnosti však mladý režisér do dobře
známého schématu vpisuje příběh sociálního charakteru. Vypráví totiž o domácím násilí, ale ještě více
jej zajímají reakce sousedů. Když slyšíme ozvěny
hádky, volání o pomoc, zvuky bitky, měli by jsme dát
hlasitěji vlastní televizor nebo se zajímat o to, co se
děje, protože by někdo mohl potřebovat naši pomoc? Laranas pokládá otázky ohledně tragických
následků široce rozvinutého konformismu a odhaluje nedostatek občanské zodpovědnosti za ostatní,
přitom však nezapomíná na budování strašidelné atmosféry, udržované ve stylu japonských horrorů. Si-
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gaw ve světě uspěl natolik, že byl jeho režisér americkými investory v roce 2008 požádán, aby natočil
remake. Po návratu do vlasti Laranas natočil horror
Patient X (2009), v němž se pokusil, naneštěstí bez
většího úspěchu, spojit zombie příběh s legendou
o aswangovi. Jeho nejnovější film, The Road (2011)
vypráví o sérii tajemných úmrtí a zločinů spojených
s jistou zapomenutou, titulní cestou. Ve filipínských
kinech měl film premiéru 30. října 2011, na mezinárodní premiéru film stále čeká.
Pozornost si zaslouží rovněž horror Chito S.
Roño, Feng Shui (2004) – příběh, jehož děj se koncentruje kolem prokletého předmětu, jímž je ba gua
– osmihran s malým zrcátkem uprostřed širokého využití. Vyskytuje se totiž jak v čínském učení o vztahu
člověka k jeho okolí (feng shui), tak i v magii, bojovém
umění (Bagua Zhang) nebo navigaci, ba-gua je však
také něco více než jen předmět, je to i filosofická
koncepce využívána v taoistické filosofii. V Roñově
filmu je to však strašidelná rekvizita, přinášející štěstí
svým majitelům, ovšem všem ostatním, prohlížejícím
se v jeho malém zrcátku, tragickou smrt. Hrdinka
filmu, Joy, která tento nezvyklý předmět nalezla čirou náhodou, jej umístí na čelní stěnu nového domu,
do něhož se nastěhuje se svým manželem a dětmi.
Od okamžiku, kdy se jí ba-gua dostala do rukou, má
Joy i její nejbližší neuvěřitelné štěstí. Všechno však
má svou cenu. Netrvá dlouho a v hrdinčině domě se
začnou dít podivné věci…. Umírají další a další lidé
a do oken Joyina domu nahlížejí mrtví….
Roñův horror je v podstatě příběhem o štěstí,
o tom, co způsobuje, že se někteří rodí coby šťastná dítka a od jiných se smůla nevzdaluje ani na krok.
Film také pokládá důležitou otázku: o tom, co je štěs-
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tí (peníze, zdraví?) a zda a jakou cenu je třeba zaplatit
za přízeň osudu. Pravdou je, že podobné otázky nutící k reflexnímu zamyšlení, se v horrorech neobjevují
často.
Dalším horrorem, který se vyšvihl do nadprůměrných vod, je Kutob (rež. Jose Javier Reyes, 2005).
Tento film trochu zavání „následovnictvím“ respektive „pokračováním“, jeho děj je totiž reinterpretací
jedné zápletky z arcidíla Alfreda Hitchcocka Psycho
(1960). Hrdina filipínského horroru, Lemuel, je mladý muž naprosto podřízený své panovačné tetičce.
Když se mladík zamiluje do atraktivní Eriky, teta jej
varuje, že je pouze hračkou v dívčiných rukou, Lemuel je však šťasten jako nikdy předtím. Když se
Erika vrátí ke svému bývalému a tetino varování se
stane naplněným proroctvím, Lemuel naprosto zešílí.
Jeho skrytá psychóza exploduje krvavým šílenstvím,
za které životem zaplatí mnoho osob.
Kutob je kus řádného psychologického horrorového filmu, který se pro zvýšení efektu necicmá
s psychickými záchvaty, ale je zarážejícím příběhem
o potřebě lásky a patologické samotě. Horrorové
scény jsou krvavé a násilné, v paměti však zůstane
scéna, kdy se Lemuel snaží vtisknout Rině, dívce naprosto cizí, malé štěňátko, jen proto, aby jej akceptovala. Mnohem více zarážející než překvapující jsou
rovněž scény rozhovorů s tetičkou, které skvěle padnou do příběhu odcizení a samoty. Marvin Augustin
za roli Lemuela zcela zaslouženě posbíral mnoho
místních ocenění.
Do kategorie „psychologický horror“ je možné
zařadit také film Ato Bautisty Blackout (2007). Tento
horror překvapuje mnoha aspekty. Především je to
film, který na sebe upozorňuje formální askezí ba přímo minimalismem. Minimální obsazení, jen několik
interiérů, hodně statických záběrů a prostý střih by
v případě mnoha filmů mohly být vražedné, ale ne
v Bautistově příběhu. Hrdinou je Gil, alkoholik a nezaměstnaný (další překvapení), který sám vychovává
malého syna. Žena měla plné zuby života s věčně
opilým a práci si udržet neschopným mužem a tak ho
opustila. Jednoho dne v podnapilém stavu Gil svým
autem smrtelně zraní malou sousedčinu dcerku Isabel. Rozhodne se její tělo ukrýt v blízké opuštěné budově a na nešťastnou nehodu zapomenout. Je jasné,
že se to rychle ukáže být zcela nemožné. V okolí začne být slyšet dětský pláč, syn tvrdí, že si s Isabelou
hraje a dívčina matka jej neustále navštěvuje. Fór je
v tom, že Gil již dávno ztratil schopnost vnímat skutečnost a neví, co je pravda a co jen výtvorem jeho
v alkoholické psychóze se utápějícího mozku.
Blackout je náročným filmem. Režisér divákům
nenabízí příliš „mrtvých scén“, v nichž se nic neděje.
Mnoho scén ukazuje hrdinu neúspěšně se pokoušejícího postavit na vlastní nohy, narazíme na scény
neúspěšných pokusů dovolat se manželce, která pokládá sluchátko ihned poté, co se v něm ozve Gilův
hlas, v mnohých scénách jde o typické „mluvící hla-
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vy“, některé záběry jsou rozmazané a scenérií jsou
špinavé rozpadající se zříceniny v nichž vegetují hrdinové filmu. Všichni tito činitelé však pracují pro konečnou nezvykle silnou a hustou atmosféru filmu, bez
jakéhokoliv přikrášlování zobrazujícího beznadějné
vegetování na okraj společnosti odvržených hrdinů.
Senzační zápletka přivádějící na mysl typickou duchařinu o pomstě ze záhrobí a zaskakující závěrečná
pointa (kterou si však lze domyslet již dříve) nejsou
v tomto vzrušujícím filmu to nejdůležitější. Blackout
je totiž dojemnou studií alkoholismu a psychické
choroby, která v paměti zůstane hodně dlouho.
Originálním, osobitým filmem je naproti tomu
Vampire of Quezon City (2006) natočený Khvanem
dela Cruzem. V titulním městě krvavou sklizeň mezi
mladými ženami sklízí sériový vrah, pokud se vám ale
zdá, že to je počátek filipínské verze srážky Silence
of the Lamb nebo Seven, jste na omylu. Dela Cruzův
černobílý snímek je experimentem, příběhem spojujícím části dokumentárního filmu („mluvící hlavy“)
s brutálním exploitation filmem a symbolikou (nezřídka náboženského charakteru – např. krysa přibitá
ke krucifixu). Ve Vampire of Quezon City neexistuje
klasická zápletka typu příčina-následek, jsou v něm
pouze obrazy, fragmenty scén, rozhovory s detektivem vedoucím vyšetřování a sériovým vrahem,
o němž není známo, zda je lidskou bytostí nebo spíše

nadpřirozenou existencí – krvežíznivým aswangem.
Těžce koukatelný nezávisle umělecký film, zároveň
však významný signál, že se filipínský horror rozvíjí
také mimo hlavní, čistě zábavní, proud.
Na závěr několik shrnujících slov. Filipínský
horrorový film to nejsou jen nízkorozpočtové filmy,
byť se nedá zakrýt, že v dějinách domácího horroru
právě tyto představují významnou skupinu, ale stále častěji také ambiciózní díla, která mají za cíl něco
více, než jen poskytnout nezávaznou zábavu. Itim,
Sigaw nebo Blackout totiž představují důležitý hlas
v diskusi o sociálních či kulturních tématech. Kdybychom však chtěli pohledat nějaké klíčové slovo pro
celou filipínskou kinematografii (včetně té horrorové),
mohlo by se jím stát „hybrydnost“ (hybridity). Podobnou tezi v eseji věnované filipínské kinematografii
prezentuje Jose B. Capino. Podle něj jak společnost,
stejně tak i kultura a také jejich podobu odrážející
filmy jsou mixem nejrůznějších vlivů. Ve filmu jsou
viditelné především v mnohažánrovosti a mnohotématičnosti. A právě v této různorodosti tkví největší
síla filipínského horroru, umožňující s nadějí hledět
do budoucnosti.
Krzysztof Gonerski
Přeložil Honza Vojtíšek

[ 43 ]

Svatopluk Doseděl

Světlo
zasvěcených
A Pán dále přikázal:
„Zhotovíte hliněné schrány …
… oheň probuzení pak určí jejich Strážce.
Tito Vybraní odevzdají Zákonem určenou část
sebe sama,
část, jíž si vlastní rukou z těla vyjmou …
… dokud tak neučiní – budou smrtelní.“

I.
„Tak! Jsme tady!“ vydechl znaveně Ken Wright,
když vystoupil z hustého borovicového porostu a zahleděl se do dlouhého, mělkého údolí pod sebou.
Byl opravdu rád, že jsou konečně na místě, měl toho
akorát dost. Joan určitě taky. Cesta z Haysu byla
skutečně úmorná a všechny jeho kosti a svaly už
hodnou chvíli silně protestovaly a úpěnlivě žadonily
o zasloužený pohov.
Do zabydleného městečka Hays, jak vystřiženého z nějakého zlatokopeckého westernu, je přímou
linkou z Harlowtonu zavezl tmavě zelený třínápravový Greyhound a i s jejich neskutečnou bagáží je vyklopil na malém náměstí přímo před čerstvě opravenou radniční věží. Velké hodiny na věži právě hlučně
odbíjely desátou hodinu dopolední.
Stáli na chodníku a zatímco jim zrzavý šofér vykládal objemná zavazadla, poslouchali ten pravidelný
zvuk. Čekala je téměř padesátimílová štreka zalesněnou pustinou Montany a oni pořádně nevěděli, jak
dál. Kenovo „uvidíme až tam budem“ se příliš neosvědčilo. Taxislužba v tomhle zapadákově asi ani neexistovala, ale stejně, objednat taxíka nebo si na měsíc půjčit vůz z půjčovny, by se silně prodražilo. Tak
bezmocně postávali na dopoledním slunci a nevěděli
kudy kam. Ujít tu vzdálenost pěšky bylo nereálné.
Nakonec se Kenovi podařilo odchytit jednoho
lesního dělníka v umaštěné pracovní kombinéze, který se představil jako Joe Cooper a za dvě černá piva
v místní nálevně se uvolil svézt je kus cesty ve svém
omláceném Jeepu.
Drncavá jízda s občasnými pracovními zastávkami, během níž je dřevorubec podrobně vyzpoví-
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dal, trvala skoro hodinu a pokud nelhalo počítadlo
na přístrojové desce vozu, ujeli za tu dobu něco málo
přes pětadvacet mil. Pak je zasmolený spasitel vysadil. Dál nejel. Tvrdil, že má práci v nedalekém polomu a asi nelhal, protože až k nim se z lesa napravo
od nich nesl praskot padajících kmenů a vřeštivý ryk
řetězových motorových pil.
„Jste zatracení blázni,“ řekl jim Joe Cooper
na rozloučenou. „Jet po sezóně na Swamp Creek! Je
vám doufám voběma jasný, že tam teď nebude živý
duše?“ V širokém úsměvu předvedl sbírku nikotinem
zažloutlých zubů: „Když se údolí na podzim vylidní,
stahujou se do něj vlci a jiná svinská pakáž. Máte
nějakou bouchačku?“
Poté, co je takhle uklidnil, mávl rukou, nasadil
si na hlavu prasklou oranžovou helmu a jako přelud
zmizel v hustém lese.
Ten muž jim nejspíš zachránil, když ne život, pak
tedy alespoň nohy a ramena. Těch dvacet mil, které ještě museli ujít po svých, oběma vrchovatě stačilo. Údy,
natěsnané do těžkých pohorek, hrozily odpadnutím
a bedra, drcená popruhy batohů na tom nebyla lépe.
Nicméně, teď byli u cíle a před nimi přešlapoval měsíc tak dlouho očekávané dovolené uprostřed nedotčené přírody. Na nepříjemné úvahy o pozdější nevyhnutelné cestě zpátky bylo prozatím času dost, to počká.
Na kamenité stezce, půl metru za Kenem, se
s funěním zastavila hezká, dlouhonohá dívka. Štíhlé,
opálené tělo měla zakryto jen ošoupanými džínovými šortkami a propoceným bílým tričkem bez rukávů.
Ofina zlatých vlasů jí neposlušně sklouzávala do výrazného obličeje, jemuž jednoznačně kralovaly velké
modré oči s obočím stále jakoby tázavě povytaženým. Teď ale ty oči vypadaly velmi unaveně.
Dívka poskočila, aby srovnala neforemný batoh
na zmučených zádech a zadýchaně se zeptala: „Vážně už jsme tam? Myslíš to doopravdy, ty prevíte?“
Ken se ohlédnul a zazubil se: „Jo, pojď sem Joan,
ukážu ti náš srub.“
Joan Sulivanová, v nedaleké budoucnosti Wrightová, přistoupila zemdlele ke Kenovi a pravou rukou
ho objala kolem štíhlého pasu. To, co dole uviděla,
byla pohádka. Cesta, na níž stáli, se jako dlouhý had
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vinula po zalesněném úbočí kopce dolů do zelené
nádhery, ze které tu a tam zvědavě vyčuhovaly šikmé
střechy srubů. Čím dále po svazích stromů ubývalo, až posléze vymizely docela. Jehličnatý les přešel
v louku posetou hustými křovisky, mezi nimiž se líně
proplétala stříbrná stužka bublajícího potoka. Všude
panovalo naprosté ticho, rušené jen nenápadnými
zvuky přírody, těmi zvuky, na které už „civilizovaný“
člověk želbohu zapomínal – vzdálené šumění vody,
křik rozdováděných ptáků …
Z údolí pofukoval lehký větřík a otupoval bodavé sluneční paprsky dopadající z vymeteného nebe
na zem – indiánské léto bylo v rozpuku.
„Nádhera!“ zašeptala Joan fascinovaně. Přitiskla
se ke svému chlapci a pro tuto chvíli přestala myslet
na olověný kvádr, spočívající na jejích pomačkaných
zádech. „Prostě nádhera!“
Ken se stále usmíval. Sám už málem zapomněl,
jak je tu krásně.
„To je Swamp Creek Camp, miláčku. Naše království.“ Políbil Joan na ucho a ukázal do údolí.
„Támhleta hnědá střecha, bílej komín s plechovou
stříškou. Vidíš? Za deset minut jsme doma. Pojď!“
S těmi slovy se vymanil Joan ze sevření, popadl ji
za ruku a vyrazil po příkré cestě dolů. Cítil při tom, jak
z něho nastřádaná únava po celých kusech odpadává.
Po pár minutách došli k prvnímu srubu. Stál před
ním bleděmodrý Ford Escort s dokořán otevřeným
kufrem. Z něj vykukoval zadek a rozkročené nohy
muže, který v úložném prostoru vozu skládal něco,
co se tam evidentně nechtělo vejít.
„Dobrý den!“ zahulákal Ken rozjařeně. Měl radost, že vidí prvního osadníka.
Asi sedmdesátiletý šedovlasý muž, plně zabraný
do své činnosti, se prudce narovnal a s plechovým
zaduněním udeřil hlavou o zvednuté víko kufru.
„Sakra!“ zařval a oběma rukama si mačkal naraženou lebku. „Co tady hulákáš, kluku pitomá?
Chceš, abych si urazil palici?“
Kenovo nadšení ze setkání znatelně ochablo.
„Promiňte,“ zahuhlal sotva slyšitelně. „Nechtěl jsem
vás vyděsit.“
Chlap si přestal lisovat hlavu a zadíval se dopáleně na Kena.
„Co to meleš?“ zavrčel.
Ken neřekl nic. Jen pokrčil rameny a chtěl jít dál,
když vtom se ten člověk ozval znovu: „Kam vlastně
máte namířeno, vy dva? He?“
Podezíravě si je prohlížel.
„Do našeho srubu,“ odsekl Ken nevrle. „Proč?
Děláte tu vrátnýho?“
Muž se opřel o kapotu auta a zadumaně Kena
studoval.
„Kterej ty jseš? Neznáme se náhodou?“
Ken zavrtěl hlavou a odměřeným tónem prohlásil: „Jmenuji se Wright, Ken Wright a myslím, že vás
neznám, pane.“
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Staroch neznatelně pokývl a hlasitě si odfrkl.
„Toho pána si nech, buď tak hodnej,“ řekl a hned
pokračoval: „Jseš zatraceně podobnej svýmu fotrovi. Ne že bys to tím jako vyhrál.“
Joan se zahihňala a Ken se na ni zaškaredil.
Kmet, jako by si dívky teprve teď povšiml. Usmál
se na ni: „Jo, fakt, jako když vypadne starýmu Bobrovi Wrightovi rovnou z prdele, s prominutím slečno.
A jestli taky tak chlastá, bacha na něj!“
S těmi slovy se odlepil od svého vozu a napřáhl
sukovitou ruku k zaraženému Kenovi.
„Jsem Lenard Morgan, pro přátele Lenny. Nic
ve zlým chlapče, tvůj táta je dobrej chlap. To, že bejval jak reklama na žízeň vím, protože když nasával,
tak to bylo většinou tady a já mu při tom zpíval druhej
hlas.“ Zařehtal se jako kůň. „A povídám ti, že nám to
kdysi proklatě ladilo!“
Ken váhavě stiskl Morganovu ruku a pokusil se
o úsměv: „Těší mě.“ Pak ukázal palcem na dívku vedle sebe: „Tohle je Joan. Moje snoubenka.“
„Mě taky těší,“ zakřenil se Lenny na dívku. Zdálo
se, že už ho hlava nebolí.
Lenny Morgan byl sice postarší, ale o punc proutníka dosud úplně nepřišel. Ken to pohotově zaregistroval a napadlo ho, co všechno asi tento pán zpíval
v duetu s Bobrem Wrightem.
Lenny přerušil Kenovy úvahy otázkou, jak dlouho
zde hodlají zůstat.
„Čtyři, pět týdnů, ještě jsme se nerozhodli,“ odpověděl Ken. „Podle počasí.“
Lenny vydoloval z kapsy zmuchlaný balíček Lucky Strikes, jednu cigaretu vyklepal a nacvičeným
ladným pohybem si ji hodil mezi rty. Nabídl i Kenovi
a Joan. Když odmítli, vrátil krabičku lhostejně na původní místo a zapálil si své retko.
„A co, že jdete tak pozdě? Léto už je v trapu,“
zeptal se a labužnicky vyfoukl namodralý kouř.
„Dřív to nešlo,“ vysvětlila Joan, které se stařík docela zamlouval. „A kromě toho, máme podzim rádi.
Jestli budeme mít štěstí, vydaří se září jako vloni.“
„Hm.“ Lenny si je oba kriticky změřil. „A co když
ne?“
Ken nervózně přešlápl, už by nejraději šel. „Nějak
si v tom případě poradíme,“ řekl a snažil se, aby to
neznělo příliš nezdvořile.
Lenny se však nedal odbýt. „Co budete jíst?“
Ken zafuněl.
„Ve srubu je spousta trvanlivých zásob a další
proviant máme na zádech. Navíc je tam i kulovnice,
něco si můžeme ulovit. A v potoce jsou ryby. Nebojte
se, my to zvládnem, vážně.“
Lenny rozhodil rukama: „Dobrá, jak myslíš, ale
pro všechny případy, klíč od mojí chaty bude v okapovým žlabu nad severním oknem, jasný? Mám
tu taky krapet jídla, takže kdyby vám vlastní došlo
a ryby zrovna nebraly, klidně si sem zajděte, oukej?“
Poté je Lenny Morgan propustil. Kenovi se sice
značně ulevilo, ale na druhé straně byl rád za tu
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z nebe spadlou rezervní zásobárnu. Střílení mu totiž
šlo dost bídně a ryby v životě nechytal. Ale tohle přece strýčkovi Lennymu vykládat nemusí, že?
Sotva ušli asi dvacet metrů, otočila se Joan
a v náhlém popudu na starého muže zavolala: „Kolik
lidí ještě zůstalo v údolí?“
Lenny se vynořil z kufru vozu a zahulákal: „Nikdo.
Já jsem tady letos poslední. Mimo vás dvou nebude
v Campu ani noha.“
„A to sem po sezóně doopravdy nikdo nejezdí?“
Joan se nepatrně zachvěl hlas.
Lenny udělal záporné gesto: „Zřídka. Leda někdy
o víkendu, nebo když si tu někdo něco zapomene. Jinak těžko.“ Zahodil nedopalek cigarety na zem a rozdrtil ho podpatkem. „Nedělejte si iluze – jste trosečníci.“
Joan Lennymu naposledy pokynula, pak podala
ruku Kenovi a společně s ním vykročila kupředu.
Sami. Opuštěni na Swamp Creeku.
Budou zde úplně sami. Nikdo sem nepřijede, ani
pošťák.
Nikdo jim nepomůže …
Zarazila se. Ne, nepomůže! Proč by jim taky
měl kdo pomáhat? Jsou na dovolené, ne? Náhle se
však varovně ozvalo její podvědomí. Les kolem jako
by znenadání ztichl. Nepříjemná iluze trvala jen pár
vteřin, potom se vše vrátilo do normálu. Vše, kromě
Joan. Té jako když se páteř změní v ledový rampouch.
Z lesa před nimi se vyloupl srub a Joan procitla
ze svého pochmurného rozjímání. Na oknech v přízemí i v podkroví byly bytelné okenice a na okovaných dveřích spočívala těžká závora.
„Jsme doma, lásko,“ řekl Ken.
Srub patřil Kenovu otci, který ho zdědil zase
po svém otci, Haroldu Wrightovi. Harold Wright však
srub neužíval jen o dovolené. Pokud zrovna nejezdil po světě, žil v něm se ženou nastálo. To bylo někdy koncem dvacátých let a Kenův dědeček nebyl
sám, kdo se tehdy na Swamp Creeku usadil natrvalo. V údolí tou dobou bydlelo asi deset dalších rodin, ale postupem času všichni buď zemřeli, nebo
s příchodem stáří dali přednost pohodlnějšímu životu
ve městě, kde se dá telefonem zavolat doktor a nečeká se na jeho příjezd týden.
Harold Wright opustil domov z jiného důvodu a také jiným způsobem. Za jedné deštivé noci,
s pouty na zakrvácených rukou, jej odvezli ozbrojení
muži z úřadu okresního šerifa.
Na jaře roku 1936, přesně 17. dubna, totiž Harold Wright zešílel a dvouruční sekerou k smrti ubil
manželku Maureen, již před tím patnáct let upřímně
miloval.
Nikdo netušil, co se onehdy ve srubu odehrálo.
Nejvíc snad věděli George McMurdo a Stevie Miller,
kteří se k tragédii přímo nachomýtli. Když tu noc roz-

razili dveře Wrightova srubu, z něhož se ozýval příšerný jekot a řev, spatřili Harolda Wrighta stojícího nad
svojí ženou, která se válela na podlaze v obrovské
kaluži vlastní krve. Harold řval jako smyslů zbavený
a bušil do Maureen sekerou. Stevie Miller vyprávěl,
že od ostří sekery odletovaly kusy masa a přistávaly
všude po místnosti.
George McMurdo měl s sebou kulovnici a jakmile
pochopil, že nemají nejmenší šanci přiblížit se k běsnícímu Haroldovi víc než na pět metrů, vypálil po něm
a málem mu ustřelil nohu v půli lýtka.
Později, když šerifův vůz odvážel spoutaného
Harolda a pohřebácký furgon zmasakrovanou Maureen, žádný osadník z údolí nemohl uvěřit, že to
všechno není jenom šílený živý sen.
Verdikt soudu zněl „vražda v náhlém pomatení
mysli – doživotní žalář.“ V případě Harolda Wrighta
nebylo doživotí dlouhá doba. Po necelých dvou letech zemřel vlastní rukou ve federální věznici v Rock
Falls.
Ken odstranil závoru, zasunul klíč do rezavého
otvoru ve dveřích a ztěžka jím otočil. V mechanismu
zámku suše zachrastilo a po stisknutí kovové kliky se
dveře skřípavě otevřely. Zpoza nich se vyhrnula příjemná vůně starého dřeva a dávno vyhaslých ohňů,
prosycená pachem, typickým pro vlhké, dlouho nevětrané prostory. Uvnitř byla tma jako v pytli.
Shodil batoh ze zad, protáhl se a poslepu vkročil
do té temné jeskyně. Šel pomalu, jen co noha nohu
mine, aby o něco nezakopl a hned na začátku dovolené se nepřizabil. Zahnul do úzké chodbičky a rukama tápavě osahával stěnu po levé straně. Našel,
co hledal: kovová dvířka umístěná asi metr a půl nad
podlahou. Sklopil malou kličku a zašmátral v prostoru za dvířky.
„Kene?“ ozvala se Joan u vchodu. „Kene, co tam
děláš?“
Ken uchopil páku s ohlazeným držadlem a zvedl
ji nahoru. Měkce to cvaklo a ze skříňky počal vycházet tichý vrnivý zvuk.
„Světlo,“ odpověděl Ken a dvířka přibouchl. Pak
nahmátl knoflík vypínače a rozsvítil.
„Pojď dál!“ houkl Ken na Joan. „Teď už je to v pohodě, jsme pod proudem.“ Sám vplul do nitra srubu,
všude rozsvítil a energicky se jal uvolňovat zástrčky
na masívních okenicích.
Joan přistoupila ke vchodu do hlavní místnosti
a se zájmem se po ní rozhlížela. Ve čtvercovém pokoji, velkém asi sedm krát sedm metrů, byla tři dvoukřídlá okna a komín ústící do kamenného krbu s železnou mříží na zachytávání hořících polen. U oken
stály tři k sobě přiražené pohovky pokryté opelichanými kožešinami. Ty byly ostatně rozházené i po dřevěné podlaze. U krbu postávala čtyři proutěná křesílka a odkládací stolek. O zeď vedle něj se opírala ozdobná souprava krbového náčiní, včetně sklopeného
rozkládacího roštu.
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Stěny zdobily rozličné lovecké trofeje, ale též staré zarámované fotografie a spousty suvenýrů z dalekých cest po celém světě. Rio de Janeiro, Káhira,
Neapol, Jamaica …
Joan si všechno s údivem prohlížela.
„Kdo byl ten velký cestovatel?“ zeptala se
a máchla rukou kolem sebe.
Ken odstranil poslední okenici, došel k vypínači
a zhasl.
„Děda,“ odpověděl. „Procestoval co se dalo.
Bejval to před válkou bohatej chlap, vyhrál prej v nějaký loterii nebo co. Snad půl milionu,“ zamračil se.
„Všecko roztočil a pak zmagořil. Zůstala po něm jenom tahle chajda a můj táta.“
Joan se zašklebila: „Bobr Wright.“
Ken suše přisvědčil: „Jo, Bobr. Bych rád věděl,
co Bobřík zamlada vyváděl. O Lennym Morganovi
jsem v životě neslyšel.“
„Jak to? Vy jste sem nejezdili?“ podivila se Joan.
Ken zavrtěl hlavou: „Ne moc často. Lennyho
jsem tady nikdy nepotkal. Vlastně pořádně neznám
nikoho z údolí. Pár lidí od vidění, nic víc.“
Joan se bez komentáře vydala na další průzkum.
V přízemí objevila ložnici, kuchyň a velmi dobře zásobenou spíž. Z kuchyně vedly příkré dřevěné schody
do patra s dalšími třemi pokojíky. Jeden sloužil jako
druhá ložnice, zbývající dva byly až na neuvěřitelná
kvanta různého harampádí prázdné.
„Kde budeš chtít spát?“ zeptal se Ken, když Joan
dokončila obchůzku. „Nahoře nebo dole?“
Joan se k němu přivinula a rukou mu pohladila
zadek napasovaný do odřených texasek. „No, já nevím, miláčku. Asi chvilku dole, chvilku nahoře, jak to
zrovna vyjde, ne?“
„Erotomanko,“ uchechtl se Ken. „Myslím, ve které ložnici, jasný?“
Joan zavrněla. „Raději v dolní, je odtud blíž
do kuchyňky. Až mi budeš dělat snídaně do postýlky,
tak se alespoň tolik nenacapkáš, ty můj kocourku.“
Zamrkala na Kena a ledabyle si rozepnula knoflík
u šortek, jejichž otřepené okraje se jí provokativně
zařezávaly mezi pevné, snědé půlky. „A co tu ložnici
pro jistotu hned otestovat?“
„Zatraceně,“ zamumlal Ken, ale usmíval se svolně.
„Hele, frajere,“ řekla Joan tónem, jakým mluví
šlapky v drsňáckých filmech s Charlesem Bronsonem, „nechceš si sundat ty gatě?“
V pět hodin odpoledne měli už ložnici vyzkoušenou, věci z batohů vybaleny a pečlivě uloženy. Povalovali se na vyhřátém trávníku před srubem a odpočívali. Slunce neodvratně putovalo k horizontu
a z okolního lesa, jehož obyvatelé vycítili konec dne,
začínaly vycházet nezaměnitelné večerní zvuky.
Joan napadlo, že Lenny Morgan už určitě dávno
odjel. Jsou tu sami. V celém údolí. Už ji to ale neděsilo. Přešlo to stejně, jako někdy přejde nenadálé bolení v krku, když se člověk napije studené coly. Všemi
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smysly vnímala podvečerní pohodu a dokola si opakovala, že ráno nemusí do práce. Žádné časné vstávání, žádný přeplněný autobus, žádná přepážka, žádní otravní lidi – nic takového. Jenom les, ona a Ken.
Obrátila zraky směrem, kde její snoubenec ležel. Byl
rozplácnutý jak přejetá žába a v ruce třímal prázdnou
plechovku od piva. Spal a slabě pochrupoval.
Joan se usmála. Kocourek nám vytuhnul. Že by
ho tak zmohlo přezkušování ložnice? V tom případě,
kocourku – žádná sláva. Asi budeme muset mnohem
víc trénovat, takhle by to rozhodně nešlo.
Kocourek ze spaní cosi zadrmolil a rozchrápal se
o poznání silněji.
Joan znechuceně vstala ze země a šla hledat záchod. Uvnitř nebyl, to už zjistila, takže bude někde
venku. Pomyslela si, že je to skutečně ohromný logický závěr. Našla ho ve výklenku na západní straně
srubu. Klasický suchý záchůdek. Idyla.
Se zaskřípěním otevřela rozviklané dveře, nahlédla za ně a otřásla se odporem. Každá idyla má
i svou stinnou stránku. Alespoň ví, co bude Ken zítra
dělat. Jakmile se vzbudí, hned ho informuje, aby to
věděl taky. Dnes si ještě odskočí do houští.
Když se Joan vrátila z krátké procházky, Ken
právě procital. Na levé tváři měl velký červený otok
po kousnutí nějakého hmyzu.
„Dobré ráno miláčku,“ zašveholila Joan. „Jakpak
jsme se vyhajali?“
Dotázaný se připitoměle rozhlédl, zasmušile zatřásl pivní plechovkou a prohlásil, že to ušlo.
„Víš, co budeš mít zítra na práci, kocourku?“ řekla Joan vesele.
Ken zívl, až mu luplo v pantech. „Ne. Co?“
Dívka se zatvářila, jako by mu oznamovala, že
právě vyhrál kabriolet BMV. „Vyčistíš záchůdek.
A neprotestuj!“ dodala přísně, protože viděla, že se
Ken nadechuje k námitce. „Jestli tady máme vydržet
měsíc, je tahle akce naprosto nevyhnutelná, o tom tě
ubezpečuji. Už ses tam byl podívat?“
Ken zmačkal plechovku a s funěním se vyhrabal
na nohy.
„Co bude k jídlu?“ zabručel a osahával si štípanec na obličeji.
„Taky odpověď,“ zasmála se Joan shovívavě.
„Vydrž kocourku, něco ti připravím.“
Ken se protáhl, zničenou plechovku hodil do sudu
na odpadky a nasměroval si to k lesu.
„Kam jdeš?“ zeptala se Joan.
„Močit,“ oznámil Ken stručně.
„Záchod je hnedle za rohem, lásko,“ upozornila
ho Joan.
Ken cosi nesrozumitelně poznamenal, ale směr
nezměnil.
Joan mávla odevzdaně rukou a zmizela ve srubu.
Zatracenej chlap!
K večeři byla slanina s fazolemi v rajské omáčce.
Spát šli brzo.
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***
Další dva dny proběhly v naprostém poklidu. Latrína byla vypucována, postel zaběhnutá a zásoby
neubývaly rychleji, než by měly – všechno v pořádku,
žádné komplikace. Jenomže pak přišel čtvrtek.
Začalo to tím, že se pokazilo počasí.
Ostrý severní vítr přivál od polárního kruhu ledový chlad, jen trochu oslabený dlouhou cestou přes
Kanadu a těžké mraky plné vody zakryly zelené údolí
jak víko rakev. A potom se rozpršelo. Napřed decentně, ale jak běžel čas, nabíral déšť na intenzitě a proudy vody, hnané rovněž stále silnějším větrem, se divoce vrhaly proti dřevěným stěnám srubu. Špatně
těsnící okna vyluzovala kvílivé zvuky a nebýt hořícího
krbu, byla by uvnitř pěkná zima.
Ken i Joan měli špatnou náladu. Zabaleni do teplých vlněných dek seděli každý v jednom křesílku,
z malého rádia poslouchali vysílání regionální rockové stanice a četli detektivky. Joan Chandlerovu
Dámu v jezeře, Ken jakýsi zmatený, zdánlivě ztracený
případ Perryho Masona. Očividně se příliš nebavili.
Úderem půl sedmé večerní vypuklo pravé peklo
v podobě rozběsněných hromů a blesků, které vybuchovaly a rachotily všude kolem. Ken s Joan stáli
u okna a nervózně vyhlíželi ven. Několikrát zřetelně
zaslechli praskot tříštěného dřeva, když boží posel
zasáhl strom a vítr dílo zkázy následně dokonal. Skrz
sklo, po němž se valila voda, mnoho neviděli, ale oba
u něj přesto vytrvale okouněli a čekali, kdy to bací
do nich, nebo do nějakého blízkého kmene, který
pak na jejich chaloupku sletí a promění ji v trosky.
Místo destrukce srubu se však přihodilo něco jiného. Venku se oslnivě zablesklo, s několikavteřinovým zpožděním zaburácel hrom a ve srubu zhasla
světla. Chris Rea, v rádiu právě symbolicky zpívající
The Road To Hell, byl přerušen v půli slova a místnost se proměnila v tichou černou sluj, osvětlenou
jen plápolavým svitem z krbu.
„Bezva,“ konstatoval Ken, „jsme bez šťávy.“
„Vyhodilo to pojistky?“ hlesla Joan vyděšeně.
„Nejspíš,“ odpověděl Ken neurčitě a štrachal se
k poličce, na níž byly naházeny jeho věci. Chvilku
v nich hrabal, až konečně vylovil baterku. Rozsvítil ji
a vyrazil ke skříni s pojistkami.
Vrátil se hned a tvářil se ustaraně.
„Co je? Co se děje Kene?“ vyhrkla Joan. „Proč to
nesvítí?“ Neměla podobné situace ráda.
Ken zavrtěl hlavou: „Není to v pojistkách.“
Dívka se na něj nechápavě podívala. „Jak není?
Tak v čem teda? Kene!“
„Prosím tě, nekřič Joan! Nemám páru v čem to
je. Možná uhodilo do společného transformátoru, já
vážně nevím.“ Ale přitom to věděl, nic jiného to ani
být nemohlo. A věděl taky, že tím pádem jsou totálně
nahraní. V tomhle baráku bylo totiž všechno na elektřinu a vlastní zdroj tu nebyl.
Joan měla oči jak dva talíře. „Kene,“ zašeptala,
„kdy to spraví?“
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Ken pokrčil rameny, nemá cenu cokoliv si nalhávat. „Buď, až to někdo nahlásí na elektrárně, což asi
jen tak hned nehrozí, nebo, pokud mají automatické hlásiče, až jim vyjde čas. V žádném případě s tím
moc spěchat nebudou. Je po sezóně. Myslí si, že
tady už nikdo není. Ta vichřice, bouřka a déšť jistě
nadělaly velké škody. Nejdřív budou řešit naléhavé
případy.“ Zasmušile se odmlčel. „Takoví jako my přijdou na řadu poslední. Může to taky trvat celé dny.“
Lépe řečeno týdny, pomyslel si.
Joan křečovitě polkla. „Co budeme dělat?“
Po krátké úvaze Ken řekl, že jde najít nějakou
lampu. Nepočítal s podobnými obtížemi a vzhledem
k tomu si s sebou nevzal náhradní baterie do svítilny.
Články, co jsou v ní teď, rozhodně nevydrží věčně.
Pátrání přineslo ovoce.
„Heuréka,“ pravil Ken a postavil na okraj stolu začouzenou petrolejovou lampu. „Jediný neelektrický
světlo v domě. Podej mi sirky.“
Joan se otočila ke krbu, aby splnila rozkaz, ale
vtom udeřil blesk v bezprostřední blízkosti srubu
a hromová rána otřásla malým domečkem, až zadrnčelo nádobí v kuchyňské skříňce.
Joan zděšeně vyjekla a uskočila zpátky ke Kenovi. Bokem přitom narazila do kulaté stolní desky
a petrolejka vzápětí s řinkotem dopadla na podlahu.
Z prasklé nádržky vytékal tenký pramínek petroleje
a líně kličkoval mezi drobnými, ostrými střepy.
„Tak to se ti povedlo, zlato,“ prohlásil otráveně
Ken a roztržitě cvakal vypínačem baterky. „Teď jsme
doopravdy v prdeli.“
Ve dveřích pokoje se znovu objevilo rozkomíhané
světlo baterky. Bouřka byla snad ještě silnější, než
když Ken před čtvrthodinou odcházel po schodech
z kuchyně do patra.
„Nahoře jsou tuny krámů, který si děda dovlekl ze
světa a další veteš. Třeba v tom bordelu bude i něco
na svícení,“ řekl Ken nevrle a zmizel v kuchyni.
Pokud zrovna neburácely hromy a nepadaly stromy, slyšela Joan, jak kramaří v nezařízených podkrovních místnostech. Občas se ozvala dutá rána
doprovázená tlumeným nadáváním.
To čekání ve tmě připadalo Joan nekonečné.
Choulila se u okna a pozorovala běsnící živly. Klikaté
jazyky blesků křižovaly oblohu každých deset vteřin
a hromy duněly jako kanonáda.
Z otevřeného nebe padaly na rozvibrovanou
zem hektolitry vody a Joan napadlo, že co nevidět
se jistě rozvodní potok. Díkybohu jsou dostatečně
vysoko ve svahu. Být blíže u břehu, přibyla by jim
do sbírky další starost, mnohem horší než výpadek
proudu.
Nad Joan bouchly dveře a šoupavé kroky zamířily ke schodům. Samozřejmě věděla, čí kroky to jsou,
ale přesto jí po zádech přeběhl nepříjemný mráz.
Teď však byl Ken dole a ve volné ruce cosi držel.
Joan ulehčeně vydechla: „Našels?“
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Ken na svou kořist posvítil baterkou a přikývl:
„Jo, našel, ale povídám ti Joan, jiná lampa už tady
fakt není. Jestli rozbiješ i tuhle, tak tě na mou duši
praštím.“
S těmi slovy položil lampu přesně doprostřed
stolu a začal se shánět po sirkách.
Joan si předmět na stole prohlížela. Vypadal
divně. Nízký, zřejmě ručně dělaný, bachratý džbánek, zakončený uzounkým hrdlem. Ze strany trčelo
vroubkované ouško a na hrdle bylo nastrčeno klasické skleněné stínidlo z petrolejky.
Dívka měla pocit, že ty dvě části se k sobě nějak
nehodí. Jako by je kdosi na dvou různých místech
sebral, dal dohromady a vytvořil tak pochybný hybrid.
„Kene?“ zeptala se. „Jseš si jistý, že je to opravdu lampa?“
Ken zachrastil zápalkami.
„No, otvírák na konzervy to asi nebude,“ odpověděl nevrle. Pořád se zlobil za tu první lampu. „Stínidlo
to má, ne?“
Joan se tvářila nedůvěřivě. „Tím ale veškerá podobnost s lampou končí, nezdá se ti?“
„Uvidíme,“ odbyl ji Ken a zlehka nádobou zatřásl.
„Je prázdná,“ konstatoval a po chvíli zkoumání
zaraženě dodal: „Není tady žádná díra, sakra! Kudy
se do toho leje petrolej?“
Hrdlo, široké jako tužka, bylo pevně ucpané ohořelým zbytkem knotu.
„Do pytle,“ rozhodl nakonec Ken, „vyzkoušet to
snad můžem, ne?“

II.
Škrtnutí sirkou je zcela bezvýznamný úkon. Člověk ho provádí denně a většinou pak nenásleduje nic
jiného, než to, že na plynovém sporáku vyskočí namodralý plamen nebo se rozhoří cigareta a někdo si
tím zvesela přispěje k rakovině plic. Také se ale stává,
i když ne stejně často, že ta obyčejná dřevěná tříska
s barevnou fosforovou hlavičkou zapálí doutnák.
Ken Wright přejel zápalkou po škrtátku na krabičce, počkal až se syčící plamínek ustálí a potom ho
přiložil k lampě.
Knot chytil hned napoprvé. Zaprskal a uvolnil protivný, čpavý zápach. Ken, nakloněný nad lampou, sebou prudce škubl a ještě hořící sirku upustil na opelichanou kůži z velkého divočáka, zdobící podlahu
vedle stolu. Vyschlá kožešina okamžitě vzplála. Joan
polekaně vykřikla a začala po hladovém plameni zuřivě dupat, ničeho tím však nedosáhla.
Ken na oheň nereagoval. Stál na místě a vytřeštěně civěl před sebe. Joan do něho drcla ramenem:
„Uhni! Všechno chytne! Tak uhni krucinál!“
Ken vrávoravě ustoupil kousek stranou, ale aktivitu neprojevil žádnou.
Joan popadla hořící kůži, nohou rozkopla krbovou mříž a hodila ubohou trofej na řeřavé dřevo

v krbu. Když skončila, vyjela dopáleně na Kena: „Co
je s tebou, prosím tě? Mohli jsme vyhořet!“
Pobledlý Ken mlčel. Uchopil téměř neprůhledný
cylindr a opatrně jej nasunul na hrdlo džbánku.
Joan ho pozorovala a trochu se jí při tom točila
hlava. „Kene,“ šeptla, „co je ti?“
Místo odpovědi zavřel Ken pevně oči a dlaní vystřelil proti Joan, jako by se před ní chtěl bránit.
„Kene, přestaň blbnout,“ vypravila ze sebe Joan
a snažila se o přísný tón. Podvědomě však cítila, že
Ken tentokrát nešaškuje, něco se mu stalo. Oči měl
stále zavřené, jen ruku opět spustil podél přikrčeného těla.
Náramkové hodinky prozradily Joan, že tam
takhle stál přesně dvě minuty. Pak se trhanými ptačími pohyby rozhlédl kolem sebe, šetrně uchopil lampu, odnesl ji na stolek u krbu a zapadl do proutěného
křesla.
Po půl hodině, během níž se absolutně nic nezměnilo, si šla Joan lehnout. Srdce jí bušilo jak splašený zvon. Ráno bude Ken v pořádku, uklidňovala
se. Ano, ráno to bude zase dobré, určitě. Ale ráno
bylo strašně daleko.
V kuchyni vypila dvě plechovky Kenova piva a poté
se sklesle odebrala do ložnice. Po pivu snad usne.
Když druhý den procitla do namodralého příšeří
časného jitra, nebyla si jistá, zda to vše nebyl jen ošklivý, abnormálně živý sen. Ležela na zádech, dívala se
ke stropu a poslouchala klapavé zvuky dešťových kapek bubnujících do šikmé střechy. Koutkem oka mrkla vedle sebe. Druhá polovina postele byla prázdná.
Aby si tedy udělala jasno, vylezla z postele a přes
studenou kuchyň odcapkala do obývacího pokoje.
Zůstala stát ve dveřích. Nebyl to sen.
Zbytky polen v krbu už jenom slabě doutnaly,
zato plamínek lampy na stolku vytrvale hořel. Ken
seděl tam, kde ho včera večer zanechala. Byl vzhůru.
Joan se zajíkla. Cosi tu nakysle páchlo.
Váhavě překročila práh a již po pěti krocích se jí
rozsvítilo: Ken se v noci pozvracel. Zvratky měl úplně všude. Na košili, na kalhotách, pozvracená byla
i podlaha.
Joan poklekla vedle Kena.
„Kene, miláčku,“ naléhala třesoucím se hlasem.
„Co se ti stalo? Kocourku? Co je ti? Tak promluv!
Prosím!“
A Ken promluvil. Aniž by očima uhnul od krbu,
řekl zdrsnělým dutým hlasem: „Táhni do hajzlu!“
Joan zalapala po dechu.
„Kene …“ zasténala, ale ten už ji nebral na vědomí.
Po chvíli se Joan přesunula do druhého křesílka,
skrčila nohy pod sebe a pozorovala Kena.
Na stole skomírala lampa. Aby tedy vyvinula alespoň nějakou činnost, natáhla se Joan k ní a rukou
obalenou kapesníkem sňala horké stínidlo. Chtěla
sfouknout plamínek.
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Ale nesfoukla.
„NECH TOHO, TY ZASRANÁ KRÁVO!“ zařval
Ken tak mocně, že to v nízké místnosti znělo silněji než rachot včerejších hromů. „DEJ TY PAZOURY
PRYČ NEBO TI JE URAZÍM!“
Joan zaječela a skleněný cylindr dopadl na tvrdý
povrch stolu. Jen zázrakem se neroztříštil na kusy.
„Kene!“ vzlykla. „Vzpamatuj se! Tohle přece nejseš ty!“
Ken neodpověděl. Beze slova nasadil nepoškozené stínidlo na lampu a zaujal původní pozici.
Joan bylo zle. Odešla proto zpět do ložnice, kde
se schoulila pod tlustou peřinou. I přes otřes, jenž
utrpěla, usnula. Nebyl to ale osvěžující spánek – zdál
se jí sen.
V tom snu seděla u kuchyňského okna a vyhlížela ven do deště. Na trávníku před srubem stál zády
k ní vysoký muž v dlouhém černém plášti s kápí,
po kterém v proudech stékala dešťová voda. A odněkud zepředu k němu zvolna přicházel rozesmátý
Ken. Joan byla bez sebe hrůzou. Neměla tušení, kdo
ten muž v kápi je, ale s naprostou jistotou věděla, že
její strach je oprávněný a na místě.
Ken se blížil.
Joan zběsile bušila pěstmi do zavřeného okna
a křičela na Kena, ať se zastaví, ať nechodí k černému plášti, ale Ken ji neviděl ani neslyšel a neúprosně
se přibližoval.
A pak se černý muž pomalu otočil k oknu a Joan
přestala křičet.
Tomu muži chyběl obličej …
V místech, kde měl obličej být, nebylo nic, jen
hluboká, temná díra. Joaniny oči sklouzly k jeho dlaním, jež držel před sebou, sepnuté do mělkého žlábku, jako člověk, který se chce napít vody. Bledé ruce
s vystouplými klouby na nepřirozeně dlouhých prstech byly plné lidských zubů.
A Ken už byl u NĚJ. Široce se usmál …
Potem zalitá Joan se probudila vlastním křikem.
Kenovi chyběl jeden přední zub.
Dívka seděla na rozházené posteli, chrčivě oddychovala a snažila se uklidnit. Co to bylo za pitomý
sen? Zuby!
Když se trochu sebrala, vylezla z postele a odšourala se za Kenem. Na první pohled jí bylo jasné, že
se nic nezměnilo. Nebýt pravidelně pracujícího hrudníku, vypadal by Ken jako mrtvola. Byl i tak bledý.
Joan se posadila do křesla a zamžourala na lampu.
Jak to, že pořád hoří? Vždyť už večer byla prázdná a od té doby nepřetržitě svítí. Ráda by s ní zatřásla,
ale bála se dalšího Kenova paranoického výbuchu.
Lampa připomínala starověký muzejní exponát.
To, co Joan při včerejší zběžné prohlídce považovala
za oděrku, se ukázalo být jakousi pečetí – kulatým
otiskem vytlačeným před vypálením do měkkého
povrchu té věci. Střed otisku tvořil kostrbatý znak
olemovaný kruhovým, sotva čitelným nápisem. Joan
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zaostřila zrak. Lampa stála pečetí k oknu, takže se
nápis dal přečíst aniž by se s ní muselo hýbat. Lumen
Sacerdotum.
„Světlo zasvěcených,“ zamumlala Joan zamyšleně. Napadlo ji, že od školy je to dnes asi poprvé,
kdy použila svou znalost latiny. Byla v tomto jazyce
premiantkou ročníku.
„Světlo zasvěcených,“ zopakovala tiše. „Zasvěcených čemu?“
Ken se v křesle pohnul.
Joan čekala, co se bude dít dál, ale nedělo se
nic, tak vstala a odplížila se do kuchyně. Dostala
chuť na kávu.
Z poličky pokryté zkrabatělým voskovaným papírem vyndala zašlý bílý hrnek a nabrala si zabijáckou dávku mleté kávy. Vzala hrnek za nakřáplé ouško
a vykročila ke sporáku. Nedošla tam. Z ničeho nic
se jí zmocnil takový třas, jaký postihne matku těžce zraněného dítěte ležícího na intenzívní péči, když
po půlnoci zazvoní telefon.
Hrnek s kávou skončil na podlaze a nepřežil.
Hnědý prášek se rozprskl všude kolem, ale Joan to
bylo ukradené. Na vratkých nohách vyrazila zpátky
do obývacího pokoje, kde zakopla a málem sebou
praštila o zem. Pohotově však chytila balanc a hlučně přistála v křesílku u stolku s lampou.
Ken ani nemrkl.
Dívka křečovitě sevřela okraje stolu a zírala
na lampu. Jistě! Teď už to poznávala! Znak, jenž jí
předtím nic neříkal, nabyl najednou na určitosti.
Ten sen!
V kruhu, který vytvářela latinsky psaná slova,
se rýsoval naprosto jednoznačný tvar: zub. Stolička
z profilu.
Joan zatnula pěsti a v duchu se ptala, co se to tu
proboha vlastně děje?
Odpověď samozřejmě neznala, ale jedním si byla
jista – ať už je to cokoli, Bůh s tím mnoho společného
nemá.
O pár minut později, při sbírání porcelánové tříště z kuchyňské podlahy, se marně pokoušela přijít
na nějaké rozumné vysvětlení toho všeho. Strašidelné sny může pustit k vodě, ty pro ni nejsou vodítkem.
Je přetažená a blbne, to je celé. Faktem je, že se
Ken zbláznil. Možná mu praskla žilka v mozku. Každopádně potřebuje doktora, a rychle. Čímž vzniká
problém, jak ho sem dostat. V údolí nikdo není a cesta do Haysu je pěkný výlet.
Ze skříně v chodbě vydolovala podrobnou mapu
zdejší oblasti, rozložila ji na stole a zahloubala se
do ní. Z toho, co zjistila, nadšená nebyla.
Města, teoreticky dosažitelná pěšky, našla dvě:
již zmíněný Hays, z něhož je sem přivezl ten dřevorubec, padesát mil na západ a Malta stejně daleko
severním směrem. Osmdesát mil od Swamp Creek
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Campu tvořily vrcholy pomyslného trojúhelníku tři
červené puntíky s nápisy Fort Peck, Winifred a Cleveland. Tyto místa už ale nepřicházely v úvahu.
Čtyřicet mil po proudu Swamp Creeku se modrala vodní nádrž Fort Peck a za ní pak vyrůstaly nevysoké pahorky Piney Buttes, kde jednou v létě, před
osmi lety, strávila měsíc na Skautském táboře Ernesta Thompsona Setona. Tam poprvé potkala svou
budoucí lásku – Kena, oddílem přezdívaného Kocour.
Barvy mapy se jí slily v jeden velký, zelenohnědý
flek.
Nedostane sem pomoc. Není odkud.
A navíc – přece zde Kena nenechá samotného!
Vždyť ho miluje! Budou se brát! Je nemocný, co když
si něco udělá? Ne, musí tu prozatím zůstat s ním
a doufat v dobrý konec. Do Haysu může jít koneckonců vždycky.
Kdyby tak do údolí někdo přijel! Kdokoliv …
Po sezóně na Swamp Creek?
Já jsem tady letos poslední …
Snad někdy o víkendu …
Jste zatracení blázni.
„Panebože, pošli mi někoho,“ zaprosila Joan
úpěnlivě. „Pomoz mi a někoho sem pošli! Udělej zázrak! Bože!“
Rozplakala se.
**,*
Odpoledne strávila Joan v kuchyni. Z okna vyhlížela na pěšinu, která však byla dokonale pustá. Žádný osadník si tady zřejmě nic důležitého nezapomněl.
V téhle divočině jsou zapomenuti jedině oni, ale naneštěstí je nikdo nepostrádá, vždyť mají dovolenou.
Po šesté hodině se začalo stmívat. Joan zkusmo
zmáčkla vypínač vedle dveří a ověřila si, že jsou stále
bez proudu.
Otupěle uvažovala, co bude dělat.
Vůbec Kena neslyšela přicházet. Najednou tam
prostě byl. Kymácel se mátožně za ní a strašlivě
páchl vlastními zvratky.
„Mám hlad,“ řekl chraplavým hlasem.
Joan si jej zkoumavě prohlížela. Vyjma špinavého oblečení vypadal celkem normálně, byl jen hrozně
bledý. Třeba … už je v pořádku!
„Slyšelas mě?“ obořil se na ni Ken zhurta
a v očích mu zlověstně blýsklo. „Uděláš mi žrádlo
nebo ti mám napřed jednu fláknout? Co?“
Ne, nebyl v pořádku.
Joan vzkypěla. „Jak to se mnou mluvíš, ty parchante!“ zaječela rozvášněně. „Nejdřív padej do koupelny a pak teprve přijď ke stolu! Připravím večeři!“
A vztekle dodala: „Pro oba!“
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Ken si ji studeně změřil a bez sebemenšího zaváhání se divoce rozmáchl.
Joan do posledního okamžiku nevěřila, že Ken
pohyb dokončí. Přepočítala se. Tvrdá pěst zasáhla
dívčin obličej, jen to křuplo a Joan odlétla jak hadrová panenka. S žuchnutím dopadla na prkna podlahy
a hlavou narazila do dvířek trouby.
Byla tím nečekaným útokem tak překvapená, že
nestačila ani hlesnout. Krev z rozdrceného rtu jí tekla po bradě a odkapávala na bílé tričko s nápisem
„Všichni kolem jsou blázni, jenom já jsem letadlo.“
V těžkém šoku polykala vlastní krev a sledovala
Kena, který právě otevřel rozmrzající ledničku, vyštrachal z ní mokrou plechovku piva a odpotácel se
do pokoje. S přibouchnutím lednice se neobtěžoval.
Joan začala opožděně vzlykat.
Uběhla asi čtvrthodina, když se Ken vrátil. Prázdnou plechovku odhodil do nerezového dřezu a nenávistně loupl okem po Joan.
Ta se pod hrozbou toho pohledu pokusila vstát
a v duchu přitom Kenovi spílala: „Ty zasranej bastarde! Ty hajzle!“
Ken udělal pár rychlých kroků vpřed a špičkou
těžké boty ji surově nabral do žeber.
„Neříkej mi tak!“ zařval. „Nemám to rád, jasný?“
Joan popojela o dobrého půl metru doprava a s výkřikem plným bolesti a strachu se stočila
do klubíčka. Pláč propukl nanovo.
Jak to mohl vědět? Jak to Kriste Ježíši mohl vědět?
Ken popotáhl nosem a dutě prohlásil: „Já vím
všechno.“ Zamračil se. „A nemysli na toho chlapa.“
Joan se vyděšeně dívala vzhůru.
„Na jakýho chlapa? Slyšíš mě? Na jakýho?“ vřískala. „Co s tebou sakra je? Kene!“
Namísto odpovědi se Ken otočil na patě a toporně odkráčel.
„Mám hlad!“ zavrčel než zmizel za dveřmi.
Joan se namáhavě zvedla a dokulhala k otevřené ledničce. Ze spodní přihrádky vytáhla kus nenakrájené slaniny a bakelitový zásobník s vejci. Obojí
odnesla na odkládací pult. Z háčku nad ním sundala otlučenou pánev a přistoupila ke sporáku. Teprve
v tu chvíli Joan došlo, že sporák je elektrický. A to si
už několikrát chtěla vařit kávu!
Rozklepala se. Čert vem kafe! Nebude moct připravit jídlo! Neuvaří oběd!
A Ken má hlad …
Očima zabloudila k sadě porcovacích nožů, visících na magnetickém držáku. Nože byly velké …
ostré.
Já vím všechno …
Změnila směr pohledu a pokusila se vymyslet
způsob, jak připravit oběd bez sporáku. Napadlo ji je-
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diné možné řešení a s krajní nechutí se vydala do Kenova zapáchajícího doupěte. Cítila, že hladina jejího
strachu doslova přetéká pomyslnou rysku únosnosti.
V ruce držela pánev.
A nůž.
Ken dřepěl na svém místě u lampy, která stále
svítila, a nehýbal se.
Joan dokulhala k vyhaslému krbu, postavila pánev na kamennou římsu a odklopila krbovou mříž.
Z hromádky vedle krbu vyprostila dvě smrková polínka zalepená pryskyřicí, položila je na ohniště a kolem
nich naskládala drobné třísky. Potom zručně rozložila
rošt a postavila ho nad připravenou hranici.
„Potřebuju sirky,“ řekla úsečně Kenovi, který ji
po celou dobu mlčky pozoroval. Kvůli oteklému rtu
se jí mluvilo velmi špatně. Každé slovo zabolelo.
Zdálo se, že si Ken rovná v hlavě, co po něm
vlastně chce, ale nakonec zalovil v kapse texasek
a hodil dívce pomačkanou krabičku zápalek.
Druhým škrtnutím rozdělala oheň a za krátko už
se srubem linula lahodná vůně míchaných vajíček
a slaniny.
Joan se postila. Vzhledem k nervovému stresu
neměla na jídlo ani pomyšlení.
Ken s mlaskáním spořádal celou porci a hlučně
odložil talíř. Hlasitě říhl a vyštěkl: „Pivo!“
Joan už nabírala dech k pádné odpovědi, ale
včas se zasekla a poslušně odpajdala do kuchyně.
Cestou myslela na domov.
Z nefunkční lednice vylovila pivo a … dostala nápad. Horečně přemýšlela. Ano, to by mohlo vyjít!
S pivem v ruce přidřepla k malému výklenku pod
oknem a odhrnula modrý, kostkovaný závěs. Zde
měla uloženu vlastní lékárničku obsahující mimo jiné
i lahvičku valia. Se zasyčením odstranila uzávěr plechovky, vhodila dovnitř tři tablety a držátkem polévkové lžíce je rozmíchala. Snad to Kena trochu zklidní.
Vyrazila zpátky a v mysli se opět upínala k domovu. K mamince. Až se vrátí domů, půjdou spolu
do divadla, třeba – roztřesenou rukou podala Kenovi
pivo – na Pigmallion nebo …
Ken, aniž by se napil, zmáčkl plechovku a vztekle s ní mrštil o zeď. Plechovka se odrazila do kouta
a začala chrlit zpěněné pivo.
Joan si přitiskla ruce k obličeji a zaječela.
„Drž hubu!“ osopil se na ni Ken. „Drž už sakra tu
hubu a přines mi do prdele jiný pivo!“
Přinesla mu jiné pivo.
Načala ho sice také v kuchyni, ale valium vynechala.
Já vím všechno …
„Miluju tě Kene! Miluju tě! Miluju!“ křičela Joan
v duchu ze všech sil. „Jsi nemocný, ale já tě pořád
miluju!“
Žádná reakce.

Trpce zavrtěla hlavou. A pak prý, že ví všechno!
Ken pootočil hlavu a chladně si ji změřil.
***
Večer proseděla Joan u okna a zírala do tmy.
V místech, kudy vedla lesní cesta, se za celou dobu
nic nepohnulo, ale dívka přesto vytrvávala. Před osmou hodinou vyšly na nebeské sféře hvězdy a dírami
v černých mracích občas vykukovaly, aby se podívaly jak to dole vypadá.
Ken o sobě nedával vědět.
Nepřestávala doufat, že se mu zdravý rozum vrátí.
Nemohl přece ze vteřiny na vteřinu definitivně zešílet!
To ne! Co ale může být příčinou jeho stavu? Únava?
Úpal? Kyslíkový šok? Blbost! Samé pitomosti! Zarazila se. Že by nějaká vrozená duševní vada? Uvažovala.
Ken jí jednou naznačil, že se jeho dědeček kdysi dávno pomátl. To by snad mohlo připadat v úvahu. Ale …
takhle najednou? A jak jí dokáže číst myšlenky?
Vzdala to. Příliš mnoho otázek. Třeba jí z toho
napětí taky rupne v kouli a bude po všem. Pobijí se
s Kenem navzájem.
Vítr zesílil a zatáhl hvězdám rolety. Škvírou pod
rámem okna šel na Joan nepříjemný chlad. Zachumlaná do vytahaného svetru řešila problém, zda
si má či nemá dojít uvařit čaj. Nechtělo se jí ke krbu,
u něhož trůnil Ken, ale potřebovala něco na zahřátí.
Tak co nechá vyhrát? Zimu nebo strach?
Než se stačila rozhodnout, uslyšela ten zvuk.
Vzdálené brumlání, jež neustále sílilo. Zatajila dech.
To není možné! Pane na nebi!
Po cestě sjíždělo do údolí auto!
Jelo pomalu, motor škytal a brzdy občas lehce
zaskřípěly. Už bylo vidět i světla, dvě pohyblivé, zvětšující se tečky v temnotě.
Joan se rozbušilo srdce. Vyskočila a přitiskla obličej ke skleněné tabulce okna, kterou svým trhaným
dechem zamlžovala.
Náhle si uvědomila, že chata ponořená do tmy,
vypadá jistě jako neobydlená. Poblikávání lampy si
nikdo zaručeně nevšimne. Ani z komínu už se určitě
nekouří …
Nezastaví tady!
Nezastaví! Šofér pojede dál a ve snu ho nenapadne, že tu někdo je! Musí na sebe nějak upozornit!
Nesmí auto nechat projet, je to její jediná naděje!
Provedla půlobrat ke dveřím a vrazila rovnou
do Kena.
„Pusť mě ven!“ zavřískala. „Pusť mě sakra ven,
ty idiote!“
Pokusila se Kena oběhnout, ale skončila v jeho
ocelovém sevření. Vykřikla a Ken ji nešetrně odstrčil.
„Tady zůstaneš,“ řekl klidně. Bylo to horší, než
kdyby řval.
Joan se sesunula na podlahu a křečovitě se rozplakala. Mezi vzlyky slyšela vrčení vzdalujícího se
vozu. Alespoň už v údolí nejsou sami!
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Ken dívku chvíli hlídal a pak, když usoudil, že z ní
bojovnost vyprchala, zalezl zpět do pokoje.
Joan seděla na studené podlaze snad hodinu,
možná i dvě. Ztratila pojem o čase. Skrz šedý závoj
polospánku slyšela auto a zadoufala, že na Swamp
Creek přijíždí další potenciální zachránce, ale reflektory zezdola jedoucího automobilu jí vysvětlily, že
tomu tak není. Zase byli sami.
Zavřela oči.
***
Probudila se před svítáním. Byla rozlámaná
a zkřehlá zimou, ale věděla už, co udělá.
Opláchla se studenou vodou z kuchyňského dřezu a šla rozdělat oheň v krbu.
V pokoji visel těžký vzduch prosycený všemi
možnými, nepříjemnými pachy. Čpavé aroma tam
rozlévala i lampa.
Ken do toho prostředí náramně pasoval. Byl zarostlý, rozcuchaný a mrtvolně bledý, spíš by se dalo
říct namodralý, jak břicho leklé, týden staré tresky.
Zaschlé zvratky se mu ve strupech odlupovaly z košile a v rozkroku měl tmavou, mokvavou skvrnu.
Strašlivě smrděl.
Zhnusená Joan se však pečlivě soustředila pouze na skutečnost, že jim dochází dřevo. Zatopí a je
po ptákách.
Ken dívce nevěnoval pozornost.
Joan se hrabala v krbu a intenzivně myslela
na dřevo. Až přiloží, zbude opravdu jen pár třísek
na podpal. Nic víc.
Když připravila jídlo, opět vajíčka se slaninou,
vzala ze stolu neumytý talíř od oběda, naplnila ho
po okraj a podala Kenovi. Poté odešla do kuchyně,
kde si namazala tři suchary pomerančovým džemem. Dietní snídani zapila jablečnou šťávou z kartonu.
Podupávala nohou, cucala džus a dumala o dřevě. Už jí třeštila hlava.
Dřevo, dřevo, dřevo, dřevo!
Bez něj nezatopí ani neuvaří.
Úderem půl jedenácté se přesunula na lavici
u okna a otevřela si Dámu v jezeře. Snažila se vnímat,
co čte, ale nedařilo se jí. S Philem Marlowem nestačila držet krok. Měla pocit, že kdyby knížku držela
vzhůru nohama, vůbec by to nepoznala.
Ve dvanáct hodin knihu zaklapla a znovu nastoupila do obývacího pokoje.
Dřevo, dřevo …
Ken byl rozvalený v křesle a civěl do krbu. Oheň
již nehořel. Lampa ano. Pochopitelně.
Joan vzala do ruky pohrabáč a prohrábla šedý
popel.
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„Došlo nám dřevo,“ řekla odbojně a v duchu pokračovala: „Nemůžu zatopit! To znamená, miláčku, že
jaksi nebude oběd, chápeš?“
Ken mlčel a tvářil se jak kus ledu.
Joan vrátila pohrabáč do stojanu. „Dojdeš ven
pro dřevo?“
Bez odpovědi.
„Slyšels? Bereš mě ještě trochu?“
Ken zatnul pěsti až mu na nich naběhly modré
žíly. „Zavři hubu,“ zahučel temně.
Joan couvla a odevzdaně řekla, že pro něj dojde
sama.
Když to Ken nijak nekomentoval, opustila pokoj.
Cestou zvažovala, jaké dřevo má vlastně přinést,
jestli tvrdé nebo měkké. Zamířila do chodby. Asi vezme měkké, mnohem lépe hoří.
Prošla chodbou s pojistkami a otevřela dveře.
Ovanul ji chladný, vlhký větřík a svěží vůně jehličnatého lesa. Postávala na prahu a zhluboka dýchala, aby
z plic vypudila otrávený vzduch, který musela proti
své vůli tak dlouho nasávat.
Dřevo, dřevo, dřevo …
Zabouchla za sebou dveře a vykročila do tichého, lehce zamlženého hvozdu. Zpočátku šla pomalu,
ale jakmile si byla jistá, že je z Kenova dohledu, změnila směr a rozeběhla se. Ven z údolí.
***
Utíkala vzhůru po příjezdové cestě a za běhu se
neustále ohlížela přes rameno, Ken ji však zatím nepronásledoval. Všude byl klid.
Teď už nemyslela na dřevo. Upnula se jen na to,
že musí rychle běžet a dostat se do srubu Lennyho
Morgana. Srub je bytelný a jsou v něm zásoby, opevní se tam. Dříve či později do údolí někdo přijede.
Třeba o víkendu, jak říkal Lenny. A taky snad krucinál
dorazí elektrikáři, aby spravili to zatracené spálené
trafo. Možná sem dokonce zabrousí i policejní hlídka.
Policie přece jezdívá kontrolovat opuštěné chatové
osady, nebo ne? Někoho se jistě dočká. Věděla to.
Časem se nějaký spasitel dokutálí na Swamp Creek
a vysvobodí ji z tohohle pekla.
Číhla za sebe. Nic podezřelého neviděla, ale stejně cítila, že čím blíže je k Lennyho chatě, tím větší má
strach, že se stane něco, co překazí její plány.
Něco! Proč tak neurčitě? Ken! Jedině Ken by jí
mohl udělat čáru přes rozpočet, vždyť nikdo jiný tady
dole není.
Proběhla posledním zákrutem stezky a kousek
od ní se z mokré zeleně vynořil zazimovaný srub.
Modrý Ford již před ním samozřejmě nestál.
Joan se ohlédla … a strnula.
Houští po pravé straně cesty se zavlnilo. Bylo to
přesně v místě, kudy by vedla případná zkratka mezi
oběma sruby. Zkratka hodně nepohodlná, leč absolutně vyhovující člověku, který má jediný cíl: dohonit ji.
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Joan zakňučela strachy. Důstojnost byla v tahu,
proměnila se ve vyděšené zvířátko, hnané kupředu
jen touhou přežít.
Vystartovala.
Severní okno! Lenny říkal severní okno! Tam je
v okapu schovaný klíč! Ale kde je pro boha živého
sever? Sever! Málem ječela. KDE JE TEN ZASRANEJ
SEVER!
Zmateně se zadívala na oblohu. Hledala slunce.
Avšak zlatý kotouč byl ukryt za neprůhlednými mraky
a neposkytl jí nejmenší pomoc.
Potila se. Uvažuj sakra! Uvažuj! Čelní okno může
vynechat, to by Lenny řekl jinak. Zbývají tedy tři možnosti.
Doběhla k levé stěně. Dvě okna! Do řiti! Tahle
strana ne!
Upalovala dál.

Teď zahne a nabourá do Kena!
Roh se blížil.
Buď a nebo! Zatočila. Po Kenovi ani stopa
a ve stěně jedno okno.
Vrhla se k němu, stoupla si na špičky a zašmátrala v rezavém okapovém žlabu. Byl tam.
S klíčem v ruce odběhla ke dveřím, zasunula ho
do zámku, odemkla a stiskla kliku.
Sotva se dveře otevřely, vklouzla Joan dovnitř
a zavřela za sebou. Sípavě dýchala. Ještě zamknout,
musí ještě zamknout! Ve srubu byla tma jak v hrobce
a ona ne a ne najít klíčovou dírku. Levou rukou svírala
kliku, klíčem v pravačce hledala zámek.
Znehybněla. Co to bylo? Kroky? Napjatě poslouchala. Slyšela už jen ticho. A do toho ticha zarachotil
klíč v dírce. Joan s ním dvakrát otočila a zhroutila se
na zem.
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Povedlo se! Vyzrála na něj! Přechcala ho!
Joan se dostávala do normálu a vitální energie se
jí navracela přímo zázračnou rychlostí. Bezmocnost
a zajetí, o fyzickém teroru nemluvě, dokáže s člověkem pěkně zamést.
Se sirkou v ruce se vydala na průzkum srubu, ale
už na prahu obývacího pokoje jí sirka popálila prsty
a zhasla. Zapálila další a rozhlédla se po lampě. Našla hned dvě. Ozdobné petrolejky visely na háčcích,
každá z jedné strany cihlového krbu. Při třetí sirce se
ujistila, že nádržky lamp jsou plné a čtvrtou zápalkou
jednu lampu rozžehla.
Místnost byla vyzdobena ve stejném stylu jako
pokoj Wrightových: trofeje, suvenýry, fotografie …
ale ještě něco navíc – vyleštěná a očividně funkční
ručnice. Opakovačka.
Joan s respektem sňala zbraň ze stěny. Byla těžká. Na poličce pod držákem ručnice ležely tři červené krabičky s označením Remington Steel.
Joan se usmála. Bůh rozdělil lidi na silné a slabé,
až teprve Samuel Colt tento nedostatek opravil …
***
Ken stál u zavřeného okna, nohy měl rozkročené
a kýval se jako by jen obtížně udržoval rovnováhu.
Jeho pohled směřoval k Lennyho srubu, který pochopitelně vidět nebylo, protože ho zakrývala zelená
clona lesního porostu. Na obličeji měl usazen spokojený výraz.
Nemůže odtamtud. Ta zasraná děvka. Nemůže,
ví to. Bojí se vystrčit rypák ze dveří, natožpak z nich
vyjít. Bojí se ho! Nikam nepůjde. Jak krysa v pasti
tam bude čekat na zázrak.
Bojí se a on má klid. Kdyby ji chtěl zpátky, může
si pro ni kdykoli zajít. A taky, že to brzo udělá.
Žádná zbraň jí nebude nic platná. Je přece Strážce! Síla stojí při něm …

si řekla, že když Ken dokázal vyčíst, co jí běhá hlavou, nepochybně také ví, kde se skrývá. Takže je to
jedno.
Spolkla poslední sousto a šla oživit krb.
Náramkové hodinky Seiko, vánoční dárek
od Kena, ukazovaly půl čtvrté odpoledne. Za dvě
hodiny padne soumrak. Kdoví jestli usne. V Lennyho zásobárně viděla nenačatou láhev Johnnieho
Walkera, na noc si asi naordinuje pořádného panáka.
Ještě ve čtyři hodiny bylo vše při starém.
O pět minut později zastavilo u srubu auto.
Joan ho slyšela přijíždět, ale bála se jásat, aby
to nezakřikla, aby to nebyla jen halucinace vyvolaná
její chorobnou touhou. Dívce začaly zběsile cvakat
zuby. Žádný přelud to nebyl, automobil se přibližoval.
Je možné, že má takové štěstí? Celý tenhle očistec
skončí!
Vyskočila ze židle, až ji s rachotem převrátila
a jako šílená se hnala k východu.
S obrovským sebezapřením zůstala stát za dveřmi a napjatě čekala. Levou ruku na klice, pravou drtila klíč, s nímž již o jeden západ otočila. S druhým
otočením musí počkat na ten správný okamžik. Co
jestli Ken číhá hned za dveřmi?
Deset sekund a otevře.
Praskání písku na cestě náhle ustalo – vůz změnil
směr, zabočil ke srubu. Vzápětí motor ztichl a do ticha zaskřípěla ruční brzda.
Joan konečně procitla z transu. Jak v horečce
odemkla, zmáčkla kliku a ramenem rozrazila těžké
dveře.
Chtěla děkovat Bohu, ale místo slov díků se
zhroutila na polehlý trávník.
Dva metry před ní stál vyjevený Lenny Morgan.

***

III.

Joan dostala hlad.
Spižírnu vypátrala snadno. Putovala očima po regálech a říkala si, že vyhladovění rozhodně nepřichází v úvahu. Zásoby, jež zde byly, by pro jednoho člověka vystačily nejméně na měsíc.
Po krátkém rozmýšlení si ze spíže odnesla balík
trvanlivých sucharů, konzervu hovězího masa a pivo.
V kuchyni přibrala ještě otvírák na konzervy, talíř
a nůž. Toto vše dopravila do obývacího pokoje.
Zatímco hltavě jedla, uvažovala jestli nemá rozdělat oheň v krbu. V noci nastoupí tuhá zima a krb
bude navíc vydávat mnohem více světla než petrolejová lampa. Dřeva je tu dost. Krom toho by kouřem
mohla upozornit na svou přítomnost, kdyby se někdo
náhodou potloukal po okolí.
Někdo … Třeba Ken.
Chvilku se tím dilematem zaobírala, ale nakonec

„Tak už se uklidni, dítě nešťastný,“ řekl starý muž
chlácholivě a podal rozklepané dívce hrnek silného,
horkého čaje, řádně ohodnoceného panem Walkerem. „Strejda Lenny je tady s tebou.“
Zadíval se na Joan zabalenou ve staré kostkované dece a do hranaté skleničky si natankoval solidní
dávku whisky.
Byli potmě, jen v záři ohně, nad nímž se teď houpala omlácená plechová konvice. Když chtěl Lenny
odbednit okenice, setkal se s nepříčetným odporem
z dívčiny strany. Dokonce musel zamknout dveře.
Nejdříve neměl tušení, o co vlastně běží, ale když vyslechl Joanino zmatené vyprávění, pochopil.
„Vy mi asi nevěříte, viďte?“ prohodila Joan malátně. „Myslíte si, že jsem cvok.“
Lenny neodpovídal a Joan, považující jeho mlčení za souhlas, se trucovitě zachumlala do deky.
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Pak Lenny usrkl ze své sklenice a vážně řekl: „Věřím ti.“
Joan k němu překvapeně vzhlédla. „Věříte?“
Staroch zasmušile pokýval hlavou: „Jo, věřím.
Neděje se to tady poprvé.“
Joan málem zaskočilo. „Cože?“
„Jo, jednou už se tu něco podobnýho stalo, jenže
tenkrát ta mela nedopadla takhle dobře.“
„Kdy?“ Joan cítila jak jí naskakuje husí kůže.
Lenny se zamračil. „Bylo to na jaře v šestatřicátým, pokud si dobře pamatuju, ve Wrightově srubu.
Bydlel tam tehdy Bobrův fotr. Dědek toho tvýho …
Kena. No a tomuhle zatracenýmu prďolovi zčistajasna ruplo v kebuli, úplně zmagořil. Z nějakýho pošahanýho důvodu se rozhodl, že mu jeho stará vadí
a tak ji odkrouhnul. On skončil za katrem v Rock
Falls a Maureen na Jordanským krchově. Den po té
prej byl starej Harold naprosto oukej a odmítal uvěřit tomu, co udělal. Mám takovej dojem, že neuvěřil
do smrti. Měl zkrátka vokno jak výkladní skříň.“
Lenny civěl na jantarově zabarvenou láhev skotské.
„A teď,“ dodal, „dobře po půl století, se stane
tohle.“
Joan se zavrtěla. „Myslíte, že to Kena taky přejde?“
Lenny pokrčil rameny a zhluboka se napil.
„Tak co budeme dělat?“ naléhala Joan. „Co?“
„Uhasíme oheň a vypadneme,“ řekl Lenny stručně. „Pro tvýho hocha pošlem z Haysu chlupatý. Nic
hroznýho zatím províst nestačil, takže se mu ani nic
moc nemůže stát, žádný strachy. Bude muset k doktorovi, o tom žádná, ale tím to nejspíš zvadne.“
Zatímco Lenny poskakoval okolo ohniště, položila mu Joan zcela zásadní otázku: „Kde se tu vůbec
berete? Snad jste neměl tušení?“
„Leda hovno a ne tušení,“ ozvalo se od krbu.
„Přišel mi domů lístek, že mám v Haysu balík, na kterej jsem dobrej měsíc vartoval. Minul mě nanejvýš
o dva dny, to je celý.
Řekl jsem si, že když už jsem jednou tady, zajedu
až sem dolů omrknout situaci. Fotr tvýho chachara
byl vždycky můj dobrej kámoš a já se chtěl přesvědčit, jestli náhodou nemáte trable. A bingo! První, co
vidím je kouř z mýho ubedněnýho srubu.“ Uchechtl
se: „Takže jsem možná nějaký tušení měl, ale ještě
mi to nedošlo.“
Jakmile Lenny dokončil likvidaci ohně, zahlásil:
„Hotovo, padla! Můžeme jít.“
Naposledy se zběžně rozhlédl po místnosti
a s rozsvícenou petrolejovou lampou v ruce vyrazil
do chodby, kde překontroloval zdali jsou stále vypnuty elektrické jističe. Pak odemkl dveře a ostražitě
vyhlédl.
Nic moc neviděl, byla už tma a vydatně pršelo.
Sfoukl tedy čoudící petrolejku, položil ji za dveřní
rám, vypustil Joan a potichu zavřel.
Nastoupili do vozu.

***
Joan se pohodlně usadila a slastně zavřela oči.
Pojede domů! Usne a probudí se v civilizaci. Nemohla tomu uvěřit.
Stav příjemného opojení neměl dlouhého trvání.
„Do prdele!“ zařval Lenny a třískl pěstí do volantu.
Joan se vylekaně napřímila. „Co je?“ hlesla.
„Co je?“ Lenny soptil. „Nemůžu nastartovat!
Chápeš? Je to mrtvý!“
Joan nebyla schopna slova. Se zatnutými zuby
sledovala vzteky rudého muže na vedlejším sedadle,
který marně otáčel klíčkem startéru.
Lenny vyskočil z auta. „Přelez k volantu,“ zavelel
stroze. „Až ti řeknu, nastartuješ, oukej?“
Aniž by čekal na odpověď, oběhl čvachtavě vůz
a zvedl kapotu. Viděl jenom černou díru, ale to mu
prozatím nevadilo, ba spíše naopak. Zkušenými prsty
zašmátral v přeplněném prostoru a houkl: „Startuj!“
Bylo slyšet, že se Joan pokouší příkaz provést,
ale motor ani neškytl.
„Stačí!“ křikl Lenny a vytřepal z bundy starý armádní zapalovač, památku na Koreu. „Nemáme
proud, do hajzlu!“
Joan, ač nerada, také opustila automobil, odšourala se za Lennym a pohlédla přes jeho ohnutá
ramena.
„Nepřeskakuje jiskra,“ vysvětloval rozhořčený
muž. Svítil si zapalovačem a osahával změť pokroucených kabelů vedoucích k svíčkám. Nic uvolněného
nenašel.
S nedůvěřivým brbláním odklopil malé víčko
a ztuhl.
„A kurva,“ zasyčel. „Tady končí sranda.“
„Co se děje?“ špitla Joan.
„Víš, co je to rozdělovač?“ zeptal se Lenny.
„A palec?“
„Vím,“ odpověděla Joan přiškrceně. „Dělala jsem
autoškolu.“
„Prima,“ pokračoval Lenny. „Tak abys věděla,
jsme o palec chudší. Někdo nám ho totiž šlohl. A bez
té věcičky jaksi nenastartujeme. Dobrý, ne?“
Joan se sevřel žaludek. Stejně jako Lennymu, i jí
bylo jasné, kde mají vymontovanou součástku hledat.
Lenny se vrátil do srubu a když z něj během minuty opět vyšel, nesl přes rameno opakovačku.
„Rád bych řekl, abys tu na mě počkala, ale možná budu potřebovat krapet helfnout,“ pravil suše.
„Cejtíš se na to?“
Joan hlasitě polkla a nejistě přikývla: „Ano …
doufám.“
„Bezva.“
Vydali se klouzavě z kopce dolů.
***
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Než dorazili k zákrutě, odkud již viděli bachratou
siluetu stavení, byli skrz na skrz promočení. Ukryli
se v prohlubni mezi mohutnými kořeny rozložitého
smrku a pozorovali ve tmu zahalený srub pod sebou.
Nikde žádný pohyb.
Lennymu se do té jámy lvové ani trochu nechtělo, zavánělo to přinejmenším hospitalizací. Skrčený
za širokým kmenem rozebíral schlíple jejich šance
a snažil se uplácat nějaký plán. Neslavné zárodky
strategie náhle přehlušila živá vzpomínka na vyprávění dávno mrtvého chlapa jménem George McMurdo.
„Povídám vám, stál nad tou ženskou a bušil do ní
sekerou, jako by se skrz její tělo pokoušel prokopat
na druhou stranu zeměkoule …
Všude byla krev, spousta krve, jako když zabíjíte
prase, a vona pořád řvala.
Starej ječel taky. Vřeštěl a sekal. Viděl jsem, jak
jí jednou ranou uťal levačku v lokti. Odlítla až někam
ke kamnům.
Všechno, na co jste se koukli, bylo postříkaný
krví …“
Vítr zavál Lennymu do tváře ledovou spršku deště a přivedl ho zpět k realitě. Zatraceně! Ta legrace by
přece měla dopadnout jedna nula pro ně i v případě
nečekaných komplikací, vždyť má kanón, ne?
„Jdeme,“ řekl.
Odhodlaně opustil vlhkou skrýš a s Joan v patách vykročil vpřed.
Když zdolali zbývající, asi třicetimetrový úsek cesty, zastavili u vchodu do srubu. Nebylo zavřeno. Lenny
do dveří zlehka strčil a ty se vlastní vahou pomalu otevřely dokořán a odhalily černý koridor chodby.
Po prvním kroku proklel Lenny svou nebetyčnou
tupost. Petrolejka! Pitomě ji nechal ve srubu! Do hajzlu! Vážně už mu měkne mozek! Baterku samozřejmě
také neměl, ta zase zůstala doma, spolu s ostatní vyloženou výstrojí!
„Dávejte pozor,“ vytrhla ho Joan ze sebekritických úvah. „Nevím jak, ale Ken dokáže číst myšlenky.
Alespoň mně určitě,“ upřesnila.
Lenny cosi nesrozumitelného zavrčel. Nic neviděl
a to jej silně znervózňovalo.
„Bude dole, v hlavní místnosti,“ řekla Joan. „Byl
tam pořád.“
Pokud mě ovšem zrovna nemlátil v kuchyni …
„Seděl u krbu a svítil si takovou divnou lampou.“
Lenny přimhouřil oči. „Divnou lampou?“ opáčil.
„Jo,“ potvrdila Joan.
Muž se zastavil. „Popiš mi ji.“
Joan rozhodila rukama. „Ošklivá, hliněná, hrbolatá. Na povrchu má latinský nápis. Lumen Sacerdotum,“ doplnila. „To znamená …“
„Je mi fuk, co to znamená!“ přerušil dívku Lenny.
„Kde jste ji vzali?“
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„Byla v podkroví, proč?“
Lenny se opět rozhýbal.
„To nic,“ zahučel a mimoděk pevněji sevřel zbraň.
„Harold, dřív než se pustil do ubohý Maureen,
rozsekal na maděru celej barák. Zeptejte se Stevieho
Millera.
Vcelku tehdá zůstal počítám jedině krb a na něm
něco jako hnusná lampa. Čert ví proč to taky neroztřískal. Krám vypadal dost předpotopně.
Ten vylitej opilec Joe Castelli tvrdil, že ta věc je
ze Svatý země. Poznal to prej podle jakýhosi nápisu,
kterej tam byl někde naňahňanej. Zatracený Taliáni,
všechno věděj nejlíp!“
Lampa, říkal si Lenny Morgan v duchu, zase je
tady nějaká zasraná lampa zároveň s ještě zasranějším pošukem.
Napadlo ho, zda ve srubu není taky sekera.
Jistěže ano. Možná dokonce pořád ta samá.
Vešel do obývacího pokoje a obezřele se rozhlédl.
Na stolku u vyhaslého krbu prskala lampa, o níž
byla před chvílí řeč a svým plamínkem místnost přízračně ozařovala. Páchnoucí kutloch byl prázdný.
Naproti se rýsoval obdélník kuchyňských dveří.
Lenny tím směrem zamířil a za okamžik v černém obdélníku zmizel. Udělal dva kroky a zůstal stát. Chlupy
na zátylku se mu ježily, tohle není dobré. Nebezpečí
bylo někde tady, číhalo. Vnímal je stejně zřetelně jako
pravidelné odkapávání vody v dřezu.
A pak se to stalo.
Napravo od sebe zahlédl rychlý pohyb, ale než
stačil patřičně zareagovat, bylo pozdě. Ze tmy se
s dupotem vyřítila inkoustová silueta, následoval
dutý úder, po němž překvapený Lenny zasténal,
upustil pušku a vycouval z kuchyně. Přes obličej měl
hluboký, šarlatový šrám.
Za ním dusal Ken. V jeho vypoulených očích
nebylo nic. Ani vztek, ani radost. Dva pusté krátery
na odvrácené straně Měsíce. Široká čepel nože se
zaleskla odrazem světla lampy.
Nůž zajel do Lennyho těla a srubem zazněl křik.
Couvající muž škobrtl patou o zkroucený okraj prošlapané kožešiny a se zaduněním se zřítil na podlahu.
Zakrvácený nůž zůstal v Kenově pevném sevření.
Joan lapala po dechu a balancovala na pokraji
mdloby.
Nesmí omdlít! Nesmí! Je to jenom na ní!
Ale co má proboha dělat?
Puška! Musí najít pušku! MUSÍ HO ZASTAVIT!
MUSÍ NAJÍT TU PUŠKU!
Obloukem, podél stěn, vrávoravě doběhla do kuchyně a začala zbraň nesystematicky hledat.
Lenny řval. Ken, sedící obkročmo na něm, třímal
oběma rukama nůž a zběsile bodal. Joan slyšela, jak
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ocel naráží na dřevo pod zády Lennyho Morgana.
Poslouchala duté zvuky a měla nutkání zvracet.
Kde je ta posraná puška? Proč jenom nemá baterku!
Lenny přestal křičet, ale rány neustaly.
Ručnici našla, až když o ni zakopla. Popadla ji
a otočila se ke dveřím, za nimiž nastalo tíživé ticho.
Řezník skončil.
Puška v jejích roztřesených rukách poskakovala
na všechny strany, ale Joan to bylo ukradené. V zásobníku je šest nábojů, alespoň jeden z nich toho
hajzla musí trefit!
Překročila práh.
Lenny ležel na zádech uprostřed obrovské kaluže
krve, která mu prýštila z desítek hrozných ran. Ruce
i nohy měl široce rozhozené a čelist vyvrácenou. Ze
šlachovitého krku trčela rukověť nože.
Ken, celý zacákaný krví, stál u stolu a usmíval se.
V prstech levé ruky, pozvednuté do výše pasu, držel
malou, jasně rozpoznatelnou věcičku. Palec. Palec
k rozdělovači! „Zabiju tě, ty parchante,“ ucedila Joan
procítěně. „Zabiju.“
Šla zvolna dál. Chtěla mít stoprocentní jistotu,
že nemine. Poslední zbytky citu nenávratně zmizely.
Toužila jen zabít. Zlikvidovat tu hnusnou zrůdu.
Zabít, zabít, ZABÍT!
Ručnice zarachotila.
Kulka prolétla Kenovi levou paží a zatočila jím
kolem osy. Palec rozdělovače byl vymrštěn vzhůru,
odrazil se od stropu a dopadl přímo na Lennyho rozsekaný hrudník.
Zpětný náraz odhodil Joan dozadu a rozvibrovaná zbraň skončila u jejích nohou. Než se stačila z kopance vzpamatovat, postřelený Ken zaútočil jako vydrážděná šelma a nelítostně ji udeřil dlaní přes hlavu.
Joan s výkřikem upadla na zem, kde do ní Ken dvakrát brutálně kopl. Podruhé zasáhl spánek.
***
Probrala se ještě za tmy. Byla v kuchyni. Ležela na břiše s rukama spoutanýma za zády. Nohy
měla svázané v kotnících. Stříbrné paprsky měsíce,
které dokázaly proniknout mraky, osvětlovaly oknem tichou místnost. Do dřezu odkapával vodovod
a ve vedlejším pokoji arytmicky chrápal Ken.
Zimou ztuhlá Joan prozkoumala svá pouta. Prvotřídní, usoudila. Ken býval svého času zručný skaut.
Bledé měsíční světlo se odráželo od nožů na zdi.
Joan zatrnulo. V blýskavé řadě čepelí zela mezera –
jeden nůž chyběl.
Lenny ho má v krku …
Uhrančivě na nože civěla. Byly tak blízko!
S hekáním se překulila na bok, aby ulevila otlačeným kostem, ale moc si tím nepomohla. Vrátila se tedy
do své původní polohy. Bylo jí do pláče. Zvorala to!

Jak se převalovala ze strany na stranu, padl jí
do oka drobný předmět, ležící na zemi sotva metr
od ní. Zatajila dech. Bílý porcelánový střep z hrnku,
který tady kdysi dávno rozbila. Tohle by možná mohlo
vyjít! Ovšem, za předpokladu, že Ken bude vyspávat.
Několika odrazy se ke střepu přisunula, natočila
se k němu zády a uchopila ho do odkrvených prstů.
***
Ve stejném okamžiku, kdy roztřepený provaz
praskl a uvolnil dívčiny ruce, přestal Ken chrápat
a proutěné křeslo zavrzalo.
Joan zalila vlna hrůzy. Nohy! Ještě má svázané
nohy! Tím kusem porcelánu to nezvládne dostatečně
rychle. Vždyť zbavit se pout na rukou jí zabralo nejméně hodinu!
Rozložitý stín ji přibil k zemi. Vzhlédla a spatřila Kena. Levá paže mu bezvládně visela podél těla
a z konečků prstů odkapávala krev. Děsivě rozvážně
k ní vykročil.
A je konec, blesklo Joan hlavou, dohrála.
Ken zastavil těsně u dívky. Zdravou ruku měl
zastrčenu v kapse kalhot a pokyvoval se jak suchý
strom pod nápory větru.
„Tak ty bys mi ráda zdrhla, co?“ řekl vesele. „Ty
mizerná malá děvko.“
Joan nemohla dýchat.
„To máš teda obrovskou smůlu,“ pokračoval Ken.
„Dokud ti dovolíme žít, zůstaneš hezky tady.“ Vytáhl ruku z kapsy, šustivě si promnul zarostlou bradu
a přidřepl k dívce. „A zatím …“
Nedokončil větu. Špičkou jazyka si olízl bledé,
popraskané rty a pravou dlaň, potřísněnou zaschlou
krví Lennyho Morgana, vsunul mezi Joaniny spoutané nohy.
Ze zaníceného koutku úst mu vytekla lepivá, bílá
slina. Zajel rukou až do dívčina rozkroku, rozepnul
jí zip u kalhot a tlumeně zavyl. Prsty vklouzly pod
džínsy.
Dál se Ken nedostal. Joan zaútočila. A zasáhla.
Netušila, jak velké úsilí je třeba vynaložit na to,
aby měl mozek totálně vypnuto a vůbec na nic nemyslel.
Ken zařičel bolestí i vztekem. Prudce se vztyčil
a učinil několik opilých kroků zpět. Z levého očního
důlku mu trčel bílý střep, z něhož odkapával odporný
krvavý rosol, který býval Kenovým okem.
Joan už dál na nic nečekala a hbitě vystartovala. Pomocí židle se rychlostí veverky dostala na nohy
a dvěma snožnými skoky dosáhla kuchyňské linky.
Každou rukou strhla z magnetické desky jeden nůž
a bleskově udělala čelem vzad.
Měla to jen tak tak. Zpola oslepený Ken totiž
nabral druhý dech a skočil. Joan zaječela a reflexivně zvedla ruce ozbrojené dlouhými čepelemi, které
vzápětí křupavě probodly obě půlky Kenova hrudníku.
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Ken bublavě zachroptěl a s noži zabodnutými
v prsou se sesunul na podlahu, kde zůstal nehybně
ležet.
Ticho.
Kap … kap … kap … Vodovod.
Pryč!
Joan servala ze stěny další nůž, třikrát jím řízla
a hned měla volné i nohy. Splašeně se rozeběhla
k východu.
***
Svítalo. Les ze sebe vypouštěl mléčnou mlhu
podzimního rána a déšť ustal. Joan běžela mokrou
cestou k Lennyho srubu a myslela jen na jedno: hupne do vozu a urychleně odtud vystřelí!
Odjede a … a …
Ne!
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Joan s cáknutím klesla na kolena a hystericky se
rozkřičela.
Neodjede! Neodjede! N e o d j e d e !
Nechala dole ten svinskej sráč! Nenastartuje!
Čelem udeřila o bahnitý povrch cesty. Musí se
tam vrátit. Jiné řešení není.

IV.
Zastavila ve dveřích obývacího pokoje. Nikde
žádná změna. Lenny i Ken se váleli v krvi a lampa
pořád mdle poblikávala.
O nic nejde, opakovala si stále dokola. Dokážeš
to! Dokážeš!
Vykročila.
Podlaha při každém došlápnutí vrzla.
Došla k mrtvole svého ubohého zachránce,
strýčka Lennyho, dobráka, který tady dnes vůbec
neměl být.
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Měl tušení … Vrátil se, aby jim pomohl.
A proto zemřel.
Mesiáš.
Nepostradatelná součástka ležela na mokvající
hrudi.
„Děkuju, Lenny,“ šeptla Joan a prkenně se shýbla pro tu upatlanou věc. Odlepila ji od flanelové košile
a nacpala si ji do kapsy.
Za jejími zády něco zašramotilo.
Něco …
Ztuhle se ohlédla.
Ne, to ne …
Ken seděl a zlobně na ni upíral své jediné skelné
oko. První narůžovělé paprsky nového dne odhalovaly každý detail jeho povadlého obličeje. Byl špinavý a plný hnisajících rudých boláků. Vyceněné dásně
měl vepředu rozdrásané až ke krčkům jako by se neúspěšně pokoušel vytrhat si zuby. Slinil.
Než se Joan vzchopila, natáhl k ní zdravou ruku,
sevřel její útlý kotník a škubl.
Dívka dopadla celou vahou na stolek a lomozivě
ho odstrčila ke krbu. Ken ji bleskurychle pustil a ze
zakrvácených prsou si vytáhl jeden nůž. Potom k dívčině zděšení nemotorně vstal a bodl.
Překvapená Joan stačila uhnout jen natolik, že
místo srdce zasáhla čepel pouze levý ramenní sval.
Pravou rukou zatápala na stole za sebou a nahmátla
těžký, neforemný předmět. Lampa.
Pevně uchopila úzké hrdlo a ohnala se proti Kenově zakloněné hlavě. Vložila do úderu veškerou zbývající
energii. Cylindr odlétl a ostrá hrana dna lampy zasáhla Kenův spánek v němž zlověstně křuplo. Druhá rána
směřovala na stejné místo jako první. Třetí, již podstatně slabší, otevřela rudá stavidla pod kořenem nosu.
Knokautovaný Ken se skácel.
Joan svírala neporušenou lampu a astmaticky
oddychovala, když vtom ucítila v pravé ruce nesnesitelný žár. Hliněná nádoba se rozpálila doběla. Švihla
lampou o krbovou římsu, kde se s nečekanou explozí
rozprskla na tisíc kousků.

Žádná střepina Joan naštěstí nijak vážně neporanila. Zážeh výbuchu ji však téměř oslepil a pod náporem tlakové vlny div neupadla. V ohnivém klubku
spatřila malou beztvarou věc, která jak kulový blesk
vystřelila k zavřenému oknu. Následoval řinkot rozbíjeného skla doprovázený praštěním vyschlých okenních rámů. Pak oheň zhasl a rachot ustal.
Joan s úžasem hleděla na ošklivě popálenou
dlaň z jejíž zarudlé kůže vystupoval velký, lesklý puchýř. V pulsujícím otoku byl vidět otisk horní poloviny
pečeti z povrchu té bouchací lampy. Časem si může
pořídit sádrový odlitek, coby posmrtnou masku jedné překrásné dovolené.
„Joan …“ ozvalo se chraplavě od podlahy.
Dívka sebou škubla a vytřeštila oči na Kena.
„Joan …“ zašeptal Ken znovu. Pokusil se zvednout pravou paži, ale nezvládl to.
Joan ztěžka dosedla vedle Kena. Nebála se.
V tom kyklopském oku již nebyl ani zlomek agresivity.
Stiskla jeho ochablou ruku.
„Kene! Kene, slyšíš mě?“
Ken nabíral sílu k odpovědi. Namáhavě polkl.
„Joan, cos … cos mi to udělala?“ zasténal.
„Joan …“
A potom Kenneth Wright umřel.

V.
O půl hodiny později šplhal zprovozněný vůz z tichého údolí Swamp Creeku.
Joan plakala. Nic z toho, co se dole událo nechápala, jedním si však byla jista – ta lampa, ta za všechno mohla! Sebrala jí Kena! Ale Ken byl poslední obětí!
Ta věc už nikdy nikomu nezasvěcenému neublíží.
Příval slz neustával a Joan je nechávala volně
stékat po svých bledých lících. Kapesník neměla,
přikryla jím Kenovu hlavu.
Jela pomalu. Nikam nespěchala.

Svatopluk Doseděl se narodil 12. července 1968 v severočeských Vejprtech. Většinu svého života však
strávil v jihočeském Jindřichově Hradci a v současnosti již pár let žije v Jarošově nad Nežárkou. Vystudoval
Střední ekonomickou školu a maturitní nástavbu. Vyzkoušel si profese úředníka, pojišťováka a obchodního
zástupce, aby zakotvil jako redaktor jindřichohradeckého měsíčníku ŽURNÁL krásné články. Má rád rokenrol,
byl členem country seskupení The Mammoth Hunters, čte Raymonda Chandlera, Johna Steinbecka a Stephena Kinga a americkou detektivní drsnou školu. Potěšíte ho pivem, fernetem, dobrou whisky a slivovicí
do 55%. Je ženatý, má dvě dcery. První povídku napsal v sedmadvaceti a do vod publikujících autorů s ní
ve stejném roce vstoupil na stránkách dnes již neexistujícího časopisu Nemesis. V letech 1995–1997 v tomto
časopise postupně publikoval celkem šest povídek. Ty společně s dalšími dvěma v roce 1997 vyšly v jeho
první knize Krvavá hostina, z níž pochází i námi publikovaná povídka, kterou nám poskytl bez nároku na honorář, neboť jeho vlastními slovy: „dělníci strachu si musí pomáhat!“. V roce 2003 přispívá povídkou do antologie českého horroru 2004: Český horor. V roce 2005 vychází jeho první román Bestseller, na němž pracoval
celých pět let. O rok později vychází povídková kniha Zlo přichází třikrát, což je o jednu povídku rozšířené
vydání jeho knihy z roku 2000 Kalvárie – Zlo přichází dvakrát. Naposled publikoval v roce 2009 v časopise
Pevnost povídku Den, kdy utichly zvony. Své příběhy často umísťuje do zahraničí, převážně Spojených států.
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Jedné noci, v jedné vile…
Zrodilo se Monstrum!
[ 64 ]
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Jedné červnové noci roku 1816, u jednoho švýcarského jezera, v jedné známé vile došlo k důležitému mezníku (nejen) horrorového žánru. Zrodilo se
Monstrum. Ale znáte to. Jak se říká: Sovy nejsou tím,
čím se zdají být. A tak se ve skutečnosti onen večer,
na onom místě, ta Monstra zrodila vlastně dvě!
„Byl jsem, pane můj, v nicotě,
nekonečně klidný a roven nule;
a z toho stavu jsem byl vyrušen a stržen
do zvláštního karnevalu.“
(Paul Valéry)

Postavy
Již samotné dějiny rodu ještě před jeho narozením jsou podivuhodným a dobrodružným příběhem
a George Gordon Noel Byron, známý hlavně jako
Lord Byron této tradici se ctí dostál a sám ji ještě
zhutnil.

Lord Byron se narodil 22. ledna 1788 v Londýně
notorickému ochlastovi, zhýralému chlípníkovi, který
se údajně neštítil ani krvesmilstva a za své chování byl
vlastním otcem vyděděn, kapitánu Johnu „Šílenému
Jacku“ Byronovi a jeho druhé ženě (kterou pojal za
manželku z čisté vypočítavosti), nervově labilní dědičce skotského panství Gight v Aberdeenshire Catherine. Byronovým praotcem byl viceadmirál John
Byron, jež obeplul zeměkouli a byl mladším bratrem
pátého Barona Byrona, známého jako „zlý pán“. Lord
Byron byl pojmenován po svém dědečkovi z matčiny
strany, který v roce 1779 spáchal sebevraždu. Catherine díky manželově dluhům musela rozprodávat
pozemky. Když ji Byronův otec zcela vycucal, opustil
jak ji, tak i svého syna.
Díky komplikovanému porodu se Byron narodil
se zdeformovanou nohou. Přesto, že mu zchromlá
noha nejen sama o sobě, ale i díky matce, která do
domu zvala různé mastičkáře, pokoutné a podvodné
lékaře, aby mu narovnali její kosti, působila nejedno

trauma (jak fyzické tak psychické), Byron později svůj
hendikep často využíval při různých historkách převážně o svém osudovém předurčení a jakožto průvodní znak svého prokletého osudu. S kulháním se
však nikdy nevyrovnal.
V roce 1799 nastoupil do školy Williama Glennie
v Dulwichi. Formální vzdělání získal v Aberdeenském
gymnáziu. V Letech 1801–1805 studoval v Harrow,
kde díky neopětovaným citům milované dívky prožil první zklamání v lásce, a poté nastoupil na Cambridge, kde žil na pokoji s dívkou převlečenou za
chlapce (což jej později inspirovalo při psaní poemu
Lara). Zde vystudoval politické právo. Byron rád jako
velmi mladý chlapec četl historické a rytířské romány,
díky nimž si osvojil rytířské ideály. Jedna z jeho prvních chův jej vedla k náboženství. Další jeho chůva
se stala původkyní jeho předčasné sexuální iniciace
(za což byla propuštěna). Dětský svět snů a představ
narazil na ryzí realitu.
Lord Byron během svého života narušil, naboural a překročil snad veškeré tehdejší morální zákony
a zvyky a znechutil mnohé jejich zastánce. Byl milovníkem extravagantních výstřelků, stal se hlavním aktérem mnoha milostných výstřelků. Dělal dluhy. Rozvedl se. Podváděl. Zahýbal. Sváděl vdané paničky
nebo se jimi nechal svádět. Již jako student byl arogantní a tvrdohlavý. Požíval omamné látky. Byl bisexuálem a dopustil se incestu s tím nejhorším následkem, když se svou starší nevlastní dcerou Augustou
(měli stejného otce) zplodil dítě. Jedna z jeho bývalých milenek (vdaná) lady Caroline Lamb o něm prohlásila: „Je šílený, zlovolný a je nebezpečné ho znát.“
Ostatně, již na vysoké škole byl označován za buřiče
a provokatéra (když mu zakázali na přednášku s sebou vodit psa, přivedl s sebou medvěda). Projevoval
se rovněž zdravou dávkou cynismu. Když se dozvěděl o smrti své známé, ženy, o níž prohlásil, že „je
nejlepší, nejpříjemnější a nejinteligentnější ze všech“,
lady Melbourne, konstatoval pouze: „Tentam je čas,
kdy jsem ještě mohl oplakávat mrtvé…“ K těmto jeho
„vlastnostem“ se ještě druží sociální cítění. Díky zděděnému titulu Byron ve svých jednadvaceti letech
usedl do Sněmovny lordů. V ní několikrát vystoupil
na obranu dělníků, jejichž práce byla nahrazována
stroji. Vystupoval i proti trestu smrti. A nejednou střílel do vlastních řad: „Chudoba je utrpení; ale možná,
že je lepší dát jí přednost před hloupými zábavami
takzvaných vyšších tříd, zábavami, v nichž není ani
smysl ani srdce.“ Byl vegetariánem.
Byron si brzy nazul toulavé boty a procestoval
jižní Evropu. Nejvíce se mu líbilo v Řecku, kde si
v Athénách užíval sexuálních hrátek s osobami obého pohlaví. Řecko tehdy bylo pod nadvládou Turků,
což Byrona přivedlo k zapáleným myšlenkám a touze
po jeho osvobození. Tehdy však ještě pouze k myšlenkám. Byron se do Anglie vrátil v roce 1812, ale již
o čtyři roky si anglickou společnost svým chováním
a skutky znechutil natolik, že byl z Anglie v podstatě
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vypuzen. A tak se opět vydal na cesty, během nichž
se na čas usadil ve vile Diodati u Ženevského jezera.
Turecká tyranie v Řecku nabírala na obrátkách
a Řecko se chystalo k povstání. Řecký výbor v Londýně Byrona požádal, zda by se do bojů za svobodu
Řecka nezapojil. Byron okamžitě souhlasil. 16. července 1823 se do Řecka vydal na lodi plné munice,
zbraní a zdravotnického vybavení. Během řeckého
pobytu však jednoho dne promokl, začaly ho trápit
vysoké horečky a po několika týdnech marného snažení lékařů zemřel. Mezi jeho poslední slova patří ta,
která zašeptal svému ošetřujícímu lékaři: „Tak vy si
opravdu myslíte, že se bojím o svůj život? Proč bych
ho měl želet? Copak jsem si ho neužil více než dost?“
Lord Byron zemřel v šestatřiceti letech Anglií zavržen, Řeckem milován, 19. dubna 1824. Pohřeb se
konal v Londýně v červenci.
Byron zplodil několik dcer. Jediným jeho legitimním dítětem je Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace, známá jako Ada Lovelace, jejíž matkou byla
baronka z Wentworthu Anne Isabella Milbanke. Ada
se narodila v roce 1815, stala se matematičkou a spisovatelkou. S Charlesem Babbagem spolupracovala
na sestrojení předchůdce dnešního počítače, analytického stroje. Svého otce přežila o 28 let. Z mileneckého vztahu s nevlastní sestrou Mary Wollstonecraft
Claire Clairmont vzešla nemanželská dcera Clara
Allegra Byron, k níž se Byron zprvu nijak neměl, jeho
vztah se trochu změnil až po naléhání Mary. Allegra
se narodila v roce 1817, nedožila se však ani šesti
let. Naprostý poprask způsobilo v roce 1814 narození Elizabeth Medory Leigh, jež se narodila Byronově
nevlastní sestře Augustě Leighové. Ač pravdu nikdy
nikdo nepřiznal, takřka nikdo nepochyboval o tom,
že byla Elizabeth plodem jejich incestního vztahu.
Byron miloval život, ale neměl moc rád lidi, respektive lidstvo. V tomto směru byl jakousi light verzí
misantropa. Expresivně řečeno, podle něj šťastnému a plnohodnotnému životu lidského jedince vadili
hlavně ostatní lidští jedinci, úzkoprsí ve své „morálce“ a přízemních předsudcích. Zároveň jej však silně
inspirovala smrt. Svým životem, myšlenkami a skutky ovlivnil celou jednu generaci, její myšlení a přístup
k osobní svobodě jednotlivce.
Nestal se však známým díky svému extravagantnímu a kontroverznímu životu. Proslavil se hlavně svým literárním dílem. Lord Byron patří k těm
nejzásadnějším, nejvýraznějším a nejoblíbenějším
básníkům revolučního romantismu a své doby, jež
svým dílem inspiroval mnoho ostatních autorů, od
E. A. Poea, Adama Mickiewicze přes A. S. Puškina,
Heinricha Heineho až po Karla Hynka Máchu.
První básnickou sbírku Hodiny zahálky začal
psát ještě jako neplnoletý za studií. Vyšla v roce 1807.
Kritika k ní nebyla moc lichotivá. Na tuto drsnou kritiku reagoval satirou Skotští bardi a angličtí recenzenti (1809) v níž se pustil do kritiků své prvotiny. Ti
byly jeho krokem tak rozrušení, že jej někteří dotčen-
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ci vyzvali na souboj. Ač se později za tento svůj útok
omluvil, bylo to právě toto dílo, jímž se poprvé dostal
do povědomí a být terčem Byronova pera se stalo
takřka obchodní značkou. V letech 1812–1819 postupně publikoval velmi volně komponovanou a lehce autobiografickou lyricko-epickou skladbu o čtyřech zpěvech Childe Haroldova pouť (Childe Harold
Pilgimage) popisující jeho putování po jižní Evropě.
Oceňován je především třetí a čtvrtý zpěv, jež vznikly právě v době, kdy se budovalo přátelství Byrona
s Percym B. Shellym. Tímto dílem si v literárních kruzích zajistil nehynoucí slávu. Childe, v češtině znamenající panic, byl středověký titul pro čekatele na
rytířství. K básnickým povídkám se řadí jeho poéma
Vězeň chillonský, inspirující i Karla Hynka Máchu,
posmrtná zpověď mnicha, který pomstil násilnou
smrt své dívky Džaur (1813) – úryvek z ní naleznete
např. v antologii Z upířích archivů II (Plejáda, 2010),
lyricko-epická poéma Lara (1814) o mladém titulním
šlechtici, vracejícím se po dlouhých letech v cizině
do svého království nebo Nevěsta z Abydu (1813)
či Obléhání Korintu. Byron byl samozřejmě i filosofem a nevyhýbal se tomu ani ve své tvorbě. Jednou
z ústředních myšlenek básně Kain je otázka, proč
Bůh, který chce od lidí dobro, stvořil zlo a jeho nebezpečí člověka vystavuje. Faustovsky laděná je báseň Manfred (1817), na jejíž motivy napsal stejnojmennou symfonii P. I. Čajkovskij. Smrt Byronovi neumožnila dokončit (původně měl obsahoval 12 zpěvů,
končí však již jedenáctým) veršovaný satirický epos
Don Juan (první zpěv dokončil v lednu 1819), v jehož
třetím zpěvu láskyplně avšak s notnou dávkou ironie
popsal svého přítele Percy B. Shelleyho. Don Juan
je považován za jeho vrcholné dílo. Mimoto napsal
i několik divadelních her, např. Sardanapal nebo Marino Faliero.
Slavný se stal hlavně díky svému dílu, než svému
životu, do literárních a filmových příběhů však vstoupil díky svému životu než dílu. Nejen že dal podnět ke
vzniku obecného charakteru tzv. byronského hrdiny
(byronic hero), silně idealizované postavy charakterově poněkud (přesto výrazně, až určujícím stylem)
vadné, projevující se velkým talentem, vášní, nechutí
ke společnosti a sociálním institucím, nedostatkem
respektu a samozřejmě ne zrovna obyčejnou smrtí,
leč on sám za sebe se stal hrdinou několika příběhů.
Poměrně špatně zamaskován se objevil již v roce
1816 v románu Glenarvon jeho někdejší milenky Caroline Lamb. Britský spisovatel Tom Holland ve svém
románu Vampyre z roku 1995 popisuje, jak se Lord
Byron stal vampýrem během svého prvního pobytu
v Řecku. Což je docela komické fiktivní objasnění
chování skutečného Byrona po jeho návratu zpět
do Anglie. Upírský Byron se vrátí i v pokračování
z roku 1996 Supping‘s Panthers, po němž následovala ještě jedna část. Jeho duch se stal titulní postavou románu Ghosts of Albion Amber Benson a Christophera Goldena. Narazíme na něj mimo jiné ve fik-
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tivní/alternativně historické novele The Stress of Her
Regard (1989) Tima Powerse, fantasy novele Waltera
Jona Williamse Wall, Stone Craft (1994) nebo alternativní historii Jonathan Strange & Mr. Morrell (2004)
Susanny Clarke. Hlavní postavou se stal ve filmu Byron, balanta gia enan daimonismeno (1992) řeckého
režiséra Nikose Koundourose. V roce 2003 Julian
Farino natočil TV film Byron. V trochu fantastičtější
podobě se objevil v díle The Modern Prometheus televizního seriálu Highlander: The Series. Samozřejmě
se (jakož i následující tři probírané osobnosti) objeví
ve třech nejzákladnějších filmových dílech věnujících
se oné památné noci: Gothic (1986), Haunted Summer (1988) a Frankenstein Unbound (1990). Přidat
se k nim může ještě španělský Remando al viento (1988), kde jej ztvárnil Hugh Grant.
Jeho básně se staly obrovskou inspirací také
v hudbě a nejedna z nich byla zhudebněna, od předehry a scénické hudby Roberta Schumanna k Manfredovi v roce 1849 přes již zmíněného Čajkovského
až po Leonarda Cohena nebo ALPHA 60.

Percy Bysshe Shelley pocházel z urozeného
anglického rodu. Čekaly ho vyhlídky na obrovské
dědictví a nižší šlechtický titul. Ovšem stejně jako
Eva, která radši volila svobodnou vůli lidského jedince a „vzdala“ se ráje, když utrhla jablko, i Shelley
volil svobodnou mysl, nesouhlas s nespravedlností
a o všechno „pohodlí“ dobrovolně přišel.
Narodil se 4. srpna 1792 Timothy Shelleymu, druhému baronetu z Castle Goring a Elizabeth Pilfold.
Mládí prožil v Sussexu, kde byl v domácí výuce vzděláván reverendem Evanem Edwardsem. Do klasické
školy, Syon House Academy v Brentfordu, nastoupil
až v roce 1802, kde se pro svůj dívčí vzhled, aristokratický původ a odmítání jakýchkoliv pravidel, jež
se mu znelíbila, stal okamžitě terčem šikany. „Bláznivý Shelley“, jak mu říkali, se šikaně nevyhnul ani
na Eton College, kam nastoupil o dva roky později.
Promoval na University College v Oxfordu. S jeho vysokoškolským studiem se váže historka, že údajně

navštívil pouze jednu jedinou přednášku, většinou se
totiž věnoval četbě, prý až 16 hodin denně. Studia
nakonec nedokončil. V roce 1811 se totiž pamfletem
O nezbytnosti ateismu prohlásil ateistou, za což byl
předvolán před školní radu a vyzván, aby se autorství
zřekl. Shelley to odmítl, stejně jako otcovu nabídku,
že vše urovná, zřekne-li se svých názorů. A tak nejen,
že na něj zanevřel vlastní otec, ale v březnu 1811 byl
ze školy vyloučen.
V červenci 1811 se devatenáctiletý Shelley vydal do Skotska, kde se koncem následujícího měsíce oženil s šestnáctiletou Harriet Westbrook. S ní
se seznámil díky své sestře. Harriet se do Shelleyho bláznivě zamilovala a neustálými narážkami na
možnou sebevraždu jej ke sňatku fakticky donutila.
V rámci svého idealismu a nekonformního myšlení
chtěl, navzdory svému odporu k manželství, společně se svým přítelem ze studií a jeho ženou, uvést ve
skutečnost tzv. vícečlenné manželství. Harriet se proti
tomu však ostře ohradila a tak se nakonec odstěhovali do Keswicku, kde se chtěl Shelley plně věnovat
psaní. Dlouho u toho však nevydržel, neboť se zapojil
do víru bojů za nezávislost Irska a jeho Provolání k irskému lidu k němu přitáhlo nežádoucí pozornost britské vrchnosti. Ovlivněn radikálním sociálním filosofem a anarchistickým volnomyšlenkářem Williamem
Godwinem napsal a v roce 1813 publikoval Královnu
Mab. S Godwinem se seznámil i osobně a často jej
navštěvoval. Zrovna v době, kdy začalo jeho tříleté
manželství s Harriet, které se mezitím rozrostlo o potomka Ianthe, povážlivě skřípat. Shelley zjistil, že se
v Harriet zklamal, neboť se brzy ukázala být někým
jiným, než se mu zdálo. Místo přemýšlivé dívky se z ní
vyklubala módou a luxusem posedlá manželka budoucího baroneta. Čímž Shelley zarputile opovrhoval.
Během návštěv u Godwina se Shelley zamiloval do
jeho inteligentní a vzdělané šestnáctileté dcery Mary
Wollstonecraft. Shelley se rozhodl opustit své dítě
i těhotnou manželku a 28. července s Mary uprchl.
Přidala se k nim ještě Mariina nevlastní sestra Claire
Clairmont. Tato trojice odplula na Evropskou pevninu a přes Francii se dostala do Švýcarska, kde se na
čas usadila. Po několika týdnech se rozhodli vrátit do
Anglie, kde s nimi však Mariin otec Godwin, jinak propagátor volné lásky, odmítl promluvit byť jediné slovo.
V létě 1816, silně ovlivněni Claire Clermont, která
před rokem navázala krátký románek s Lordem Byronem a teď ho měla v plánu opět oživit, se milenecká
dvojice v jejím doprovodu vydala opět do Švýcarska.
Zde se Shelley seznámil s Byronem, který si ho okamžitě zamiloval a vzniklo mezi nimi silné přátelské
pouto, jež se projevovalo např. vzájemnou inspirací
při tvorbě obou autorů. Do Anglie se Shelley s Mary
a Claire, čekající Byronovu dceru Allegru, vrátili zpět
do Anglie.
V prosinci 1816 spáchala Shelleyho zoufalá manželka Harriet sebevraždu. Utopila se v jezeře Serpentine v Hyde Parku. O pár týdnů později se Percy
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a Mary vzali. Nejen kvůli vzájemné lásce ale trochu
i zištně, Shelley totiž doufal, že jim budou svěřeny
jeho dvě děti z prvního manželství. Nebyly, soud je,
mimo jiné pro Shelleyiho buřičství, amorální život,
ateismus a vegetariánství, předal do péče adoptivní
rodiny. Novomanželé Shelleyovi se nakonec usadili
v Buckinghamshirské vesničce Marlow. Shelley se
zapojil do literárního klubu Leigha Hunta a seznámil
se s Johnem Keatsem. Zde také napsal báseň Laón
a Cynthia v níž kritizuje náboženství a popisuje incestní milenecký vztah, jejíž vydání bylo ihned staženo z prodeje. V roce 1818 byla vydána znovu pod
názvem Vzpoura islámu.
Roku 1818 manželé Shelleyovi společně s Claire
opět opustili Anglii. Tentokrát hlavně proto, aby odvezli Claiřinu dceru Allegru do Benátek jejímu otci.
Shelleyho opětovné setkání s přítelem Byronem jej
povzbudilo k psaní. O společných vyjížďkách na
lodi a rozhovorech s Byronem napsal báseň Julián
a Maddalo a začal pracovat na svém nejznámějším a nejmonumentálnějším díle Odpoutaný Prométheus.
Během římského pobytu umírá Shelleyho syn
William a během následujícího stěhování i maličká dcera Clara Evelina. Koncem prosince 1818 se
v Neapoli narodila Shelleyho dcera Elena Adelaide
Shelley, jejíž skutečný původ je obestřen tajemstvím.
V matrikulačním listu totiž jako její matka byla uvedena Marina Padurino. Někteří badatelé jsou názoru,
že Eleninou skutečnou matkou byla buď Claire Clairmont nebo vychovatelka Shelleyho dětí Elise Foggio.
Jiní zase tvrdí, že byla nalezenec, kterou Shelley
adoptoval, aby jejím prostřednictvím pomohl trochu
se vzpamatovat své manželce otřesené Williamovou
a Clařinou smrtí. Elena Adelaide byla nakonec adoptována náhradní rodinou. Zemřela v pouhých sedmnácti měsících v červnu 1820.
Dle vlastních slov Shelley předvídal svou smrt.
Tvrdil totiž, že spatřil svého dvojníka, tzv. doppelgangera, který vypadal úplně stejně jako on sám a mlčky
ukazoval na moře. Shelley se se svým viděním svěřil
Mary, ale sám mu nevěnoval moc pozornosti. Percy
Bysshe Shelley utonul necelý měsíc před svými třicátými narozeninami 8. července 1822, když se plavil na
své lodi Don Juan, postavené dle jeho návrhu, z Livorna do Lerici. Podle Poznámek k básním z roku 1822
(1839) Mary Shelley Wollstonecraft měla loď nesprávnou stavbu a nikdy neměla být spuštěna na vodu.
O samotné jeho smrti existuje spousta dohadů,
teorií a názorů, jež si mnohdy navzájem odporují a vylučují se navzájem. Mnozí tvrdí, že jeho smrt nebyla
náhoda. Za její příčinu jsou tu uváděny sebevražedné
deprese, ondy Shelleyho neschopnost navigace. Hovoří se dokonce i o pirátech, kteří si jej spletli s Byronem a údajně existuje spousta důkazů o tom, že byl
sprovozen ze světa z politických důvodů. Bylo o tom
napsáno nejedno pojednání a nejedna kniha. O den
později na jeho smrt reagoval toryovský deník The

Courier následujícím prohlášením: „Shelley, autor jakési bezbožné poezie, utonul a nyní už ví, jestli Bůh
existuje či nikoliv.“
Shelleyho tělo bylo vyplaveno na břeh údajně zohaveno k nepoznání a dle jeho přání zpopelněno na
pláži. Mary Shelley se zpopelnění nezúčastnila a ani
Lord Byron dlouho nevydržel. Nebyl schopen unést
pohled na přítelův pohřeb a tak po krátké chvíli odešel. Tvrdí se však, že ze zpopelněných ostatků byly
vyjmuty zbytky Shelleyho srdce, které pak Mary až
do konce svého života uchovávala založené a slisované v manželově sbírce básní.
Percy Bysshe Shelley patřil, společně s Byronem
a Keatsem, k nejvýznamnějším představitelům druhé
generace anglických romantiků. On sám je považován za tvůrce nejlepších lyrických básní napsaných
v angličtině.
Jeho prvotinou byl gotický román Zastrozzi
(1810), v němž prostřednictvím titulního hrdiny nechal
volný průchod svému ateismu. Společně se svou sestrou Elizabeth publikoval sbírku básní Původní poezie Victora a Cazire (1810). Během Oxfordských studií společně se spolužákem Hoggem kromě již zmíněného ateistického manifestu vydal sbírku groteskních
a parodických básní Posmrtné fragmenty Margaret
Nicholson. Mezi jeho nejznámější básně patří Ozymandias, Skřivánkovi, Óda na západní vítr nebo
politické básně Maska anarchie a Lid anglický. Za
jeho stěžejní díla jsou však považovány rozsáhlé vizionářské básně: elegie Adonis (1821), k jejímuž napsání jej inspirovala smrt Johna Keatse, veršovaná
alegorie Alastor (1815), která však v době vydání nevzbudila velkou pozornost, dnes se o ní ovšem hovoří
jako o jeho prvním velkém díle, nedokončená Triumf
života a především monumentální báseň, čtyřaktové
drama inspirované antickými básněmi Odpoutaný
Prométheus (1819), typický výtvor revolučního romantismu, který dokončil během Římského pobytu.
Otázku historické nutnosti a vztahu mezi lidskou myslí a přírodou předestřel ve složité básni Mont Blanc.
Nevyhýbal se však ani nelichotivým stránkám lidského života. V romantické tragédii Cenci (1819), inspirované skutečnými událostmi z renesanční Itálie 16.
století, vypráví o mladé dívce trýzněné a znásilňované
bezmezným sadistou, jímž je její vlastní otec. Prožité
utrpení dívku změní, stává se z ní stejná zrůda, jakou byl její otec. Své přesvědčení o tom, že poesie je
nejuniverzálnější umění a básníci věštci a zneuznaní
zákonodárci světa vyjevil ve svém nejvýznamnějším
prozaickém díle Obrana básnictví (1820).
Nevěnoval se však jen poezii, je autorem několika sociálních, filosofických, revolučních, politických
a jiných prací. Dva revoluční traktáty napsal pod
pseudonymem Poustevník z Marlowe. Své politické
názory nejpodrobněji vyjádřil v eseji Filosofický pohled na reformy. Mezi jeho nejznámější eseje propagující vegetariánství patří Obhajoba přírodní stravy
a O zeleninovém způsobu stravování.
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Stejně jako ostatní zmínění aktéři probírané události, i Shelley se objevil po jejich boku v již několikrát zmíněných filmových a literárních zpracováních.
Howard Brenton ve své divadelní hře Bloody Poetry, která měla premiéru v roce 1984 v Leicesterském
Haymarket Theatre zkoumá vzájemné vztahy mezi
Percy a Mary Shelleyovými, Claire Clairmont a Lordem Byronem. Shelleyho kremace a uložení jeho srdce je probíráno ve hře Tennessee Williamse Camino
Real. Setkání a prohlubující se přátelství Percyho,
Mary, Byrona, Claire a jiných postav, zpracovává Tom
Holland v románu Vampyre: The Secret History of
Lord Byron (1995). Holland se uchyluje ke smyšleným
závěrům a tajemstvím obklopujícím Shelleyho smrt.
Ta, ve spojení s údajným zjevením doppelgangera, inspirovala i Tanith Lee k napsání povídky Paper Boat.

John William Polidori se narodil v Londýně
7. září 1795. Byl nejstarším synem italského politického emigranta Gaetano Polidoriho a jeho anglické
manželky, guvernantky Anny Marie Pierce. Pocházel z osmi dětí, měl čtyři sestry a tři bratry. Stal se
jedním z prvních žáků právě založené vysoké školy
Ampleforth. V roce 1810 vystoupil na Edinburgské
univerzitě se svojí prací o náměsíčnosti. Zde také ve
svých devatenácti letech získal 1. srpna 1815 doktorský titul.
V roce 1816 přijal místo osobního lékaře Lorda
Byrona, jehož doprovázel na jeho zahraničních cestách po Evropě. Za deník z těchto cest, který později
zkompletoval a uspořádal jeho synovec William Michel Rossetti, nabídl Polidorimu vydavatel John Murray 500 anglických liber.
V Byronových službách strávil několik let. Snad
i díky Byronově ne zrovna tradiční pověsti samozřejmě kolovaly fámy o tom, že jejich vztah nebyl čistě jen
pracovní a morálně bezúhonný. Jisté je, že Byronův
vztah k němu nebyl občas zrovna moc vstřícný, často si z něj tropil žerty, zesměšňoval ho a činil častým
terčem svých pomluv a hanění. Nakonec Byron Polidoriho od sebe vypudil. Polidori ještě chvíli cestoval
po Itálii a pak se vrátil do Anglie, kde do své smrti žil
v Londýně. Zemřel 24. srpna 1821 za poněkud zá-
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hadných okolností. Navzdory koronerově posudku
o smrti z přirozených příčin existují oprávněné a odůvodněné domněnky, že díky svým depresím a dluhům
z hazardu spáchal sebevraždu pomocí kyanidu.
Polidori však nebyl jen lékařem, ale i spisovatelem, jedním z představitelů romantismu. Kromě mnoha lékařských prací napsal např. Ernestus Berchtold. The modern Oedipus (1819) nebo The Fall
of the Angels (1821). K jeho depresím mohl přispět
i fakt, že za autora jeho nejznámějšího a nejslavnějšího díla, jemuž se ještě budeme věnovat, byl po jistou
dobu (hlavně za jeho života) považován Lord Byron,
ačkoliv on sám, se to pokoušel vyvrátit.
Stejně jako Byron, i Polidori se díky oné noci
a dílu, jemuž dal tehdy vzniknout, stal postavou několika literárních a filmových příběhů. Vedlejší nesympatickou postavou je v horrorovém románu Tima
Powerse The Stress of Her Regard (1989). V jeho pokračování Hide Me Among the Graves z roku 2012
se již stává hlavní postavou ústředního upírského
padoucha. Paul West jej v oddechovém a nemravně
fiktivním románu Lord Byron‘s Doctor (1989) vylíčil
jako literárního fandu, jehož zničí vlastní pokusy napodobit Byrona. Hlavním hrdinou jej učinil Emmanuel Carrerre ve svém beletrizovaném (tedy většinou
fiktivním) popisu červnových událostí roku 1816 nazvaném Bravoure, známějším spíše pod stylovějším
názvem anglického překladu Gothic Romance. V neposlední řadě se pak nepřítelem Lorda Byrona stal
v novele Toma Hollanda Lord of the Dead.
Ve filmu na Polidoriho narazíme samozřejmě v již
klasickém kousku Kena Russella Gothic z roku 1986,
ale i v Haunted Summer (1988) československého
emigranta Ivana Passera, jež oba, každý po svém,
vyprávějí právě o oné červnové noci, jež je podstatou tohoto článku. Objevil se ale i v televizní adaptaci
Jacka Smighta Frankenstein: The True Story z roku
1973 a v dílu nazvaném The Modern Prometheus televizního seriálu Highlander: The Series.

Mary Shelley Wollstonecraft měla snad všechny možné předpoklady stát se velkou spisovatelkou.
Narodila se 30. srpna 1797 v londýnském Somers
Town. Její matkou byla svobodomyslná učitelka,
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spisovatelka a významná předchůdkyně moderního
feminismu Mary Wollstonecraft, autorka knihy Obrana práv žen (A Vindication of the Right of Women,
1792). Otcem byl slavný romanopisec, mimo jiné autor hrůzostrašného St. Leona (1799), novinář, ateista
a anarchistický filosof William Godwin. Ten se svými
myšlenkami, vycházejícími z tradice britského radikalismu a z osvícenské filosofie, řadí mezi významné
předchůdce pozdějšího anarchistického hnutí. Je dokonce považován za jeho nejdůslednějšího myslitele.
Jako stoupenec dobového osvícenství byl přesvědčen, že teprve vzdělání je východiskem k osvobození
lidské společnosti a člověka jakožto jedince, obával
se totiž, že bez výchovy a vzdělání se neovládané
vášně nezastaví ani u rovnosti a povedou k honbě za
mocí. Oba, Mary i William, zastávali v podstatě volný,
svobodný vztah, přesto se nakonec, jakožto ústupek
dobově převládajícím mravům, nakonec vzali. Mary
Wollstonecraft zemřela jen několik dní po porodu.
Godwin se ze smrti své ženy a životní družky nikdy
nevzpamatoval. Přesto se později oženil s Mary Jane
Clairmont, která do rodiny přivedla svou dceru Claire
Clairmont. Ta se stala Mariinou nevlastní sestrou
a později souputnicí jejího života.
Díky myšlenkám svých rodičů byla Mary již od
raného dětství obklopená známými filosofy, spisovateli, básníky a mysliteli. Svobodomyslné zázemí jí
poskytlo na tehdejší dobu nezvykle kvalitní a dobré
vzdělání. I přesto, že Mary vlastně nikdy nedokončila
žádnou školu a nevlastnila žádný dokument potvrzující její vzdělání. Od svých vrstevníků se Mary odlišovala sečtělostí, výraznou inteligencí, zajímala se
o vědu, výzkumy v oblasti chemie a fyziky. Překvapující tedy není fakt, že první verše publikovala ve svých
deseti letech.
Jako šestnáctiletá se roku 1812 seznámila s jednadvacetiletým Percy Bysshe Shelleym. Nejen okolí,
ale i její vlastní otec vztahu s ženatým otcem dvou
dětí, nesouhlasil a tak milenecké dvojici nezbylo nic
jiného, než nejvlastnější krok tehdejší revolučně romantické mládeže – útěk. Po jejich sňatku vzal nakonec William Godwin jejich vztah na milost a usmířil se
jak s dcerou, tak i se svým zetěm.
Během pobytu u Ženevského jezera v roce 1816,
kde se dvojice doprovázená Claire Clairmont, seznámila s Lordem Byronem, Mary začala psát svůj
nejslavnější román, který nakonec vyšel v roce 1818.
Nápad na něj Mary dostala údajně ve snu, v němž
viděla studenta sklánějícího se nad do lidské podoby
poskládanými částmi lidského těla.
Nejen díky svým rodičům, ale silně povzbuzována revolučně idealistickým manželem, si Mary
vybudovala svobodomyslné, silně antiautoritářské
myšlení. Stala se feministkou horlivě bojující za zlepšení postavení ženy ve společnosti. Svým dožadováním se ženských práv dokonce vyprovokovala
cambridgského filosofa Thomase Taylora k napsání
satiry, v níž se dožadoval zvířecích práv. Podle jeho

mínění totiž když už ženy požadují tak nemožné věci
jako jsou veřejná práva, je možné jimi počastovat
i zvířata. Nezbývá než dodat, že dneska by Taylor asi
dost zíral.
Mary s Percym zplodili tři děti. Dospělosti se
však dožil jen nejmladší syn Percy Florence Shelley.
Mary snášela Percyho nekonečné milostné románky,
v čemž jí zřejmě pomáhalo její svobodomyslné přesvědčení. Informace o tom, že by jí to nějak moc vadilo, se totiž patrně nezachovaly (pokud nějaké kdy
vůbec existovaly).
Po Percyho utonutí Mary pokračovala ve vlastní
tvorbě a přitom ještě dopisovala manželovy rozepsaná díla, upravovala je a pomáhala tak vybudovat jeho
věhlas coby jednoho z největších básníků anglického
romantismu. Do konce života bojovala s neúprosným
ostrakismem ze strany Shelleyho přátel, kteří ji vinili
z toho, že rozbila jeho první manželství a byla důvodem sebevraždy Shelleyho první ženy.
Po svém nejznámějším díle Mary v díle opustila
fantastiku a vrátila se k realismu. Žádný z jejích následujících románů: Mathilda (1819), Valperga; or,
The Life and Adventures of Castruccio, Prince
of Lucca (1823), The Last Man (1826), u něhož se
zřejmě opět ujala prvenství, neboť je mnohdy označován za pravděpodobně první postapokalyptické
sci-fi, The Fortunes of Perkin Wahrbeck (1830),
Transformation (1831), Lodore (1835) nebo Falkner
(1837) však nedosáhl takového ohlasu a uznání, jako
její první román. Až dlouho po její vlastní smrti, se
staly objektem alespoň nějakého zájmu. Mary začala
psát životopis svého muže, po nějaké době to však
vzdala a nikdy ho nedopsala.
Zemřela 1. února 1851 na mozkovou mrtvici.
Pohřbili ji na hřbitově Svatého Petra v Bournemouth
v Anglii.

Exteriéry
Byl to právě počátek 19. století, kdy se formovalo moderní Švýcarsko a ze vzájemně rivalizujících
a bojujících kantonů a států se v roce 1848 z tehdejší
konfederace zformovala federace, jejímž základem
se stala spolková ústava rozšířená převážně v oblasti
politických práv. Švýcarsko se tak stalo federací šestadvaceti kantonů, s jasně a přísně neutrální zahraniční politikou. Svou uvolněnější liberální sociálně-politickou atmosférou vždy lákalo mnohé volnomyšlenkáře a politické dobrodruhy. Ani Mary Wollstonecraft
si neodpustila jeho sociálně-politické zřízení ve Frankensteinovi pochválit a vyzdvihnout nad to anglické.
Počátkem 19. století v něm přechodný domov nalezlo
mnoho nejen středo a východoevropských volnomyšlenkářských buřičů a revolucionářů. Z těch známějších jmenujme např. nejznámějšího revolučního propagandistu činem Sergeje Něčajeva či nejznámějšího
ruského anarchistického revolučního dobrodruha M.
A. Bakunina, který se právě seznámením a silným
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působením na švýcarské sekce I. Internacionály stal
jedním z důvodů jejího rozkolu a konce. Počátkem 20.
století ve Švýcarsku na čas exil nalezl i T. G. Masaryk.
Bylo to právě Švýcarsko, kde tedy kromě mnoha politických, sociálně-revolučních a vědeckých pamfletů
vzniklo i mnoho literárních děl.
Ženevské jezero (německy Genfersee, anglicky
Lake Geneva) je největším švýcarským jezerem. Leží
v západním Švýcarsku na hranicích s Francií, na jejíž
území zasahuje. Rozlohou 582 km čtverečních (348
km2 ve Švýcarsku, 234 km2 ve Francii) jde o největší
jezerní plochu v Alpách (leží mezi Savojskými a Bernskými Alpami v nadmořské výšce 372 metrů) a po
Balatonu o druhé největší jezero ve střední Evropě.
Švýcarské břehy zasahují do kantonů Ženeva, Vaud
a Valais, přímo s jezerem sousedí města Ženeva,
Lausanne nebo Montereux.

Interiéry
Vila Diodati se původně jmenovala Villa Belle Rive.
Na Villa Diodati ji, po rodině, která vilu vlastnila a Byronovi ji pronajala, přejmenoval až sám Byron. Rodina pronajímatelů byla vzdáleně příbuzná s italským
překladatelem Giovannim Diodati, strýcem Charlese
Diodatiho. Tvrdí se, že vilu v roce 1683 navštívil John
Milton. Ve skutečnosti však byla vila postavena až
v roce 1710. Ve dvacátém století byla ve vlastnictví
zámožné belgické rodiny průmyslníků. V roce 2000 ji
koupil americký podnikatel. Vila sídlí nedaleko Ženevy na břehu Ženevského jezera v Cologny. Byronův
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životopisec André Maurois o ní tvrdí, že to byl „starý
dům, hezky umístěný v půli svahu nad lukami a vinicemi, a byl odtud krásný pohled na jezero, na jeho
kvetoucí břehy, na Ženevu a pohoří jury. Obydlí zároveň vznešené a venkovské, malé sídlo velkého pána.“
Není tedy divu že se „Byronovi (…) zalíbilo.“

Největší a nejzásadnější sázka
v dějinách literatury
Lord Byron se svým lékařem Polidorim se s tehdy ještě mileneckou a ne manželskou dvojicí Shelley
a Wollstonecraft, doprovázenou někdejší Byronovou
milenkou, Mariinou nevlastní sestrou a Shelleyho
budoucí nevlastní švagrovou Claire Clairmontovou
u Ženevského jezera setkali 25. května 1816. Ten
den se Byron s Polidorim ubytovali v Déjeanově hotelu v Sécheronu (Byron při registraci do kolonky věk
napsal „100 let“), kde již trojice Percy, Mary a Claire
nějaký čas pobývala. Již proto, že Claire toužila znovuoživit svůj někdejší vztah s Byronem a v podstatě
se k němu vetřít, je seznámila co nejdříve. Byron se
se Shelleym nikdy předtím nesetkal, jeho dílo však
znal a obdivoval báseň Královna Mab. Polidori si
o tomto setkání do svého deníku napsal: „Setkání
s Percym Shelleyem, autorem Queen Mab; skromný, plachý, souchotinářský, jednadvacet let; s vlastní
ženou nežije; vydržuje obě Godwinovy dcery, které
uvádějí v praxi jeho teorie; jedna z nich patří Byronovi.“ Byť Byron na mladého idealistického básníka
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zprvu nahlížel s trochu přezíravou nedůvěrou, netrvalo dlouho, aby u něj začal obdivovat jeho inteligenci a mezi oběma básníky se brzy vytvořilo silné
přátelské pouto. Kromě společných tvůrčích zájmů,
relativně společných myšlenek a názorů je spojovaly
i prostší zájmy: často vyjížděli a na vodě mnoho času
trávili společně v loďce. Takto trávili prakticky každý
večer.
Zhruba po čtrnácti dnech se „Shelleyovi“ přestěhovali do selského domku v Cologny na druhém
břehu jezera. Lord Byron hned nad nimi pronajal
16. června 1816 nádhernou vilu Diodati. V ní si brzy
osvojil pravidelný denní režim – pozdní snídaně, návštěva u „Shelleyových“, projížďka po jezeře, kolem
páté odpoledne oběd a pak, bylo-li hezké počasí,
opět vyjížďka loďkou po jezeře. Když pršelo, trávili
společně večery na Diodati a „Shelleyovi“ občas zůstali přes noc.
A právě jednoho podobného červnového deštivého večera v roce 1816 došlo k památnému nočnímu sedánku, k nejzásadnější sázce v dějinách literatury, která světu dala dvě literární díla a několik
režisérů o ní natočilo film.
Co přesně se onen pozdní večer a časnou noc 22
června 1816 stalo, se zřejmě již nikdy přesně nedozvíme. I když různé neúplné a nepřesné prameny samozřejmě existují, např. deník Mary Shelley Wollstonecraft, na jehož základě částečně natočil svůj film
Gothic režisér Ken Russell. Je známo, že se všichni
bavili vyprávěním strašidelných historek, diskusemi
o animaci mrtvé hmoty, četbou německých strašidelných příběhů a snad údajně i nějakou blíže nespecifikovanou podobou spiritistické seance. To vše doplněno konzumací různých drog a opiátů, především
laudána (opiová tinktura), jimiž celou skupinku zásoboval Polidori. Nakonec se ústřední čtveřice (Byron,
Polidori, Shelley, Wollstonecraft) na Byronův popud
vsadila, kdo z nich napíše nejstrašidelnější příběh.
Každý napíše svůj, společně pak posoudí, kdo lépe
zvládl vyvolat hrůzu a děs.
A zrodilo se Monstrum. A ne jen jedno. A nejen
to. Své základní kameny ustavil nejen literární sci-fi
žánr, ale i horrorový.
Byrona ze Shelleym zdá se hra přestala brzo
bavit. Shelley napsal pouhý fragment jakési duchařské povídky, kterou snad ani nikdy poté nedokončil.
I Byron napsal pouhý fragment příběhu, který zapadl snad ještě hlouběji, než ten Shelleyho. Přesto se
o obou dlouhou dobu tvrdilo, že výrazně vypomohly s dalšími dvěma pokusy. U Byrona dokonce šlo
o čisté autorství. Byl to právě Polidoriho příspěvek
do sázky, základní kámen pozdější slavné upírské
povídky Upír (Vampyre), o němž se dlouho tvrdilo,
že jej napsal Lord Byron. Polidoriho to hrozně štvalo, klepům ale nepomohl ani fakt, že se je pokoušel
vyvrátit sám Byron, který své autorství popíral a jako
důkaz zveřejnil sebou vymyšlený a napsaný fragment
příběhu. Polidori svou povídkou vytvořil pravděpo-

dobně první literárně zpracovaný příběh s upírskou
tématikou v angličtině (Stokerův Dracula vyšel až
o 80 let později!), zároveň prostřednictvím hlavní postavy, lorda Ruthvena, jehož předobrazem byl Lord
Byron, i charakteristickou postavu moderního upíra
gentlemana, která upírskou větev horrorového žánru
ovlivňuje, ba dokonce určuje, dodnes. Mnohé aspekty příběhu přímo odráží různé části Polidoriho života
a jeho vztah k Byronovi. Ruthvenova charakteristika
inspirovala novou vlnu zájmu o moderní upíry jakožto
neodolatelné svůdce syntetizující v sobě sex a smrt.
Změnila upíří mýtus coby folklorních krvelačných
bestií v sexuální a charismatické dravce. Vychází z ní
např. Anne Rice a v jisté míře i….. však vy víte kdo,
má klávesnice to odmítá napsat!
Polidori nikdy neměl v úmyslu svůj příběh publikovat. Povídka nakonec byla bez jeho vědomí otištěna roku 1819 v dubnovém vydání New Monthly
Magazine. Jako autor byl uveden Byron. Šokovaný
Polidori do redakce napsal, že autorem povídky je
on sám.
Upír se stal Polidoriho nejúspěšnějším literárním
dílem. Byl několikrát adaptován do divadelních her
(např. Le Vampire, Carmouche, Jouffroy & Nodier,
1820 nebo The Vampire, or The Bride of the Isles,
James Robinson Planché, 1820) včetně opery Heinricha Marschnera Der Vampyr. Česky si povídku
můžete přečíst ve výtečné upírské antologii Tomáše
Korbaře Rej upírů (Lidové Nakladatelství 1970, Grafoprint-Neubert 1995).
Devatenáctiletá Mary Wollstonecraft toho večera napsala příběh vědce, který sestrojil umělou živou
bytost. Přesněji řečeno, pátou kapitolu pozdějšího
románu Frankenstein, čili Moderní Prométheus
(Frankenstein, or the Modern Prometheus), právě
tu, v níž ožívá Frankensteinovo Monstrum. Dala tak
vzniknout jednomu z nejzásadnějších a nejslavnějších horrorových románů. A vlastně i postavě. A sobě
přinesla posmrtnou nehynoucí slávu. Frankenstein
se stal kultem a jeho Monstrum jednou z nejznámějších, nejvyužívanějších a nejcitovanějších postav vůbec a ikonou horrorového žánru. Věhlas příběhu, pro
své filosofické, náboženské, sociální i feministické
odkazy, předmětu častých vášnivých filosoficko-sociálních diskusí, byl natolik převypravován a zobecňován, že i Stephen King cítil potřebu o něm trefně
napsat: „Ti, kdož po této knize sahají v očekávání
rychlé, krvavé akce – kteréžto očekávání povzbudilo kino – ji obvykle odkládají s pocitem rozčarování
a obelhání.“ Mary Wollstonecraft celý román, předcházející čtyři a několik posledních kapitol, dopsala
rok po napsání páté kapitoly a zprvu anonymně jej
vydala v roce 1818. Ani ona se nevyhnula klevetům,
tvrdícím, že stěžejní pasáže románu napsal, nebo
s nimi minimálně vypomíhal, její pozdější manžel
Shelley. Na jedno z mnohých českých vydání románu, v překladu Tomáše Korbaře, si můžete přečíst recenzi na jiném místě Howarda.
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Frankenstein pevně vstoupil do kultury, jak literární, tak filmové, jak vážné, tak pokleslé. Dočkal se
mnoha filmových zpracování, úplně prvním zhruba
čtvrthodinovým němým filmem J. Searle Dawleyho
z roku 1910 počínaje, přes zřejmě nejznámější zpracování Jamese Whalea z roku 1931 s Borisem Karloffem, a modernějším, poměrně věrným zpracováním
Kennetha Branagha z roku 1994 konče. O mnoha
jiných příbězích vyprávějících o Frankensteinových
ženách, dcerách, soubojích s jinými monstry či alternativními příběhy jak samotného vědce tak jeho
Monstra ani nemluvě.
Wollstonecraftové Frankenstein se stal jedním
z nejzákladnějších kamenů pozdější fantastické, sci-fi a horrorové literatury. Je dokonce mnohdy pova-

žován za její zrod, prvotní pohyb, prvotní projev, žánrově ustavující román.
Z dnešního pohledu se může zdát suchý, podivný
a slabý, stejně jako ono setkání a jeho osazenstvo
za bezvýznamné a nezajímavé. Ani v jednom případě
tomu tak není. O tom jsme skálopevně přesvědčeni. Proto jsme u příležitosti 194 výročí od jeho uskutečnění (sázky) a vzniku a ustavení (dvou základních
monster) ztratili pár slov nejen o hlavních aktérech,
ale i o prostředí a pozadí obou událostí. Protože tohle
všechno, zdá se, mělo svůj vliv na vznik a povahu
obou Monster a jejich příběhů.
Bez nich by horror dnes nebyl tím, čím je.
Honza Vojtíšek

RECENZE

Porto dos Mortos

Otevřeně musím přiznat, že moje znalost Brazilského horroru se příliš neliší například od znalosti zvyklostí ve středověkých klášterech. Vím, že tam
byly jeptišky, že tam po nocích vyváděly pořádné
lumpárny, ale to je asi tak vše. A tak vím, že v Brazílii
se horrory točily a točí, ale jaké jsou, na jaká témata
a nakolik jsou kvalitní jsem nikdy příliš nezkoumal.
Veškerá má zkušenost se vlastně omezuje na J. M.
Marinse. A tak jsem celkem uvítal možnost vyzkoušet žhavou brazilskou novinku, aby taky ne, když mi
ji zdarma vnutil přímo producent.
Anglický název: Beyond the Grave
Režie a scénář: Davi de Oliviera Pinheiro
Délka: 89 min
Původ: Brazílie
Rok: 2011
Hrají: Rafael Tombini, Álvaro Rosa Costa,
Ricardo Seffner, Amanda Lerias,
Luciana Verch, Leandro Lefa
A tak se Porto dos Mortos stal oficiálně prvním
celovečerním filmem, který Howard recenzuje z test-
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disku dodaného přímo autory. Což sice neznamená
nic zásadního, ale na druhou stranu to potěší a doufáme, že podobný trend bude pokračovat.
A teď už se podívejme na samotný film, protože
ten je ještě zajímavější, než cesta, kterou musel urazit až do mého obýváku. Základní synopse je přitom
zdánlivě jednoduchá – polda nahání zločince. Jenže
toto nahánění probíhá v postapokalyptickém světě,
ve kterém s poldou cestují dva teenageři a společně
se snaží vyhýbat zombie, různým divným typům posedlým ďáblem a dalším nástrahám. Do toho si občas zatančí či prožijí
nějaký
podobně
surrealistický zážitek. Celé navíc
v tempu, které by
většině hlemýžďů
připadalo
extrémně pomalé.
Už z úvodního
popisu
je patrné, že
snímek
jako
Beyond
the
Grave nebude úplně pro
každého.
Což ostatně
režisér proklamoval již
během výroby, kdy
se v rozhovorech
odvolával
na
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nejrůznější „umělecké“ tvůrce a tvářil se, že jeho
výtvor bude opravdovým artem. Realita je samozřejmě trochu jednodušší, ale snahu mu rozhodně upřít
nelze.
Předně je nutné si uvědomit, že ať se film tváří
jakkoli, jde o levnou nezávislou (nikoli amatérskou)
produkci, ze které je vidět, že peněz nebylo nazbyt,
ale na které se zároveň sešli talentovaní tvůrci, snažící se lacinost snímku schovat jak jen to šlo. Samozřejmě, nešlo to vždy a tak je celkem správně upuštěno od čehokoli akčnějšího, co by vyžadovalo choreografii nebo alespoň rychlejší pohyby. Což je asi
trochu zvláštní, když vám povím, že kromě nejrůzněji
tvarovaných bizarně vypadajících střelných zbraní
je hrdinovou pravou rukou katana. S tou se sice tu
a tam něco naznačí, ale jak jsem říkal, akcechtivý fanoušek by měl raději sáhnout po něčem jiném.
Beyond the Grave totiž nejvíce sedne hledačům
všeho divného a exotického, lidem, kteří mají v oblibě pomalé a ne vždy logické vyprávění staré Itálie,

Lynchovy nepochopitelné příběhy anebo filmy Tarantinových epigonů, plné nevšedních záběrů, divných
úhlů kamery a drsných hrdinů. To vše ovšem, jak už
jsem upozorňoval, nahlíženo optikou nezávislého
levného snímku, která ne každému musí sednout.
Pro řadu fandů horroru je nutné zmínit také fakt,
že zombie tu sice jsou poměrně hojně, ale působí
spíše jako statická kulisa, která málokdy zaútočí
a v jednom případě je dokonce chráněná. Osobně mi
takový přístup nevadí, ale ten, kdo by očekával zombie gorefest by mohl být zatraceně zklamaný. Ne, že
by tu nebyla krev a slušná maskérská práce, jen jsou
to spíš takové drobné bonusy, které netvoří kvalitu
snímku. Za tu je totiž odpovědná hlavně právě ona
nereálná atmosféra některých scén i celého příběhu,
který je složený z jednotlivých kompozicí a netváří se
jako něco příliš kompaktního. Tomu ostatně přispívá
také vložení několika rozdělovacích titulků a podivného intermezza.
V mládí jsem měl období, kdy jsem podobně stavěné filmy vyhledával v regálech půjčoven se zarputilostí zlatokopa, ale dnes už jsem o poznání střízlivější, i když si zase více umím užít i vyloženě levné produkce s ne zcela přesvědčivými herci (hlavní hrdina
by se spíše hodil do role gynekologa středního věku).
A Porto los Mortos má něco od obého. Viděl jsem ho
dvakrát a rozhodně bych neměl problém si ho pustit
znova, jen by to nemuselo být hned dnes večer.
Roman Kroufek

A hrabě Orlok
potkal hudbu
Ze semene Belialova se zrodil upír Nosferatu,
jenž živí se lidskou krví. Sídlí v děsivých dírách, hrobkách a rakvích plných Bohem prokleté hlíny z časů
černého moru.
Letos je tomu již devadesát let, co bylo na plátna
biografů vypuštěno čiré zlo, při jehož zhlédnutí projížděl diváky elektrizující pocit děsu. Zrodila se postava tak děsivá, že i v dnešní době, kdy něco jen
tak někoho nevyděsí, stále vzbuzuje úctu. V podání
démonického Maxe Schrecka zrodil se hrabě Orlok,
kultovní postava s legendární vizáží a hororový sym-

bol, jehož pouhý mihotavý stín vržený na zeď v matné záři lucerny zapříčiní, že vám po páteři projede
ledovým prstem strach. A to v žádném případě nemyslím nadneseně. Film Nosferatu, symfonie hrůzy
je nadčasovým, fenomenálním mistrovským dílem,
jehož neustálé změny tempa, zběsilé přechody do
jiných nálad a především právě postava Orloka, jsou
působivé i dnes, devadesát let po jeho vzniku. Osobně mám po každém zhlédnutí tohoto filmu pocit, jako
by ani nešlo o němý film, mám totiž v hlavě spoustu
pomyslných dialogů, živé paměti chovám rozhovory,
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které mezi sebou jednotlivé postavy vedly, ať už to
byl naivní Hutter, jeho krásná manželka Ellen, nebo
poněkud komický Knock. A přitom jsem tyto rozhovory pouze viděl a neslyšel. A právě tímto se pozná
mistrovsky natočený němý film. Natočit něco takového chce velkou dávku umu, který samozřejmě ne
všichni režiséři němé éry měli. Nicméně Friedrich W.
Murnau mezi ně naštěstí nepatří. Je až obdivuhodné,
jak dokázal vytvořit tak komplexní dílo, na němž byste i teď stěží hledali chyby.
Pokud si vezmeme němý film celkově, musím
říci, že je od „zvukové“ tvorby dosti odlišný. Ať už
je to práce s kamerou, kompozice scény nebo vedení herců. Díky tomu, že nemůžeme slyšet slovo,
musíme slyšet obrazem. Právě to, co vidíme, nám
vypráví příběh a vede nás dějem. A nebo je to taky
od začátku jen intošská snůška keců a němý film je
pro vás asi stejný zážitek, jako návštěva muzea, do
kterého jste nechtěli. V tom případě ovšem nechápu, proč si zrovna tento článek čtete. Ačkoli, možná
vás zajímá jedna věc, a tou je hudba. Ta u němého
filmu není jen doprovodným kraválem v pozadí, ale
rovnocenným vypravěčem jako obraz. Tyto dvě linky,
tedy obraz a hudba, pak tvoří celek a proto na výběru
vhodné hudby záleží. Špatná hudba by totiž mohla
film pěkně shodit, zatímco excelentní jej může posunout o úroveň výše.
V dnešní době už původní hudbu k němým filmům neseženete, ačkoli si to můžete nakrásně myslet. Většina doprovodů, která se na vás vyvalí z repráků po vložení DVD do mechaniky byla vytvořena později. Což je na jednu stranu smutné, ale na
stranu druhou je to vlastně fuk, protože všechno se
dá vždy překonat a udělat lépe. Pokud na to ovšem
máte. Pokud žijete filmem trochu více, než jen tím že
si stáhnete z uložto kinorip a pak ho pořádně zkritizujete na internetu, tak jistě jezdíte na festivaly a jiné
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filmové akce, kde se s projekcí němého filmu s živým hudebním doprovodem můžete setkat poměrně
často. Je to sice záležitost pro fajnšmekry, ovšem nikterak nedostupná. Mimo jiné, pokud byste někdy šli
na projekci němého filmu bez jakékoli hudby, v žádném případě to nedělejte. Sedět v sále s desítkami
lidí v naprosté tichosti je divné a navíc nepraktické,
což poznají zejména ti, kteří se před filmem trochu
přejedli a marně budou čekat na hlasitou scénu, aby
mohli nenápadně ulevit natlakovanému potrubí. Ale
to jsem odbočil, to byla jen taková malá rada, protože divné to jednoznačně je. Co je ale faktem, většina nových hudebních doprovodů k němým filmům
je hudba elektronická. Nic proti, pokud je to kvalita,
zážitek je to dobrý, nicméně pořád mi to přijde jako
špatná kombinace, něco jako kdybyste na letadlovou loď namontovali stěžně s plachtami.
Osobně jsem se ale ještě nesetkal s rockovým
hudebním doprovodem, který by navíc místy byl
i slušný nářez a utkvěl mi v hlavě tak, že jsem ihned
po skončení projekce toužil slyšet to celé znovu. Ani
ne tak s filmem, stačila by mi jen ta hudba, chtěl jsem
ji mít doma. Protože to bylo to nejlepší, co jsem kdy
slyšel. Tedy jako doprovod k němému filmu. Ano, taková hudba skutečně existuje a je to už nějaký ten
rok, co jsem ji poprvé slyšel v malém Jablunkovském
kině na pomezí Česka, Slovenska a Polska. Tehdy
jsem tam šel ze zvědavosti, film Nosferatu, symfonie
hrůzy jsem samozřejmě dobře znal, ovšem o jakési
kapele Odnaha jsem slyšel poprvé. Takže jsem nevěděl co čekat. Ze své Jablunkovské anabáze jsem
si ale odnesl nevšední zážitek a ihned po příchodu
domů jsem hladově kapelu kontaktoval. Dejte mi tu
muziku sakra! Bohužel, stejně jako tehdy, tak i dnes
není hudba k Nosferatu v podání Odnaha k dostání.
Přežil jsem to a jakmile jsem slyšel o dalším představení, okamžitě jsem tam vyrazil. Jak to dopadlo?
Naprosto stejný zážitek. A nyní, po třetí projekci Nosferatu s kapelou Odnaha, která se odehrála na mém
domácím hřišti, tedy v městském kině v Českém Těšíně, jsem velmi rád a je mi ctí, že zrovna já mám přiblížit vám, čtenářům Howarda, toto spojení starého
němého filmu a moderní živé hudby. Nesmím ovšem
zapomenout na jednu důležitou věc, kapelu Odnaha
doprovází ještě klavíristka Anežka Štecová a dodává
tak hudbě jemnost a pomyslnou třešničku na dortu.
Tak tedy, pojďme na to.
V sále se zhasíná, představení začíná. Z okna
promítací místnosti začínají létat na plátno první
obrázky filmu a muzikanti se ujímají svých nástrojů.
Hudba je zprvu nesmělá, nenápadná, jako by cítila
respekt z velkého filmu, který doprovází. Přesto se
však naprosto hodí k tomu, co vidíte. Je-li ta prvotní
nesmělost pouze strojená nevím, ale nenapadá mě
vhodnější slovo, kterým bych začátek popsal. Ale
stejně jako když na prvním rande zapadnete do nějakého baru a po pár skleničkách se nesmělost začíná vytrácet, i tady se ozve s první změnou nálady ve
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filmu sebevědomá hudba, drsné rockové kytarové riffy, doprovázené jemným klavírem a houslemi, které
vám vyrazí dech. Přesně takový pocit jsem měl, když
jsem slyšel jak se hudba rozjela hlasitě poprvé. Když
jsem se ptal frontmana kapely Ivana Macka, zda si
uvědomuje, že rocková
muzika jako doprovod
k němému filmu je věcí
dost ojedinělou, a že
ve většině případů se
používá
elektronika,
odpověděl mi na to, že
tak to právě od začátku
chtěli. Aby hudba byla
skutečně na živo, bez
elektroniky, s co nejméně efekty, aby gradace
byly zahrány opravdu
dynamicky, aby každý
nástroj zněl za sebe.
Nechtěli zvedat napětí přidáváním různých
zvuků a připravených
pseudoefektů. Což se
jim dle mého názoru
povedlo. Každá scéna
je perfektně sehraná
s tím co slyšíte. Každé
cinknutí činelů, každá
melodie, každý zvuk
který muzikanti na své
nástroje vyloudí přesně
odpovídá tomu, co se
zrovna děje na plátně.
Pro mne, jakožto hudebního analfabeta, který hudbu pouze poslouchá, ale nerozumí ji, je naprosto
nepředstavitelné, jak je možně něco sladit tak, aby
to hodinu a dvacet minut perfektně sedělo k obrazu.
To mi ovšem Ivan také osvětlil. Hudba kterou slyšíte
jako doprovod se z velké částí skládá z jejich vlastních písní. Film si pak rozdělili do sekcí a podsekcí,
do kterých pak přiřazovali sloky, předehry, mezihry,
refrény, dokud to celé neuplácali a spojili s klavírem
Anežky Štecové. Trefování se do scén pak prý takový problém není, stačí se soustředit na děj filmu
a dobrým muzikantům, kterými Odnaha bezesporu
jsou, to pak jde samo. Když to takhle čtete, vypadá
to jednoduše, viďte? Ale já myslím, že až tak lehké
to nebylo a hudba jim musela dát pořádně zabrat.
Vždyť ten film viděli padesátkrát. Za což jim patří můj
obdiv. Když jsem slyšel dynamickou a tvrdou kytarovou muziku při scéně, ve které Orlok zrychleně ujíždí
kočárem, nebo jemnou, téměř romantickou hudbu
v něžných scénách s Ellen, říkal jsem si, že takto
se trefit do atmosféry a do celkového cítění filmu
je skoro nemožné. Což byla samozřejmě naprostá
hloupost, jelikož jsem to přece právě viděl, respektive slyšel.

Mám i takový pocit, jako by hudba byla šitá na
míru postavám. Když je na scéně Orlok, poznáte to.
Když je na scéně Ellen, poznáte to. Řeknu to jednoduše, viděli jste Nosferatu? Pokud ano, žádný z hudebních doprovodů který jste k tomu slyšeli nesahá
ani po kotníky tomu,
co předvádí Odnaha
a Anežka Štecová. Přísahám.
Ale málem bych zapomněl, jelikož jsem se
frontmana Ivana Macka na pár věcí zeptal,
můžu vám exkluzivně
přiblížit pár detailů, jako
například to, že nápad
udělat hudbu k němému filmu není žádnou
novinkou a zrodil se už
dávno. Nezrodil se však
v hlavě nikoho z kapely, ale v hlavě Ivanovy
manželky, která pracuje
v Jablunkovském kině
a svého muže přemlouvala zhruba rok, než se
jí povedlo ho ukecat. On
pak v době koncertního
sucha přednesl tento
návrh kapele a pustili
se do toho. Výběr filmu
je, mimo jiné, je také
nápad jeho ženy. I když
ten film k tomu vybízí, je
v něm spousta kontrastů, od klidných záběrů až po
emočně vypjaté scény. Budu-li citovat Ivana Macka,
do takhle prudce se měnících nálad se hudba dělá
sama. Co na to říci? Snad jen to, že Ivanově ženě velmi děkuji a vy, pokud si na vystoupení někdy zajdete,
ji stoprocentně budete děkovat také.
Nuže, navnadil jsem vás dostatečně? Máte
smůlu, vystoupení jsou jen sporadická. Ne, dělám
si legraci. V blízké době je snad bude možné vidět
v kině v Bystřici na severu Moravy, možná se bude
konat open air projekce v Jablunkově, nicméně pokud opravdu toužíte toto vystoupení vidět a nechce
se vám tady k nám do severomoravského Mordoru,
můžete se těšit na vystoupení v Praze, které je domluveno na 26.9. v kině Bio Oko. A pokud by vás
zajímalo, zda je hudba k dostání i mimo vystoupení,
musím vás bohužel zklamat, existuje pouze špatná
kopie, kterou kapela používá ke zkoušení. Nicméně,
když jsem se Ivana na tuto možnost ptal, odpověděl
že by do toho určitě šel, ale jelikož si musí vše platit
sami, reálná možnost jak dostat hudební doprovod
na CD je, že by mezi vámi, čtenáři Howarda, byl bohatý mecenáš, jež by je sponzoroval.
Martin Skuřok
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RECENZE

La Cara oculta
Pamatujete si ještě tu dobu, kdy byl filmový horror
na odpis, američané blili jednu bezkrevnou srajdu za
druhou a zbytek světa tiše obdivoval asijskou produkci? Jako sekera vetnutá do lebky kvičící baby se
pak do našeho žánru zasekla brutální evropská vlna,
v těsném závěsu se zástupem duchařin, které pravidelně vyprazdňovaly naše útroby na místech, která
k tomu nebyla určena. Není žádnou náhodou, že tato
erupce strašidelných příběhů začala ve Španělsku,
ze kterého dodnes tu a tam vyprýští nějaký hrůzostrašný klenot. La Cara oculta by jím mohl být.
Anglický název: The Hidden Face
Režie: Andréz Baiz
Scénář: Hatem Khraiche & Andréz Baiz
Délka: 92 min
Původ: Španělsko, Kolumbie
Rok: 2011
Hrají: Martina García, Quim Gutierréz, Clara Lago
Všechno tomu totiž nasvědčuje. Představte si
odlehlý dům kdesi v na Kolumbijském venkově,
v něm osamělou hrdinku, která během dlouhých dnů,
kdy čeká na svého přítele, začne zjišťovat, že s jejich
přechodným bydlištěm není vše v naprostém pořádku. Divné zvuky, pocit, jako když vás někdo sleduje,
neustálá paranoia. Prostě standardní propriety klasického strašidelného filmu, podané v nadmíru vyvedeném španělském hávu.
Z hlediska recenzenta teď nadchází poměrně
nepříjemný moment, protože vzhledem ke stavbě
příběhu bych už z něj neměl nic dalšího vyzrazovat,
protože v jeho průběhu dojde k několika zásadním
událostem, a bylo by škoda nějakým způsobem ničit divákova očekávání. Já sám jsem šel do filmu se
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zcela čistým štítem, takže jsem byl dějem velmi překvapený. Nevím, nakolik jsou spoileroidní trailery, ale
snad nekazí celý dojem. Raději je sledovat nedoporučuji.
O čem tedy psát? No například o tom, že příběh
je v zásadě velmi komorní, hlavními aktéry jsou pouhé tři osoby, dvě ženy a jeden muž, kteří dohromady
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tvoří něco jako divný milostný trojúhelník. Je nutné
říci, že obsazení postav herci je vynikající, přeci jen
tohle španělská produkce zvládá vždy, svou zásluhu
na tom jistě má neokoukanost herců. Kdyby v opuštěném baráku řádil Liška s Vilhelmovou a Geislerovou, byl by zážitek v lepším případě poloviční.
Samozřejmě svou výraznou měrou se na úspěchu podílí také příběh a scénář, který je (skoro) geniální ve své jednoduchosti. I když, abych byl spravedlivý, trochu mi vadilo, že prakticky všechny karty byly
vyloženy na stůl relativně brzo a poté už se hrála jen
kvalitní a nápaditá, ale nikoli překvapivá partie. Také
rychlost, s jakou hlavní mužský hrdina vyměnil jednu
nabíječku za druhou, byla poněkud překvapivá, ale
na druhou stranu pochopitelná a nutná pro udržení
tempa příběhu.
Mimochodem, všimli jste si, jak má drtivá většina
všech španělských horrorů podobný look? Jakoby
celé Španělsko používalo jediný typ kamery a filtru,
naštěstí v té nejsprávnější možné kombinaci. Ani režisér Andréz Baiz, přestože je Kolumbijec, není jiný
a tak dostáváme poctivou atmosféru, která je podpořena slušným napětím, jež ale docela osciluje.
Každopádně se rejža snaží a ve filmu není prakticky
žádný zbytečný záběr nebo hluché místo. Naopak,
hlavně v druhé části jsou momenty, které si vyloženě říkají o rozvinutí a osvětlení. Především ty, které
odkazují na minulost domu. Bohužel, jsou to pušky,
které zůstanou na zdi viset, aniž by se z nich byť je-

denkrát vystřelilo. Což je ohromná škoda.
Ještě z jednoho důvodu si film zaslouží pozornost. Je to pravděpodobně vůbec první kolumbijský
horror, jaký jsem viděl. Alespoň vědomě. V rámci hrůzostrašné filmografie této obskurní zemičky tak jde
jistě o důležitý zářez, i když co jsem koukal, nějaké
ty horrory se tam točily a točí. Ale upřímně pochybuji, že budou lepší, než La Cara oculta. Ten je totiž
vynikající.
Roman Kroufek

Nejlepší
horrorové povídky
Na počátku bylo slovo, to slovo bylo Apachovo.
Právě jeho výběr padesáti nejlepších horrových povídek nás inspiroval k podobnému kroku, který by
čtenářům Howarda přiblížil to vůbec nejlepší, co bylo
v žánru napsáno. Je jasné, že každý podobný výběr
s sebou nese notnou dávku subjektivnosti, ta je však
vyvážena kvalitou vybírajících . A že ve výběru není
jediný Poe a Lovecraft? Inu, někdo má celé dílo natolik standardně kvalitní, že výběr jediného příkladu by
byl nad naše síly …

větší, než dokázal sníst. Protože to, na co narazil, ho
málem stálo život. Boulterovi kanáři (Boulter’s Canaries, 1965) jsou nenápadnou povídkou, která nevtáhne do děje hned první stránkou, ale postupné objevování vede čtenáře, stejně jako hlavního hrdinu, k hodně bizarním odhalením. Ta mají sílu i díky barvitému
jazyku Keitha Robertse, který skvěle míchá klasické
duchařské propriety s tehdy moderními technickými
postupy. Česky k přečtení v Tiché hrůze (Mladá fronta, 1967 a 1970, Toužimský & Moravec, 2008).

Boulterovi kanáři
(Keith Roberts)
Boulter byl vždycky divný a provokoval svou bezbřehou fantazií, kterou navíc podporoval jeho technický a vědecký um. Když však začal se svými parapsychologickým pozorováním, málem si ukousl krajíc

Byl to démon
(Henry Kuttner)
Děti mají své vlastní cesty, stezky a kanály poznání. Vlastní vlnové délky a vibrace chápání. Vlastní logiku. Vlastní pohled. Vlastní realitu skutečnosti. Nic před
nimi neskryjete, protože vidí a chápou i to, co dospě-
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lému uniká nebo se před nimi snaží důkladně zakrýt.
Dítě má zkrátka svůj vlastní způsob, jak se vyrovnat se
střetem se světem dospělého. Na tomto nezvratném
faktu vystavěl Henry Kuttner svou geniální atmosférickou a velmi podivnou cestu do hlubin dětské duše ve
světě dospělých nazvanou Byl to démon (Call Him Demon, 1946) Zcela právem se tato neuvěřitelně temná,
pochmurná a strašidelná povídka řadí mezi ty vůbec
nejpovedenější všech dob. Pokud bychom tento žebříček řadili od nejlepších k nejslabším z těch dvaceti nejlepších, tyto řádky byste s největší pravděpodobností
četli jako první. Povídku si určitě přečtěte v antologii
Tichá hrůza nebo Hlas krve (Najáda, 1996).
Hlídač
(Charles Dickens)
Pokud bychom hledali naprostou klasiku duchařské povídky, rozhodně bychom nesáhli mimo, kdybychom za jeden ze základních stavebních kamenů
žánru označili právě Hlídače (The Signalman, 1866).
Ten pracuje se základními lidskými pocity a pudy
a dokáže vystrašit popisem zdánlivě obyčejných
věcí. Navíc jde o příběh velmi komorní, ve kterém
není příliš prostoru pro odbočky či vychýlení z tempa. To pomalu ale plynule spěje ke skvělému vyústění
stejně jako se noční rychlík sune k tušenému konci
tunelu. Pokud ho neznáte, rozhodně si Hlídače vyhledejte. Ideálně jako povídku v Adamovičově Hlasu
krve, rozhlasovou hru i britskou televizní adaptaci.
Každá z verzí stojí za prozkoumání a patří k základnímu horrorovému vzdělání.
Moucha
(George Langelaan)
… nejprve třikrát zaklepej, abych věděl, žes pochopila a že souhlasíš a potom mi přines sklenici mléka s rumem. Celý den jsem nejedl a tohle mi bude
stačit … zdánlivě nevinná slova, že? Ale v kontextu
Langelaanova geniálního díla by vám po nich zaru-
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čeně přeběhl mráz po zádech. A s prakticky stejnou
jistotou mohu zaručit, že by se z nich neodstěhoval,
dokud byste se nedostali až ke geniálnímu zakončení, které je očekávané, ale i přesto udeří do čtenáře silou parního válce. Moucha (The Fly, 1957) je
ukázkou dokonalého literárního díla, které za více
než půlstoletí nezestárlo ani o vteřinu. Jeden z vrcholů literárního horroru naleznete česky v Lupičích
mrtvol (Orbis, 1970). A až si ho přečtete, vyhledejte
adaptaci, která byla natočena pouhý rok po vzniku
povídky. Její síla vás možná překvapí.
Na dobrou noc
(Stephen King)
Najdete ji skoro v každém městě. Minimálně v každém Kingově městě. Hospodu, ve které těsně před
zavíračkou sedí už jen ti nejvěrnější štamgasti, které
doma už nic nečeká. Tookeyho bar je ovšem zvláštní,
protože se nachází jen kousek od městečka Jerusalem’s Lot, známého spíš jako Salem’s Lot. A právě
do Tookyho baru vtrhne jedné mrazivé noci chlápek,
který nedaleko prokletého města havaroval i se svou
rodinkou. Na dobrou noc (Onefor the Road, 1978)
je geniální ukázkou hospodského horroru, ve kterém
alkohol nehraje hlavní roli, ale bez jeho přítomnosti a bez sexy atmosféry zasněžené hospody by byla
povídka o hovně. Stejně jako bez Kingova typického
světa, kde je takřka vše propojeno se vším. Kdybych
si měl vybrat jediné místo ze všech presentovaných
povídek, ve kterém bych chtěl prožít zbytek života,
byl by to právě Tookeyho bar, za jehož okny zuří vánice. Česky si povídku přečtěte v Kingově nejlepší
sbírce, Noční směně (Mustang, 1996), kde tvoří dokonalou tečku za dokonalým výběrem.
Oranžová muka, modré šílenství
(David Morrell)
Jméno David Morrell asi budete mít nejvíce spojené s Rambem, což je zřejmě jeho obecně nejzná-
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mější dílo. Že je však i výborným horrorovým autorem, mě přesvědčil již povídkou odehrávající se
v přítomném čase Krásné nestříhané vlasy hrobů.
Povídkou Oranžová muka, modré šílenství (Orange
is for anguish, blue for insanity), která nás přivede
až na pokraj nervového zhroucení, si svůj status jen
a jen potvrdil. Příběh, vedoucí nás po stopách tajemství obrazů mrtvého malíře Van Dorna a jeho zešílivších následovníků, je pronikavou studií nervového
kolapsu, zkázonosného ukojení vlastní neodbytné
touhy po odhalení a šílenství. Snad pro vlastní zápletku Morrell tuto povídku spíše volbou velmi pečlivě vybranými slovy namaloval, než napsal. Chytlavá,
nervní a nepříjemně houstnoucí atmosféra nás dovede k poněkud šílené (ovšem v souvislosti s příběhem na druhý pohled nijak překvapivé) pointě. Svým
způsobem velmi originální počin, jež si v této společnosti své místo zaslouží bez sebemenších pochyb.
Po stopách života a díla malíře Van Dorna se můžete
vydat v antologii The Best Horror Povídky: III (And
Classic, 1995).
Ptáci
(Daphne du Maurier)
Třetího prosince se přes noc otočil vítr a přišla
zima. Do té doby byl lahodný a mírný podzim. Do té
doby měl Nat Hocken příjemný život, milující ženu
a dvě čiperné děti. Do té doby bylo všechno prostě
fajn. Ale pak se něco stalo s ptáky. Z nenápadných
souputníků člověka, kteří posedávají na keřích, krouží nad poli a loví ryby v klidných mořských vodách,
se přes noc stali zabijáci s jediným cílem. Číst Ptáky
(The Birds, 1952) vyžaduje klid, díky kterému se nerušeni přenesete do Natova domu se zabedněnými
okny, zapomenete na všechny starosti a povinnosti
a po nádherně dlouhou chvíli budete s poslední cigaretou v ruce naslouchat klování ostrých zobáků
na tříštící se okenice. Jen málokterý jiný příběh vám
zajistí takový čtenářský zážitek. K nalezení tradičně
v Tiché hrůze či povídkové sbírce Daphne du Maurier
Ptáci a jiné povídky (1991). A raději při tom zapomeňte, že vůbec existuje nějaká zpackaná filmová
adaptace.
Specilita šéfkuchaře
(Stanley Ellin)
Jestliže jsem psal, že bych chtěl stáří prosedět
v Tookeyho baru, popíjet pivo a koukat do krbu, tak
alespoň jeden z těch večerů bych si vyhradil na krátký výlet do jednoho speciálního podniku. Do podniku, o kterém se příliš nemluví, který má velmi přísná
stolovací pravidla a do kterého se jen tak nedostanete. Když už ano, věřte, že u Sbirra se vám dostane
nadpozemské krmě. A věřte, že chuť amirstanského
beránka vám na jazyku zůstane do smrti. Specialita šéfkuchaře (The Speciality of the House, 1948)
je právem naprostou klasikou horroru, která buduje napětí od první stránky a stále zvyšuje čtenářovu
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zvědavost, která žene písmenka, až k příjemné pointě. Ze všeho nejvíc mi Specialita šéfkuchaře připomíná ty nejlepší filmové povídky z Příběhů ze záhrobí.
Není v ní prostor pro hluchá místa, ubíhá plynule bez
jediného zaškobrtnutí a má specifickou atmosféru.
K nalezení je v nejlepší česky vydané antologii, Tichá hrůza. Není bez zajímavosti, že byla povídka
v roce 1999 dokonale adaptována Českou televizí.
Tencí lidé
(Brian Lumley)
Crouch End na severu Londýna je z horrorového
hlediska velmi podivné místo. Jistou dobu zde žil Peter Straub. Zde jej navštívil Stephen King. Clive Barker sem umístil jednu ze svých divadelních her. A žijí
zde podivní lidé. Tencí lidé. Nemají rádi jasné měsíční
noci, nesnáší vaše nablýskaná auta a světlo pouličního osvětlení. Imitují kandelábry. Bydlí v tenkých domech. A skládají. Cokoliv. Úhledně. Bez chyby. Tencí
lidé (The Thin People, 1987) je ukázkovým příkladem
vybudování dokonalé horrorové strašidelné atmosféry jen za pomocí několika málo výstižných, trefných
a úderných vět zamíchaných v krátké povídce. Až
by člověk byl ochoten tomu příběhu uvěřit a vyhýbat
se této části Londýna na sto honů. Povídka je česky
pravděpodobně nejdostupnější v Lumleyho povídkové knize Nekros a jiné noční můry (Polaris, 1999),
údajně atmosféricky povedenější překlad však vyšel
již roku 1994 v antologii Nejlepší horrorové povídky
roku (Gabi, 1994).
Zástup
(Ray Bradbury)
Z tváře vyčtete spoustu věcí. Z některých z nich,
i když jsou vlastně pozitivní, však zamrazí. Např. když
z výrazu některých tváří záhadně rychle se seběhnuvších čumilů k vaší ošklivé autonehodě vyčtete neochvějnou jistotu, že to přežijete. A co teprve, když
do toho začnete šťourat a zjistíte, že nositelé těchto
tváří nejsou jen poslové dobrých či zlých zpráv, ale že
je sami ovlivňují, že je sami vytváří. Ray Bradbury je
většinou pojímán jako sci-fi autor, leč jeho neojedinělé výlety do pochmurných horrorových krajin zpravidla opravdu stojí za to. Povídka Zástup (The Crowd,
1943) vás možná nevystraší, ale určitě rozhodí a znejistí svou „jednoduchostí“, přímočarostí a úderností.
Součástí zástupu se můžete stát v antologii Tichá
hrůza.
Malý vrah
(Ray Bradbury)
Je několik typů záporných hrdinů, kteří dokáží
přivodit strach s takřka stoprocentní účinností. Patří mezi ně klauni a staré ženy, ale kapitánem v týmu
divných zlých lidí je každopádně malé, zdánlivě nevinné dítě. A příběhem, který je v tomto směru archetypálním, je rozhodně Malý vrah (The Small Assassin, 1962). Dítě v něm nemá důvod, nemá žádnou
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vnější motivaci. Je jen zlé. Což, jako ostatně vždy,
funguje naprosto bezchybně. …vědělo, že jsem po
porodu zesláblá, a proto každou noc proplakalo,
a když neplakalo, tak bylo nepřirozeně tiché. Věděla
jsem, že jakmile rozsvítím, bude tam ležet a dávat se
na mě. Chcete, aby se dívalo i na vás? Nalistujte si
ho v Tiché hrůze.
Rappaciniho dcera
(Nathaniel Hawthorne)
Botanika je v horrorovém žánru pohříchu zanedbávanou disciplínou, kterou se ctí zastupuje několik
nahodilých povídek a filmů, načasto bohužel se slabší kvalitou. Naštěstí, i v takovém oboru se a tu a tam
urodí (doslova) nějaký ten skvostný temný květ, který
potěší srdce floristovo. A právě takovým květem je
romantická povídka Nathaniela Hawthorna Rappaciniho dcera (Rappacini’s Daughter, 1844), jejíž jazyk
plně odpovídá době vzniku a která více než extrémní
hrůzou potěší neklidnou nejistotou a stoupajícím napětím, kdy spolu s hrdinou odhalujete bizarní tajemství šíleného vědce. Máte-li rádi květinky, můžete tak
učinit v občas neprávem opomíjené antologii Stráž
u mrtvého (Máj, 1969).
Horla
(Guy de Maupassant)
„Už po několik dní trpím horečkou; cítím se churav
nebo mám spíše pocit jakéhosi smutku.“ „Vtom se mi
zdálo, že mě kdosi sleduje, že jde těsně za mnou, tak
těsně, až se mě skoro dotýká.“ „Dnes v noci jsem měl
pocit, jako by někdo na mně ležel a byl přisát k mým
ústům, ze kterých chlemstal můj život.“ „Kdo pochopí
rozrušení člověka se zdravým rozumem, s jasným postřehem a s pohotovým úsudkem, zírá-li tak vyděšeně
na lahev, že mu z ní, když spal, zmizelo trochu vody!“
„Někdo vypil – já vypil – všechnu vodu a trochu mlé-

ka. Ale vína, chleba a jahod se nikdo nedotkl.“ „Tentokráte nešílím. Viděl jsem... viděl,,, viděl!“ „Přišel,
přišel... Jak se jmenuje?... Jak?... Zdá se mi, že na
mne křičí své jméno, ale já je neslyším... neslyším...
ano... křičí je... Poslouchám... nemohu... opakuj je!...
opakuj!...“ Horla, Guy de Maupassant, Fantastické
povídky (Svoboda, 1968), Z upířích archivů. Kniha I. (Plejáda, 2010). „Ano, zabiji ho!“
N
(Stephen King)
Máte rituály? Musíte se před odchodem z bytu
ujistit, že je vypnutá žehlička, neutíká plyn a nikde
neteče voda? Při pohledu na černou kočku si třikrát
odplivnete, uděláte kotrmelec a vytrhnete si přesně
37 vlasů, jinak celá vaše rodina zemře? Vítejte ve
světě obsedantně kompulzivních poruch, ve světě,
do kterého Stephen King zasadil nejmladší povídku
našeho výběru, N. (N., 2008). Zde však kompulze
mají zcela vážné opodstatnění, kdy pomáhají hlavnímu hrdinovi zastavit zlo přicházející odjinud. Prostě
takový další malý vpád do normality všedního světa v podání Stephena Kinga. Tentokrát je to vpád ve
všech směrech dokonalý a King v něm dokazuje, že
ani v důchodovém věku nepatří do starého železa
a občas ze sebe dostane opravdový skvost. K vidění
ve sbírce Za soumraku (Beta, 2009).
Kdopak to seděl v mém autíčku?
(Antonia Fraser)
Znáte tu pohádku o holčičce, která navštíví domeček medvídků, každému ují z talíře a vychrápe se
mu v posteli? A tu základní větu celé pohádky „Kdopak to spal v mé postýlce.“? Nikdy by mě nenapadlo,
že by se podle ní dal napsat tak výborný, přímý a silný horrorový klenot. Antonia Fraser to svou povídkou Kdopak to seděl v mém autíčku? (Who‘s Been
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Sitting in My Car?) dokázala. Začalo to nevinně, když
nekuřačka Jacobine objeví v popelníku svého Mini
cigaretové vajgly. Když jí v nepravděpodobnou dobu
dojde benzín, zmocní se jí intenzivní pocit, že v jejím autě někdo jezdí, což se jen potvrdí, když jí auto
na okamžik zmizí z parkoviště a zcela nepochybně
jasné se to stane v okamžiku, kdy na ní v autě promluví cizí hlas a oznámí jí, že je třeba se zbavit jejích
dětí. Silný nadpřirozeně (ale opravdu?) psychologický útok přímo na komoru v němž Frasier dokonale
dokázala vykreslit a odhalit vnitřní pochody ženské
bytosti a její stále ještě nezáviděníhodné postavení
v současné společnosti. Nasedněte v Smrt má kola
(Metafora, 2001).
Emisar
(Ray Bradbury)
Martin věděl, že už je zase podzim, protože Pes
s sebou nosil domů vítr a mrazíky a vůni jablek, která
mekla pod stromy. V černých spirálách chlupů přinášel Pes zlaté plátky aster, čepičky žaludů, veverčí chloupky, peří červenek, které už odletěly, piliny
čerstvě nařezaného dříví a sežehnuté listí, spadané
s rudě planoucích javorů. Četli jste někdy něco krásnějšího? Právem je Ray Bradbury v našem výběru
zastoupen třemi povídkami, jejichž výběr navíc nebyl
jednoduchý, protože Bradbury prostě je mistr horrorové povídky a v tomto umění se mu možná nikdo
nevyrovná. Emisar (The Emissary, 1947) představuje spisovatele v jeho něžnější poloze, dětský svět si
takový přístup vyžaduje a Bradbury ho dotáhl k dokonalosti. Nejde tu o příběh, či gradaci, ale o atmosféru, která vás pohltí a nepustí. Nechte se pohltit
v Lupičích mrtvol.
Loterie
(Shirley Jackson)
Dav tu a tam potřebuje někoho cizího, někoho,
kdo by to mohl být. Pokud se nenaskytne, najde si
ho. Pokud od Shirley Jackson něco znáte, budou to
zřejmě filmové verze a parodie na její slavný duchařský příběh The Haunting of Hill House. Do češtiny od
ní byly přeloženy jen tři povídky. Jedna z nich, Loterie
(Lottery) z roku 1948, je esencí základního stavebního kamene horrorového žánru. Není to znechucení,
není to šokování, není to lekání, není to ani bolest. Je
to strach. Ne ten strach, o kterém si v povídce přečtete. Jen to ten strach, které to čtení bude vyvolávat
uvnitř Vás. Strach, který se pomalu rozlézá pod vaší
kůží, zmrazuje vaše svaly, znehybňuje a někde uvnitř
vaší hlavy hlasitě křičí: „Je konec, KONEC!“ Silnější
a působivější o to, že je to strach z běžné věci, z věci
která je součástí vašeho života, jen se její směr trošku vychýlil. K vám. A může mít jakoukoliv podobu.
Například černé tečky na bílém papírku. Loterie je to
uvnitř boxerské rukavice, která vám mašíruje ksicht
na sračku, je to ta síla, která proti vaší vůli roztahuje
váš svěrač a vypouští ven obsah, je to ta energie, jež

staví do pozoru vaše chlupy a zbavuje vaší kůži hladkosti dětské prdelky. Její síla spočívá v tom, že do
srdcí čtenářů a čtenářek zasévá klíčící semínko neklidu. Snad proto se pravidelně umísťuje na vrcholných
nebo nejvyšších příčkách různých anket o nejlepší
horrorovou povídku. Nejbližší losování v antologii
Hlas krve. Zkuste štěstí...
Sredni Vaštar
(Saki)
Opět výlet do dětského světa, kde fungují jiná
pravidla, jiné zákony, světa, kde přání může mít sílu,
o jaké by se dospělým nikdy ani nesnilo…
Sredni Vaštar se dal na pochod,
měl rudé myšlenky a běloskvoucí zuby.
Nepřátelé prosili o smilování,
ale on jim nesl smrt.
Násherný Sredni Vaštar.
Hledejte ho v Lupičích mrtvol.
Kde jsi rytíři?
(Brian A. Hopkins)
Aktivní a sdílené domácí násilí kombinované se
zvuky znásilňované matky jsou na dětskou psychiku
zcela jistě dost silný kalibr. Na Jeremyho psychiku
natolik silným, že ji donutí uchýlit se pro pomoc do
krajiny vlastní fantazie a požádat o záchranu oblíbenou komiksovou postavu. V nouzi nejvyšší, bez
možnosti přemýšlet nad následky a tím, zda mezi
evidentním zlem a stereotypním, dobrodružným
a fantazijním dobrem je nějaký rozdíl. Protože vítěz
bere vše, včetně kořisti. Protože následky někdy nemusí být lékem na příčiny. Abych řekl pravdu, tehdy
začínající Brian A. Hopkins mě v povídce Kde jsi,
rytíři? (Wish One Knight) v tom horrorově pozitivním
smyslu potrápil již samotným syrovým vykreslením
jednoho domácky násilného podvečera, z jejího
závěru mi pak takřka doslova spadla brada. Jeden
z nejlepších povídkových závěrů co znám, jedna
z nejpovedenějších point, s níž se má mysl střetla.
Snad proto, že na tom vlastně v podstatě není zase
až tak moc překvapivého. O mnohém však snad vypovídá i fakt, že povídka byla do češtiny přeložena
rovnou z rukopisu. Rytířské klání probíhá v antologii
Hlas krve.
V kárném táboře
(Franz Kafka)
Franz Kafka se do naší dvacítky nejlepších
horrorových povídek dostal zřejmě hlavně proto, že
s největší pravděpodobností vůbec neměl v úmyslu
napsat horror. Přesto by se za V kárném táboře, povídku, kterou napsal během pouhých tří dnů v roce
1914, nemusel svého času stydět ani Clive Barker
a bez obav by ji mohl zařadit do svých Knih krve.
Příběh o návštěvě jistého cestovatele v Kárném táboře, kde mu má být předveden výkon exekučního
trestu na provinilém vojenském sluhovi díky podiv-
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nému umně zkonstruovanému přístroji, jež znění daného trestu soustavou několika jehel stále hlouběji
vyrývá do těla odsouzence, vyniká svou chladností
a krutostí, kdy lidská bytost za určitých podmínek
neznamená, jak je u Kafky typické, vůbec nic. Zde je
to, hlavně prostřednictvím výkladu správce daného
přístroje, jež je jím uchvácen natolik, že jeho nefunkčností ztrácí smysl vlastního života, vyjádřeno zřejmě

nejsilněji a nejnesnesitelněji v dějinách kafkovské
tvorby. Neboť „Nespravedlnost soudního řízení a nelidskost exekuce jsou nepochybné.“ Exekuce se můžete zúčastnit v Proměna a jiné povídky (Levné knihy KMa, 2002).
Honza Vojtíšek
Roman Kroufek

RECENZE

Iron Sky

V době, kdy už to s nacistickým Německem vypadalo všelijak, a porážka Hitlera byla otázkou několika málo dní, se část nácků vypravila na poněkud
netradiční misi. Odfrčela do kosmu na odvrácenou
stranu Měsíce, postavila tam továrnu na látku zvanou
Helium 3 a založila čtvrtou říši. Ta se sedmdesát let
vyvíjela v utajení až do doby, kdy na ni narazila americká vesmírná posádka. Měsíční nacisti jsou prozrazeni a rozhodnout se odpovědět protiútokem.
Český název: Iron Sky
Režie: Timo Vuorensola
Scénář: Michael Kalesniko
Délka: 93 min
Původ: Finsko, Německo, Austrálie
Rok: 2012
Hrají: Udo Kier, Julia Dietze,
Götz Otto, Peta Sergeant
No nezní to perfektně? Taková synopse prostě
musí rozzářit obličej každého fanouška horroru či ještě lépe, fanouška bizarních filmů. A když si k tomu
ještě připočtete obsazení se jmény jako třeba Udo
Kier, je skoro jasné, že na kult je zaděláno. Bohužel,
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občas se najdou výjimky, které potvrzují i takové pravidlo a Iron Sky takovou výjimkou je. Ale hezky popořadě.
Kostra příběhu, tak jak jsem ji nastínil v úvodu, je
sama o sobě hodně šílená, když k ní ale připočtete
ještě třeba to, že jedním z hlavních hrdinů je černošský
astronaut, kterého nacisté vybělí a vrátí zpět na Zem,
je jasné, že je to vážně bizar. Bohužel jde o několik
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poslepovaných
scén, kterými
tu
a tam problikne něco
jako humor,
ovšem vyvolávající spíš
než smích jen
úšklebek. A to
je trochu problém, protože
ze snímku přímo
sálá, jak moc by
tvůrci chtěli, aby
byl vtipný. Věřte
mi, není. On za to
může také fakt, že
se dle autorů jde
o satiru na všemožná témata, ale když
jim nejdou ani jednotlivé jednoduché vtípky, o nějaké sofistikované satiře nemůže být
ani řeč. Dokonalý obrázek si ostatně uděláte sami,
až vám teď prozradím vůbec nejvtipnější moment filmu: dva náckové si prohlíží pornočasopis a diví se,
že ženy nemají žádné ochlupení, a když už ano, že
vypadá jako knír jejich vůdce. Hotovo, nic vtipnějšího
jsem tam neviděl a i tohle bylo sakra slabé.
Z bídy hloupého a nudného scénáře tahají film
jeho další aspekty. Především samotné zpracování, za necelých osm mega euro, je relativně slušné.
Vesmírná plavidla vypadají skvěle, měsíční základna
jakbysmet a i přesto, že měli tvůrci pořádné problémy
se sháněním peněz, na filmu to není prakticky vůbec
vidět. V zásadě je to možná o to smutnější, protože
kdyby se do podobně pěkného hávu zaobalilo nějaké klasičtější dobrodružství bez neustálé hry na něco
víc, mohlo to dopadnout sakra dobře. A klidně by
mohli zůstat i stejní herci. Udo Kier se samozřejmě
pro roli nacistického pohlavára narodil a Götz Otto
je dokonale slizký übermensch, takže role záporáků
nemohly být obsazeny lépe. Také ústřední pusinka
je luxusní, i když tvůrcům nutno vytknou naprostou
absenci nahoty, která mi k řádění nacistů nějak nesedí. Viděl jsem spoustu válečných dokumentů (La
Bestia in calore, Lager SSadis Kastrat Kommandantur a další) a vím, že Němcům šlo ve válce především
o svlékání žen. Takže tady pan režisér trochu ustřelil.
Ještě větší botu ale udělal při výběru již zmiňovaného černocha, co je posléze zalbinizován. Christopher
Kirby v roli Jamese Washingtona dává vzpomenout
nejstrašnější okamžiky kariéry Eddieho Murphyho
a spolehlivě si koleduje o titul nejodpornější klaďas
v dějinách filmu. Přitom v jiných filmech je celkem

normální. Holt každý má svou slabší chvilku.
Pokud vám z předchozího není jasné, jak špatný
Iron Sky je, tak ještě dodám, že jsem film sledoval
na čtyřikrát, přičemž pokaždé jsem ho pustil celý, ale
nikdy nedokázal udržet mou pozornost po déle než
půl hodiny. Ne, že bych usnul, prostě jsem zapomněl,
že na něj koukám a začal jsem dělat něco smysluplnějšího. Tak moc je nezajímavý.
Mimochodem, je to přesně ten druh filmu, nad
kterým budou ve velkém slintat festivalový diváci na
nejrůznějších půlnočních projekcích a poté hlasitě
hýkat, jaké že to kultovní béčko se jim zas poštěstilo
zhlédnout. Ti nejortodoxnejší k tomu ještě dodají, že
takový film si musíte užít na velkém plátně, jinak si
ho neužijete a nepochopíte ho. Škoda, že pro takové
není nějaký koncentrační tábor na odvrácené straně
Měsíce.
Roman Kroufek
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RECENZE

Frankenstein
Unbound
Být režisérem, který je již více než deset let v pracovním důchodu, vyžadovalo by to sakra velký důvod, abych se vrátil zpátky k řemeslu. Takovým důvodem by mohla být sličná herečka, která kývla na
odhalené scény, stomiliónový honorář anebo zatraceně dobrá předloha. A v případě Rogera Cormana
a jeho Odpoutaného Frankensteina to byl právě ten
třetí důvod, který ho v roce 1990 přivedl zpátky do
režisérské sesle.
Český název: Odpoutaný Frankenstein
Režie: Roger Corman
Scénář: Roger Corman & F. X. Feeney
Délka: 82 min
Původ: USA
Rok: 1990
Hrají: John Hurt, Raul Julia, Nick Brimble,
Bridget Fonda, Jason Patric, Michael Hutchence
Konkrétně šlo o stejnojmenný román Briana W.
Aldisse, který popisuje příběh vědce z roku 2031, který se shodou náhod ocitne v minulosti, přesněji v roce
1817 ve Švýcarsku. A jak jistě mnozí z vás tuší, tou
dobou se tam odehrávalo ještě něco mnohem důležitějšího, než trapně primitivní cesty časem. Tou dobou se tam totiž rodil horror. Pokud by vás zajímalo,
jakože ano, jak proběhlo ženevské setkání slavných
spisovatelů doopravdy, mrkněte na obsáhlý článek
v tomto čísle Howarda, ve kterém Eraserhead provedl vpravdě investigativní výzkum. A pokud chcete
vědět, jak si to představoval Corman,
respektive Aldiss, čtěte dál.
Vědcem, který přicestoval na
břeh Ženevského jezera, byl Joe
Buchanan, který se ve svém výzkumu věnoval vývoji totální zbraně, která by měla ukončit veškeré
války a nesváry na Zemi. Bohužel,
její vývoj měl poměrně zajímavé
vedlejší účinky, spočívající v tvorbě
náhodných trhlin v časoprostoru.
A jedna z nich do sebe vtáhla doktora Buchanana i s jeho mluvícím
a inteligentním autem, které ze všeho
nejvíc připomíná Kitta ze seriálu Knight Rider.
Ve Švýcarsku počátku devatenáctého století se Joe aklimatizuje ex-
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trémně rychle a brzo si udělá několik nových přátel.
Jednak Victora Frankensteina, se kterým sdílí vášeň
pro vědu a všechno nové a poté nádhernou Marry
Wollstonecraft Godwin, budoucí Marry Shelley, která se v později proslaví příběhem pod názvem Frankenstein. Čímž se nám to vše hezky zamotává. Navíc
Joe Buchanan ani trochu nectí pravidla všech zodpovědných cestovatelů v časem, a místo aby nezúčastněně pozoroval se zapojí do všeho, co se mu jen
připlete do cesty.
Samotný příběh, ve kterém figurují Mary, Byron
a Shelley a v rámci kterého proběhla ona slavná sázka je ve filmu odsunut na druhou až třetí kolej s tím, že
mnohem více důrazu je kladeno na vztah mladé spisovatelky k lehce stárnoucímu vědci. Nosnou osou
příběhu je pak netvorovo řádění a souboj Buchanana
s Frankensteinem. Ten vrcholí myslím velmi povedeně, kdy závěr rozhodně patří k tomu lepšímu ve filmu.
Ten samotný je zajímavý více právě pro svůj příběh, než pro zpracování, které je na Cormana nezvykle okázalé, ale přesto působí podivně levným
dojmem. Trikově jde o slušný béčkový nadprůměr

konce osmdesátých let, přičemž
bych rád vyzdvihl masku monstra, která se výrazně liší o zaběhlé tradice Universalu, ale je velmi
povedená. Vůbec monstrum i jeho
projevem pokládám za jeden
z největších kladů filmu.
Za klad bych určitě považoval
i obsazení, nebýt poměrně nevýrazného a přitroublého Johna
Hurta v hlavní roli. Ty ostatní jsou
však obsazeny skvostně. Victora
Frankensteina hraje Raul Julia, tou
dobou už jednou nohou v hrobě,
kterému nevyrovnanost šíleného
vědce přímo teče z jeho vypouklých očí. V rámci spisovatelské
trojky vyhrává povedená Bridget
Fondová, pro kterou mám z nějakého důvodu slabost, i když nejde o standardní krásku. Zdatně jí
sekunduje Michael Hutchence (za
svého života zpěvák INXS) v roli
Percy Byshee Shelleyho, jehož
role je ale spíš epizodní.
Když jsem viděl Odpoutaného Frankensteina poprvé v televizi coby relativně malý nezkažený hoch, byl jsem z něj nadšený.
Když jsem ho po letech viděl loni
na THS v rámci retro okénka, byl
jsem poměrně rozpačitý z toho,
jak na povrch vypluly méně kvalitní aspekty filmu. No, a když jsem
ho viděl teď, coby moudrý stařec
jsem jej zhodnotil jako zajímavé
dílo, které má své místo v kontextu moderního horroru (už kvůli osobě režiséra), ale které nijak závratně
nevybočuje svou kvalitou nad průměr. Je to prostě
takový malý fajn film.
Roman Kroufek
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Ne, že bychom to přímo plánovali, ale občas se
to povede. Co? No standardní šestkové datum, kdy
vychází váš oblíbený čtvrtletník Howard, se tu a tam
kryje s nějakým jiným, skoro stejně významným datem. V případě šestého června jsou to narozeniny
jedné z největších žijících současných horrorových
ikon, Roberta Englunda. Když nad tím tak přemýšlím, tak mezi ostatními hvězdami, které dosud přežívají, mě napadá pouze extrémní případ Christophera
Lee, který je mimo všechny tabulky a poté asi jen
ubercool Bruce Campbell. Nikdo jiný na hvězdný
status našeho oslavence nedosahuje. Jak to ale
všechno začalo?
Poměrně jednoduše. Robert opustil vagínu paní
Englundové 6. června (jak jinak) roku 1947 a jen chvíli
poté už měl o svém životě jasno. Ta chvíle teda trvala
dvanáct let, ale co je to dvanáct let v životě nesmrtelného Freddyho Kruegera? Jen pšouknutí ve vířivce.
A tak se sympatický kudrnáč s andělským kukučem
ve dvanáctém roce svého života vydal na hereckou
dráhu. Ne, že by hned vlétl na plátna kin, ale rozhodl
se (anebo papá a mamá Englundovi rozhodli), že by
měl začít studovat herectví. Nejsem si jistý, nakolik
ho to v komunitě teenagerů dostalo na výsluní, ale
kromě standardního studia na střední škole navštěvoval mutující Robert také Kalifornskou univerzitu
a její program pro studium herectví náctiletých studentů. No, a jelikož nepatřil ke studentům nejhorším
a herectví ho zaujalo, slovo dalo slovo a Englund
ve studiích pokračoval. Po relativně dlouhá léta navštěvoval v rámci zdokonalování svých schopností

kromě zmíněné Kalifornské univerzity také divadelní
školu Cranbook a Oaklandskou univerzitu.
Jeho herecké vzdělání bylo oficiálně ukončeno
v druhé polovině sedmdesátých let, kdy pochopil,
že chce-li vydělat hromadu peněz a ojet hromadu
začínajících hereček, musí udělat kariéru u filmu.
A rozhodně to neuchopil za špatný konec. Po několika takřka bezejmenných rolích v relativně slavných filmech (Zrodila se hvězda, Zůstaň hladový)
se v roce 1977 totiž vydal na konkurz, který mohl
změnit celý jeho život. Ten konkurz byl totiž na film,
který tak nějak kompletně přetvořil filmový průmysl.
Robert Englund se totiž ucházel o roli Luka Skywalkera ve Hvězdných válkách. Z hlediska dějin lidstva
je důležité, že Robert roli nedostal a ještě důležitější,
že konkurz doporučil svému příteli Markovi Hamilovi. A zbytek už je historie, která se našeho příběhu
příliš nedotýká.
Světelný meč do ruky nedostal a tak se musel
Robert vypravit na další konkurz. A tady přichází konečně na scénu náš žánr, kdy zazářil ve snímku Toba
Hoopera Sežráni zaživa. Šlo o první Hooperův film
po megaúspěšném Texaském masakru motorovou
pilou, ale režisér svou výjimečnost nepotvrdil a divným vidláckým horrorem spíše zklamal. Neznamenal
průlom ani pro Englunda, který svým zevnějškem na
role v horrorech rozhodně neaspiroval. Vrátil se proto
do hájemství televize, kde si pomalu ale jistě budoval
pověst solidního herce s výrazným, spíše dobrotivým
obličejem. S tímhle backgroundem také vstoupil do
svého nejúspěšnějšího televizního projektu, seriálu
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s nejkratším jménem v dějinách televize, „V“.
V něm a jeho pokračováních ztvárnil roli dobráckého mimozemského ještěra, který se přidá na stranu lidského odboje proti lidožravým příšerám a po
boku takových hvězd jako Michael Ironside a Marc
Singer bojuje proti svým vlastním lidem. V rámci příběhu byla jeho postava spíš takovým odlehčením,
i když měla své silné a důležité momenty. Rozhodně
tahle role zvýšila Englundův kredit na hereckém poli
a mohla tak přijít role, na kterou většina herců čeká
celý život.
V roce 1984 si totiž Englunda vyhlédl režisér Wes
Craven a s jeho pomocí navždy přepsal tvář horroru. Pořádně ji popálil, nasadil do pruhovaného svetru
a na hlavu ji posadil ošoupaný klobouk. Noční můra
z Elm Street byla (a je) pecka z říše snů, nápaditá, atmosférická a především strašidelná jako prase. Navíc
osmdesátá léta podobným slasherům přála a úspěch
byl enormní. Rok poté se na scéně objevil někdo ještě zvrácenější, než Fredd Krueger, a to režisér Jack
Sholder, který druhým dílem Noční můry málem poslal celou sérii k šípku ještě dříve, než se pořádně
rozjela. Jeho gay pojetí celého příběhu fanouškům
příliš nesedlo, ale naštěstí vydělalo dost peněz nato,
aby mohl být natočen geniální díl třetí, Bojovníci ze
sna, kde kromě Englunda excelovala hlavně Patricia
Arquette. Čtyřka (Vládce snu) a pětka (Dítě snu) se
svou datací ještě vešla do osmdesátých let dvacá-
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tého století a odpovídá tomu jak jejich lehce rozjuchané provedení, tak velice slušná kvalita, na kterou
většinou u horrorových sérií nejsme zvyklí. Vaz Noční
můře zlomila až Rachel Talalay se svou podivnou Poslední noční můrou, která se spolu se dvojkou řadí
k tomu nejhorším, co bylo k tématu kdy vytvořeno.
To si uvědomoval i Wes Craven, otec původní idey
a tak se pokusil příběh nakopnout Novou noční mů-
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rou z roku 1994. Ta velmi zajímavým způsobem míchá
realitu s fikcí, kdy zde Englund, Craven, Langerkamp
a další hrají sami sebe a zároveň své postavy ze série. Povedl se jim tak vytvořit zajímavý film, který by
fanouškům ve sbírce chybět neměl, ale v rámci série
jde spíše o stylistickou variaci na stejné téma, než reboot. Podobně lze přistupovat i k parádnímu crossoveru Freddy vs. Jason od Ronnyho Yu, ve kterém si to
popálený kotelník rozdá s hokejistou od Crystal Lake.
Tak silná značka jako je Noční můra musela na svět
nutně přinést i nějaké ty televizní záležitosti, z našich
obrazovek je známý seriál Kavárna u Noční můry

z roku 1992, který však s postavou Freddyho Kruegera nemá nic společného. Jde o šest hodinových
epizod, které svou účastí spojuje právě Robert Englund a jejichž kvalita osciluje více, než by bylo zdrávo.
Podobně s tématem (ne)pracuje i nedávná Nightmare
on Elm Street: Real Nightmares, což je v podstatě reality show / soutěž, ve které soutěžící čelí svým největším strachům. V roli průvodce jak jinak než Rober
Englund.
Bylo by nesprávné si Englunda spojovat pouze s tématem Noční můry. Ta mu do světa horroru
otevřela vrata velikosti menšího kráteru a Robert jimi
prošel nesčetněkrát. Hlavní role si zahrál ještě v několika relativně významných filmech, ale úspěchu
Noční můry už nikdy nedosáhl. Za zmínku jistě stojí
Fantom opery Davida H. Littleho z roku 1989, který
se ještě veze na vlně vyvolané NOES a Englund v roli
hlavního záporáka vraždí jako v obyčejném slasheru.
Jako celek ovšem film funguje a patří k tomu lepšímu, co Englund mimo svou nejslavnější sérii natočil.
Na rozdíl od filmu Noční hrůzy, při jehož natáčení
se v roce 1995 opět setkal s Tobem Hooperem a dopadlo to ještě hůře než při jejich prvním rande. A to
i přesto, že představa Roberta Englunda coby Markýze de Sade je více než lákavá. Bohužel, Hooper
opět dokázal, že je maximálně průměrný režisér a tak
látku nedokázal ukočírovat. O poznání lépe dopadla stejně stará adaptace kingovy povídky Mangler,
u nás presentovaná jako Děs v prádelně. Englund si
svou klasicky zápornou roli vyloženě užívá a táhne
film z průměru trochu výš. To samé pak platí i o jeho
roli šéfa vesnice v remaku 2001 Maniaků z roku 2005.
Při prozkoumání Englundovy filmografie odhalíme, že je jeho specialitou se natáčeným filmem pou-
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ze mihnout a posunout děj o kousek dál. Takových
epizodních rolí v horrorech nasázel hromady, přičemž jejich kvalita je většinou vyšší než přímo kvalita
konkrétních filmů. Za zmínku stojí jeho role profesora
Wexlera v první Temné legendě, už jen proto, že jde
o jedno z mála vyloženě kladných zjevení Roberta
Englunda. Většinou se vyžívá v excentrických vyšinutých postavách, na které je radost ve filmu koukat.
V tomto směru vyčnívají Zombie Strippers a neprávem zatracovaná epizoda Masters of Horror nazvaná
Dance of Dead (další, tentokrát úspěšnější spolupráce s Hooperem), ve které si Robert zahrál jednu
z nejvíce slizkých rolí své kariéry.
I přesto, že má relativně vyděláno a jeho ksicht
zná bez masky prakticky každý, bere takřka jakoukoli nabídnutou práci a tak ho můžeme vidět a slyšet
v desítkách seriálů, od McGyvera až po Sběratele
kostí, přičemž velmi rád hostuje v epizodách speciálně laděných více horrorově. S oblibou také namlouvá
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kreslené postavy seriálů, určených spíše pro odrostlejší publikum.
Jako každý herec i Englund tu a tam pokukuje
po režii, ale jeho pokusy jsou řekněme průměrné. Za
zmínku stojí asi pouze i u nás dobře známá Předvolba 976 z roku 1989, která pojednává o vražedné telefonní lince. Jeho poslední režisérský počin, horrorová
komedie Killer Pad je u fandů většinou právem přijímána s těžko skrývanými rozpaky.
I přes to, že většinu své kariéry strávil ztvárňováním rolí odporných záporáků, jde o slušného a milého
člověka, který by mohl být skvělým příkladem svým
kolegům, pokud jde o vztah k fanouškům. S obdivuhodnou vytrvalostí rozesílá autogramy, poskytuje
rozhovory a jezdí na cony. Se svou třetí manželkou
žije v Kalifornii spokojeným životem horrorového důchodce, který ještě nepatří do starého železa.
Roman Kroufek

