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Pár slov úvodem
Když jsme koncem loňského roku pracovali na prvním čísle a naráželi na první problémy, nějaké čtvrté 

číslo pro nás bylo ještě hodně vzdáleným snem, o kterém jsme pro jistotu ani nemluvili. Zmiňuji to proto, že 
mezi prvním číslem a tímto čtvrtým existuje jistá malá spojitost. Již v tom prvním čísle se totiž měl objevit roz-
hovor s Brianem Yuznou, který se nakonec objevuje až v čísle tomto. Jak se ale říká, všechno zlé je k něčemu 
dobré. Tehdy jsme se naučili co nejrychleji vyřešit nastalý problém, pro toto číslo nás právě tento rozhovor 
inspiroval k tematickému zaměření. Nikdy jsme nechtěli, aby bylo každé jednotlivé číslo tematické zcela. Sami 
jste si mohli všimnout, že danému tématu (v předchozím čísle byly temata dokonce tři, která se v jistém směru 
i prolínala) věnujeme jen několik článků z celého čísla. V tom by jsme chtěli pokračovat. Nechceme tematem 
zahltit celý časopis, protože by se pak mohl stát monotónním a nezáživným. Pořád hrajeme na pestrost 
a doufáme, že se nám to daří.

Bylo jen otázkou času, kdy se tematicky otřeme o Howarda Phillipse Lovecrafta. Nešlo se tomu vyhnout, 
přesto si myslíme, že jsme se s tím vyrovnali docela fi kaně. Rozhovor s Brianem Yuznou nás totiž inspiroval 
věnovat se ne samotnému HPL a  jeho dílu (o čemž již bylo napsáno moře slov), ale HPL jakožto inspiraci. 
A tak si můžete přečíst o fi lmech podle jeho díla a tímto dílem inspirovaných, o literatuře navazující a odka-
zující na jeho příběhy a mytologii, o lovecraftovských hrách a o jeho odkazu v žánrové muzice. Kromě HPL 
se nám povedlo i několik jiných kousků. Hrdí jsme na pětistránkový komiks za jehož vizuální stránku si Dávid 
Marcin zaslouží velké uznání. Po celých dlouhých čtrnácti letech vám přinášíme další český překlad horroro-
vého díla britského uznávaného a úspěšného horrorového autora. Oslovit thajskou herečku s žádostí o roz-
hovor jsme zpočátku brali jako zábavný žert, ani jsme snad nepočítali s tím, že se nakonec stane skutečností. 
Náš druhý ilustrátor Martin Slávik se vydal trošku jiným směrem, přesto pořád vystihuje povahu a atmosféru 
zadaného tématu. Kromě toho se postaral o trefnou titulní ilustraci. Kluci od videoher se tentokrát také vytáhli, 
jak počtem, tak obsahem svých příspěvků.

Čtvrté číslo se nám jeví být zatím nejpestřejší a, samozřejmě, nejpovedenější. Doufáme, že to budete cítit 
také tak. Bylo by to neklamným znamením toho, že to co děláme, děláme dobře a že se každým krokem, 
každým číslem, zlepšujeme.

Děkujeme za pozornost a věrnost.
Doufáme, že důvěru v nás vloženou nezklamete.

Honza Vojtíšek
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HPL 
na plátně, videu i monitoru

„Ach, Howarde, tvůj triumf dosáhl vrcholu ve 
chvíli, kdy se tvé jméno stalo přídavným.“

(Černý muž s rohem, T. E. D. Klein)

Jen imdb uvádí celkem 108 různých fi lmových 
adaptací příběhů Howarda Phillipse Lovecrafta a pří-
běhů jim a jeho světem inspirovaných. Je samozřej-
mé, že není v silách a možnostech nás samotných 
a  prostorových možnostech nejen tohoto článku, 
ale vlastně celého čísla, věnovat se byť jen polovi-
ně z nich. Proto jsme se rozhodli vybrat pětadvacet 
různých zpracování. Při výběru jsme se, nijak strikt-
ně ovšem, řídili jak dostupností s českou/slovenskou 

podporou, tak např. i  širším rozptylem doby jejich 
vzniku a v neposlední řadě u některých z nich jejich 
netypičností či ne moc velkým všeobecným ponětím 
o jejich existenci … Jednoduše řečeno, od každého 
něco. 

Je až s podivem, že takový borec, jakým H. P. Lo-
vecraft bezesporu byl, se první návštěvy fi lmového 
plátna dočkal až čtvrtstoletí po své smrti, v roce 1963. 
Náhodou však není, že se adaptace povídky The 
Case of Charles Dexter Ward (Případ Charlese Dex-
tera Warda) chopil mladý Roger Corman, který v  té 
době vydělával jmění na levných gotických fi lmech 
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na motivy příběhů E. A. Poea, v hlavní roli většinou 
s Vincentem Pricem. A Corman s Pricem nezklama-
li, když natočili horror, jehož název, Haunted Pala-
ce, by měl mít každý správný fanoušek vytetovaný 
na prdeli. Atmosféra je v něm tak hustá, že by měl 
s porcováním problém i Leatherface a herci podávají 
nadpozemské výkony. Nejen Vincet, pro kterého je 
nadpozemský výkon standardem, ale také například 
veterán Lon Chaney jr., který si tak užívá poslední zá-
chvěvy slávy na sklonku své bohaté kariéry. Jak už 
tomu u lovecraftovských adaptací bývá, i tenkrát po-
prvé se příběh notně vzdaluje původní předloze, ale 
nijak výrazně to nevadí. Co však lehce vadí je bizarní 
snaha producentů prodat fi lm jako další z adaptací E. 
A. Poa, přičemž z něj je tu jen název a kousek básně. 
Nu což, prachy se vydělávat musí. A když se vydělá-
vají kvalitními fi lmy, je to jen dobře. 

Většina fi lmových adaptací Lovecraftova díla má 
společné dvě věci: 1) Jsou zpravidla hodně, v někte-
rých případech ale opravdu hodně, volné a mnohdy 
se nechávají spíše jen inspirovat, než aby se nějak 
pevněji držely předlohy. 2) Příběhy jsou převedeny do 
(tehdejší) současnosti, což může být občas nepřízni-
vý fakt, protože ubírá na oné typicky lovecraftovské 
archaické atmosféře. Se druhým faktem se docela 
dobře poprala vůbec první fi lmová adaptace Mistro-
vy povídky The Colour Out of Space (Barva z kosmu) 
režiséra Daniela Hallera nazvaná Die, Monster, Die. 
I zde je děj převeden do současnosti, ale vzhledem 
k tomu, že byl natočen již v roce 1965 a celý se ode-
hrává v  jednom rozlehlém venkovském sídle a  jeho 
okolí, dnes již působí stejně archaicky a atmosféricky 
starobyle, jako v  tehdejší době právě Lovecraftovy 

povídky. Což je velké plus. Příběh vystudovaného 
vědce Stephena Reinharta, který přijíždí do Arkha-
mu, aby v rodném sídle navštívil svou někdejší spo-
lužačku a současnou přítelkyni Susan, buduje (lehce 
gotickou) atmosféru hlavně až cormanovskými ate-
liérovými kulisami jak samotného sídla, tak i  okolí, 
samozřejmě za přispění dobové sci-fi  příměsi (tehdy 
snad všudypřítomná radioaktivita). Za pozornost jistě 
stojí Boris Karloff v roli starého podivínského vědce 
a Susanina otce, který si v závěru trochu zavzpomíná, 
jak se potácel coby Frankensteinovo monstrum, po-
vedená maskérská práce a představitel S. Reinharta, 
jež by mohl být dvojníkem Lexe Barkera. Milujete-li 
staré horrory pro jejich typickou a neopakovatelnou 
atmosféru, tohle by vám rozhodně nemělo uniknout.

Zdá se, že producentské duo James H. Nicholson 
a Samuel Z. Arkoff našlo v Lovecraftovi zalíbení. Po 
produkci Die, Monster, Die totiž sáhli do studnice Mi-
strova díla znovu a v roce 1970 dali vzniknout adap-
taci stejnojmenné povídky The Dunwich Horror. 
A  aby to nebylo málo, producentsky přicmrndával 
Roger Corman a na režisérskou stoličku se posadil 
opět Daniel Haller. Příběh mladého dunwichského 
okultisty Wilbura Whateleye, který se snaží prostu-
dovat (a posléze nebojí ukrást) legendami opředený 
Necronomicon přechovávaný Miskatonickou univer-
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sitou, přičemž s  nekalými úmysly doslova uhrane 
mladou dívku Nancy, která mu naprosto podlehne 
a odjede s ním na víkend domů, stojí hlavně na dvou 
věcech. První (a nejsilnější) z nich je až geniálně dé-
monický a uhrančivý Dean Stockwell v roli Wilbura, 
který si s touto rolí neskutečně pohrál, vtiskl jí přesně 
to, co potřebovala a prakticky pro sebe ukradl celý 
fi lm. Zajímavostí je, že se Stockwell objevil i v další 
(snad by se dokonce dalo hovořit o remaku), o celých 
39 let mladší, televizní adaptaci stejné povídky z roku 
2009. Druhou je v závěru fi lmu ne zcela povedený, 
ale přesto ve své jednoduchosti nápaditý a originální 
pokus ztvárnění neviditelného bestiálního monstra. 
Zapamatovatelné (v  tom nepříjemném smyslu) jsou 
jistě závěrečné hrátky s barevnými fi ltry a (v tom pří-
jemném) Sandra Dee v roli Nancy během závěrečné-
ho obřadu. V paměti na dlouhou dobu zcela určitě 
ulpí také velmi povedený hlavní hudební motiv. Je až 
škoda, že má atmosféra spíše sestupnou tendenci.

V roce 1979 se Lovecraftem inspirovali (ne popr-
vé a jistě ne naposledy) také Ita-
lové, konkrétně všeuměl Sergio 
Martino, který se ve svém L’Iso-
la degli uomini pesce (1979) le-
hounce otřel o Shadow over Inn-

smouth (Stín nad Insmouthem). Skupinka trosečníků 
se objevuje na tropickém ostrově, kde kromě měko-
lika povinných polonahých krásek a  jednoho šílence 
žije také početná skupina rybích lidí (vida, Lovecraft). 
Příběh je klasicky trashovitý, nebýt několika zabití, 
kterých se rybáci dopustí, by šlo o obyčejný dobro-
družný příběh. Ale přesto z něj čpí odér italského bra-
ku, který někteří z nás milují nadevše. Masky rybáků 
jsou samozřejmě naprosto tragické. Mimochodem, 
krásně Lovecraftovskou atmosféru má čtvrtý díl ne-
mrtvých templářů La noche de las gaviotas (1975), 
který jinak s HPL nic společného nemá.

Na rozdíl od předchozího snímku, The Music od 
Erich Zahn (1980) se stejnojmenné předlohy drží po-
měrně věrně, i když si trochu hraje se jmény, aby byla 
pro fanoušky atraktivnější. Jde o  čtvrthodinový pří-
běh studenta Charlese Dextera Warda, který popisu-
je, jak v mládí bydlel v domě, z jehož jednoho pokoje 
se co večer ozývala magická hudba jakéhosi Ericha 
Zahna. Technicky fi lm odpovídá amatérské produk-
ci, nicméně herci jsou skvělí a atmosféra celého vy-
právění velmi vyvedená. V  rámci Lovecraftovských 
kraťasů jde o silný nadprůměr

To ovšem nelze říci 
o  našem dalším kandi-
dátovi, protože označe-
ní nadprůměr by pro něj 
byl těžkou urážkou. Sa-
mozřejmě je řeč o  Re-
-Animatorovi, ve kte-
rém se začínající tvůrci 
Brian Yuzna a  Stuart 
Gordon vydali na hodně 
tenký led, když přenesli 
příběh Herberta Westa 
do druhé poloviny dva-
cátého století a  zpra-
covali ho jako ultimátní 

splatterovou jízdu, ve které není nouze o temnou at-
mosféru a která je v podstatě standardním příběhem 
šíleného vědce v hodně specifi ckém hávu. Sloupem, 
na kterém jejich konání pevně stálo, byl herec v hlav-
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ní roli, zdánlivě nevýrazný Jeffrey Combs. O  něm, 
stejně jako o okolnostech natáčení fi lmu si můžete 
více přečíst v tomto čísle Howarda. A mimochodem, 
pokud by si Haunted Palace měli fandové tetovat na 
zadek, Re-Animator patří přesně na druhou stranu. 
A samozřejmě s křiklavě zeleným podkresem!

O  rok později se sehraná čtveřice Brian Yuzna, 
Stuart Gordon, Jeffrey Combs a Barbara Crampton 
k  Lovecraftovi, ne naposledy, vrátili. Tentokrát ve 
volné adaptaci stejnojmenné povídky From Be-
yond  (1986). Povídka i  fi lm jsou známy 
pod českým názvem Ze záhrobí. Zhlédne-
me příběh mladého vědeckého asistenta 
uznávaného profesora Pretoria, který se 
stane svědkem nepovedeného poku-
su o  stimulaci hypofýzy, při němž právě 
Pretorius přijde o život. Asistent obviněný 
se schizofrenie a Pretoriovy vraždy se na 
místo činu vrátí v doprovodu mladé psy-
chiatričky, kde se ukáže, že Pretorius není 
mrtvý tak docela, jak by se zdálo. Film 
kromě slušného stupně ujetosti a  fan-
tasknosti, povedených triků pěkné řádky 
různých monster nabídne slušných pár 
litrů krve a slizu, nějaké to gore, ukusová-
ní hlav, vycucávání mozků očním důlkem 
a  navíc Barbaru Crampton ve slušivém 
latexovém sado-maso oblečku. Prostě 
Lovecraftův svět doveden až k hranici ab-
surdna. V tom nejpozitivnějším smyslu.

The Unnamable (v české distribuci jako Přízrak) 
z  roku 1988 je neprávem podceňovaný a opomíje-
ný atmosférický skvost. Je také zářným příkladem 
povedeného a  neskřípajícího skloubení dvou růz-
ných Mistrových povídek do jednoho příběhu. Název 
a základní úvodní zápletku si totiž fi lm vypůjčil z po-
vídky The Unnamable (Nepojmenovatelné), ještě ně-
kde před svou půlkou však děj začne čerpat hlavně 
z povídky The Outsider (Vyděděnec), o  jejímž jiném 
fi lmovém zpracování ještě bude řeč. A  toto spoje-
ní dopadlo, navzdory trochu úsměvnějšímu závěru, 
opravdu výtečně. Jen pár nadržených studentů pr-
chajících po starém opuštěném domě před krvežízni-
vým monstrem, stavějícím se před čočku kamery ve 
velmi přijatelném množství menším než malém a pří-
jemné gore efekty, dokáží vytvořit opravdu hustou 
a napínavou atmosféru. Ke kladům bezesporu patří 
dokonalá maska monstra (až tedy na ty kozlí nohy), 
jeho zvukové projevy a (nejen) hrudník Laury Albert.

The Case of Charles Dexter Ward (Případ Charlese 
Dextera Warda) je jedno ze dvou Mistrových děl, které 
by se při troše dobré vůle daly označit za plnohodnot-
né romány (tím druhým je At the Mountains of Mad-
ness (V horách šílenství) o jehož zfi lmování se nedávno 
také uvažovalo). A právě tento příběh, respektive jeho 
základní elementy, se stal v roce 1992 základem pro 
fi lm Dana O’Bannona The Resurrected (Zmrtvých-
vstalý). Soukromé očko John March vidí žádost po-
hledné Claire Wardové, aby odhalil tajemství ukrývání 
se jejího manžela, doktora Charlese Dextera Warda, 
v laboratoři, jako klasický rutinní případ. A zpočátku to 
tak opravdu vypadá. Jenže pravidelné dodávky krve 
a zvířecího masa do Wardovy laboratoře, hrozná úmrtí 
nepohodlných sousedů a zjištění, že Wardův prapře-
dek byl posedlý magií a zabýval se oživováním mrt-
vých, Marche nakonec přesvědčí, že to jen tak oby-
čejný případ nebude. Ale na to jsou fi lmoví soukromí 
detektivové, samozřejmě, zvyklí. Dobře budovanému 
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příběhu s velmi uspokojující závěrečnou půlhodinkou 
škodí dvě věci. Samozřejmě převedení do součas-
nosti – kombinace „veselého“ přerodu osmdesátých 
a devadesátých let s detektivní atmosférou alá Moon-
lighting nebo vzdáleně Miami Vice (March je prostě 
kořen, ať už si pod tím představíte cokoliv), s tradiční 
Mistrovou zápletkou a atmosférou nejde dvakrát moc 
dohromady. A  pak možná zbytečně dlouhá stopáž, 
fi lm by klidně snesl i dvacetiminutové stříhání. I bez 
něj však stále jde o ucházející počin horrorově slab-
ších devadesátých let.

Po letech se režisér Jean-Paul Ouellette, zřejmě 
ukolébán kvalitou prvního fi lmu, ke svému nepojme-
novatelnému přízraku vrátil. Tentokrát však pro svůj 
příběh využil podtitulní povídku The Statement of 
Randolph Carter (Výpověď Randolpha Cartera). Sa-
mozřejmě jen částečně, pro zhruba prvních pár mi-
nut, pak už se příběh, naneštěstí, vydává zcela svou 
vlastní cestou. Ač natočen o pět let později, děj The 
Unnamable II: The Statement of Randolph Carter 
(1993) začíná bezprostředně, snad jen pár minut, po 
konci předchozího dílu, svým začátkem na něj v pod-
statě přímo navazuje. Randolph Carter, který v závě-
ru předchozího fi lmu pod Winthropovým domem ob-
jevil rozsáhlé tunely a katakomby, přemluví profesora 
Warrena, aby se tam s ním vydal. V katakombách ob-

jeví spoutaný přízrak (z předchozího fi lmu) a pomocí 
Necronomiconu se jim podaří oddělit od něj jeho zlou, 
démonickou stránku a  osvobodit tak Winthropovu 
dceru Alydu. Čisté zlo se však nechce nechat zahnat 
a ze všech sil se snaží opět s Alydou spojit. Mistrovy 
tradicionály jako Necronomicon či kult Cthulhu jsou 
samozřejmě zmíněny, přesto se fi lm jen neschopně 
plácá v nudě a přestřelené stopáži. Obecně celkem 
zbytečné pokračování, které nepřináší nic nového 
ani zajímavého, jen to, co v předchozím díle bylo pro 
dobro věci dlouho skryto a utajováno, rozvedlo do 
nepříjemně okatých, emočně nechutně přepjatých 
a balastujících výšin. Krásná ukázka toho, jak špatné 
pokračování může být a snaha snad v dobré míře na 
předchozí zápletku navázat a rozvést ji, může dopad-
nout tragicky.

Obdobně podivnou záležitostí je také Lurking 
Fear (1994), který možná máte někde na půdě na 
VHS coby Hrůza pod zemí. Od předchozí srajdy ho 
odlišuje jedna zásadní věc, ač jde o záležitost krajně 
přiblblou, levnou a nenápaditou, je to prostě béčková 
sranda, ve které není příliš prostoru pro nudu. Může 
za to fakt, že za produkcí nestál nikdo jiný, než horro-
rový klan bratří Bandů, kteří se na podobné záleži-
tosti specializují dodnes. Příběh je prostší než texty 
nových písní Ivety Bartošové – různorodá skupinka 
lidí se sleze v opuštěném kostele, aby odsud vypo-
hlavkovala hromadu potvůrek (jak jinak, když jsme 
u Bandů) a případně nalezla hromadu peněz. Děj se 
nikam nepřesouvá, na to ostatně nebyly peníze, ale 
ubíhá svižně a bez prostojů. 

Povídkový Necronomicon (1994) z  produkční 
dílny Briana Yuzny a pod taktovkou tří různých re-
žisérů (Brian Yuzna, Christophe Gans a  Shusuke 
Kaneko) je přesně případem, kdy se HPL stal pouze 
inspirací. Ani jedna ze tří povídek, a už vůbec ne pro-
pojovací příběh, totiž evidentně nevychází z žádného 
konkrétního Mistrova díla, jen využívá jeho tradiční 
a  nejznámější propriety a  zápletky a  staví na nich 
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vlastní příběhy. Společným jevem všech příběhů je 
vlastně kultovní Necronomicon, který se tu ve větší, 
tu v menší míře objeví v každém z nich. Příběh sa-
motného H. P. Lovecrafta (v podání Jeffreyho Comb-
se – po téhle roli a roli E. A. Poea v seriálu Masters 
of Horror mu zbývá už jen 
zahrát si Stephena Kinga 
a  bude mít všechny zá-
sadní horrorové autory po-
hromadě, dočkáme se?), 
který se vloudí do zakáza-
ných a střežených komnat 
chrámu jistého řádu, kde 
je ukryt jediný exemplář 
Necronomiconu ve Spo-
jených státech, postupně 
spojuje příběh dědice sta-
rého hotelu, který se i přes 
takřka z  nebe spadlé va-
rování rozhodne díky Ne-
cronomiconu oživit svou 
mrtvou manželku, příběh 
zvídavého novináře, který 
na pozadí sériových úmrtí v okolí šťourá do záhady 
neexistujících záznamů o smrti jistého na první po-
hled již dlouho mrtvého vědce, který, zdá se, přečůral 
smrt, a příběh těhotné policistky, která se při pátrá-
ní po tajemném sériovém vrahovi, zvaném „Masák“, 
dostane do míst a společnosti, o níž se jí ani nesnilo. 
Všechny tři výborné povídky jsou krásně seřazeny od 
„nejslabší“ k nejlepší a nejšílenější. Poslední povídka 

je opravdu psycho mazec s výbornými maskami, tri-
ky a hereckými výkony jistých dvou herců (respektive 
herce a herečky). Film samotný je pak důkazem, že 
alespoň ohledně lovecraftovských adaptací nebyla 
devadesátá léta horrorově zase až tak slabá, jak by 

se mohlo zdát. Zvláštností 
fi lmu může být malá rolič-
ka herce českého původu 
jménem Vladimír Kulich.

Dalším lovecraftov-
ským návratem tradičního 
kolektivu Gordon, Combs 
a Crampton, tentokrát ov-
šem bez Briana Yuzny, je 
jiná adaptace povídky The 
Outsider Castle Freak 
(1995), v  české distribu-
ci pod názvem Zámecká 
hrůza. Na rozdíl od The 
Unnamable se k  záplet-
ce a  příběhu staví trochu 
jinak, pojímá ho ryze re-
alisticky, bez jakýchkoliv 

mysteriózních a nadpřirozených zápletek. Což vůbec 
není na škodu. Naopak je to docela dobrou ukázkou, 
jak se jedno téma dá zpracovat různě a v obou přípa-
dech to nedopadne vůbec špatně. Tentokrát příběh 
vypráví o  rodině těsně před rozkladem, která zdědí 
starý rozpadající se zámek v Itálii. I s podivným a ší-
leným obyvatelem, mnohem děsivějším krvelačnými 
činy, než svým odpudivým vzhledem. Co zpočátku 



[ 10 ]

vypadá jako rodinné drama rozpadajícího se manžel-
ství, se v okamžiku, kdy se zámecké monstrum do-
slova utrhne ze řetězu, změní v pochmurně krvavou 
jízdu, během níž není nouze o ukusování bradavek 
či pojídání genitálií. Monstrum je opravdu nechutné 
a odpudivé, jedním slovem zrůda, s vyříznutým jazy-
kem a odříznutým penisem (detailní záběr je oprav-
du mrazivě nepříjemný). Tato, při troše dobré vůle, 
drsnější a  brutálnější svérázná parafráze Wildeova 
Cantervillského strašidla nebo klasického příběhu 
Panna a  netvor je levně vyhlížející čistě béčkovou 
horrorovou záležitostí, což společně s  atmosférou 
a celkovým nádechem, který celý fi lm dělají starší 
o deset let než ve skutečnosti je (opravdu je těžké 
uvěřit, že byl natočen AŽ v roce 1995), působí jako 
obrovský klad.

O podobnou cestu časem se pokusili i auto-
ři kraťasu Nyarlathotep (2001), když se snažili, 
aby jejich dílu působilo jako černobílý kousek 
z  počátků kinematografi e. Předznamenali 
tak mnohem povedenější mladší Call of Ctulhu, 
ale na rozdíl od něj vy-
právěli (ne)děj hodně 
zkratkovitě, takže vý-
sledek je spíše slepen-
cem surreálních scén. 
Což sice k Lovecraftovi 
tak nějak sedí, ale bo-
hužel v  nich není síla, 
tak typická pro tvorbu 
HPL. Titulní Nyarlatho-
tep se tak toulá svě-
tem a  podobně jako 
ve stejnojmenném díle 
za sebou nechává jen 
zkázu a  zmar. Pokud 
by vás tento kraťas 
přecijen zaujal, lze na 
youtube dohledat další 
Lovecraftovská díla od 
stejného tvůrčího týmu 
včetně adaptace příběhu Herberta Westa pod ná-
zvem Imperfect solution (2003).

Ve stejném roce, kdy partička kamarádů natočila 
zmiňovaného Nyarlathotepa se vrátili i borci nejpo-
volanější, Brian Yuzna a Stuart Gordon. Společně se 
scénáristou Denisem Paolim vzali příběh, který Brian 
vymyslel bezprostředně po Re-Animatorovi a natočili 
Dagona (2001). Příběh je volnou kompilací několika 
známých Lovecraftových povídek, z  nichž vyčnívá 
titulní Dagon a především Shadow over Innsmouth 
(Stín nad Innsmouthem). Gordon s Yuznou se vrátili ve 
velké formě a vykouzlili nádhernou atmosféru ospa-
lého rybářského městečka, ve kterém je něco sakra 
špatně. Tu a  tam se, jak jsme ostatně zvyklí, nebojí 
přitlačit na pilu, takže není nouze ani o krvavé šplí-
chance a vůbec je to celé velmi sympatické. O čemž 
se ostatně můžete přesvědčit v recenzi v tomto čísle.

D a l -
ším režisérem, 
který se často 
vydává do světa 
stvořeného H. P. 
Lovecraftem je 
Ital Ivan Zuccon, 
jeden z  mála 
pokračovate lů 
klasické italské 
horrorové školy, 
kombinující at-
mosférický styl 
s brutálním gore. 

Ze tří snímků, inspirovaných Lovecraftem je nejlepší 
La casa sfuggita (2003), adaptace příběhu Shunned 
House (Prokletý dům). Novinář se svou přítelkyní se 
v něm vydávají do domu, ve kterém straší hodně kr-
vežíznivý duch. Zuccon má cit pro správné mixování 
napětí a brutality, ale stejně jako v  jeho dalších fi l-
mech mu nohy podráží slabší herci a určitá televizní 
plochost, tak vzdálená klasickým italským fl ákům. 
Každopádně stojí za pozornost.

Stejně jako asi nejsofi stikovanější adaptace Lo-
vecrafta, kterou v  našem výběru máme, kultovní 
Re-Penetrator (2004). Ten se zaměřuje na méně 
prozkoumaný segment příběhu a  totiž tu část, kdy 
Herbert West opatlaný slizem a krví ošuká vše, co 
se hýbe i  nehýbe. Tommy Pistol sice není Jeffrey 
Combs, ale vzhledem k žánru má jistě určité kvality. 
Pro ty normálnější z vás, kteří si porno dávají jednou, 
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dvakrát denně pro tu trochu zpestření jen malé upo-
zornění, opravdu to není příliš vzrušující snímek. No 
a pro vás ostatní – jděte do toho! Sice se tu bleje ze-
lený sliz o poznání méně než v novějším XXXorcis-
tovi, ale krev to nahradí. Bohužel, pro porno předur-
čený chapadlovitý Cthulhu nebyl zatím nikde využit, 
ale nezoufejme, naděje umírá poslední. 

P r o -
brouzdáte-li 
trochu inter-
net zjistíte, 
že některé 
Mistrovy po-
vídky mají 
a d a p t a c í 
více a v růz-
ných podo-
bách a zpra-
c o v á n í c h . 
Jen tak let-
mo se zdá, 
že k  těm 
nejadapto-
vanějším pa-
tří povídka 
The Music of Erich Zann (Hudba Ericha Zanna). O jed-
né adaptaci už byla řeč. Další, o které krátce poho-
voříme, spáchala německá režisérka Anna Gawrillow. 
Její osmiminutový, němý, animovaný fi lm Die Musik 
des Erich Zann (2005) vypráví o  novém obyvateli 
činžovního domu, který se chce seznámit se starým, 
lehce podivínským, sousedem. Ve své krátkosti fi lm 
zřejmě neoslní svým dějem a zápletkou, mohl by však 
rozhodně svou povedenou animací a výstižným hu-
debním doprovodem Olava Lervika, o atmosféru totiž 
není nouze.

Jedno ze svým způsobem nejvěrnějších fi lmo-
vých zpracování, potěšující již např. nepřeváděním 
příběhu do současnosti, ale pro větší autenticitu at-
mosféry a vlastně jako poctu Mistrovu dílu celkově 
(a éře němých expresionistických horrorových fi lmů) 

vychází z (fi lmařského) kolektivu HPLHS. Pětačtyřice-
timinutový němý černobílý snímek The Call of Cthul-
hu (2005) o mladém muži, který od svého strýce zdě-
dí podivný soubor záznamů, výpovědí a fasciklů, od-
halujících neuvěřitelné události, k nimž poslední části 
skládačky dodá, ke své nepotěše, on sám, vychází 
hlavně ze stejnojmenné povídky (česky Volání Cthul-

hu), přičemž 
s c h o p n ě , 
s  citem 
a  s  not-
nou dávkou 
e n t u z i a s -
mu využí-
vá všechny 
jeho tradiční 
p r o p r i e t y. 
Ano, HPLHS 
jsou mož-
ná mnohem 
větší a  au-
ten t ič tě j š í 
fanoušci H. 
P. Lovecraf-
ta než fi lma-

ři, ale snad nejen tímto fi lmem ukázali, že s trochou 
ryzího zápalu se za málo peněz dá odehrát docela 
hodně muziky. Je to levný studiový snímek, z jistého 
pohledu amatérský, ale mnohem více mu to přidá-
vá, než ubírá. Možná může trochu mást častý, tzv. 
cimrmanovský němě bobšovský sériový fl ashback, 
kdy někdo vypráví něco (o někom, kdo) co mu někdo 
vyprávěl. Prostě to dost často skáče z jedné časové 
roviny do jiné a z té pak ještě do další. Ale nakonec 
ty střípky pohromadě sedí a vytváří krásnou kopii Mi-
strovým štětcem dokonale načrtnutého světa.

Zatím posledním změřením sil Stuarta Gordona 
se světem a dílem H. P. Lovecrafta je druhá část první 
série televizního seriálu Masters of Horror, poměrně 
věrně (ač samozřejmě odehrávající se v současnos-
ti) adaptující stejnojmennou Mistrovu povídku Dre-
ams in a Witch House (Sny v čarodějnickém domě). 
O povídce jsme psali ve druhém čísle Howarda, tak-
že k  ději jen krátce: mladý student neeuklidovské 
geometrie a kvantové fyziky si pronajme pokoj v jed-
nom starém domě. Během sbližování se sousedy, 
mladou hezkou svobodnou matkou a trochu nenor-
málním podivínským starcem, studiem a  objevem, 
že jeho pokoj má netypický tvar a  ještě netypičtější 
úhly, se mu začnou zdát podivné sny o krásné ča-
rodějnici a nezvykle vyhlížející kryse s  lidskou tváří. 
Jenže hranice mezi sny a skutečností se začne brzo 
smazávat a přestává být jasné, co je jen sen a co už 
skutečnost. Na televizní poměry zcela jistě překvapí 
nijak neskrývaná nahota opravdu hezké čarodějnice, 
velmi dobře vyvedený krysák Hnědý Jenkin a zaujme 
představitel hlavní role, který není nepodobný mladé-
mu Jeffreymu Combsovi.
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A abychom dokázali, že podle Lovecrafta vzni-
kají také fi lmy nudné a nezajíma-
vé, bez jakékoli fi lmařské inven-
ce, zmíníme třeba The Dunwich 
Horror z  roku 2009, který u nás 
vydalo North Video jako Nej-
temnější zlo. V  tomhle fi lmu je 
špatné prakticky vše, od roztr-
haného příběhu, který do sebe 
nedokáže vtáhnout sebepo-
zornějšího diváka až po herce. 
Dvojnásob zamrzí, že se tady 
pitvoří sám Jeffrey Combs. 
Pevně doufáme, že šišlající 
chlápek v  černém není jeho 
posledním setkáním s  Lo-
vecraftem a  vrátí se ve vý-
razně větším stylu.

Last Lovecraft – Relict 
of Cthulhu (2009) předsta-
vuje v  našem výběru asi 
největší raritu. Ne, nejde 
o  pakistánský muzikál, 
ale o  něco mnohem ne-
pravděpodobně jš ího. 
O  komedii na motivy 
díla H. P. Lovecrafta. 
A  prakticky nic není 
vzdálenější než právě 
HPL a sranda. Naštěstí tvůrci své vy-
právění nepojali jako trapnou parodii ale jako oby-
čejný příběh obyčejného potomka z Lovecraftovské 
linie, který musí podniknout dalekou a nebezpečnou 
cestu, aby zachránil svět. Což se mu příliš nedaří, ale 
je to vážně sranda. Sice ne kanonáda vtipů, občas 
dokonce vystrčí růžky nefalšovaný horror, ale roz-
hodně jde o moc příjemnou podívanou na nedělní 
odpoledne s rodinou. Potěší tu i hravost tvůrců, kteří 
se s náročnějšími scénami fi kaně vypořádali přecho-
dem do komiksového looku.

Asi největší Lovecraftovskou událostí nového ti-
síciletí byla dvojice španělských fi lmů La Herencia 
Valdemar (2010) a  La Herencia Valdemar II: La 
sombra prohibida (2010), které neadaptují konkrét-
ní povídku, ale pracují s univerzem HPL jako celkem 
a  vybírají si z něj pro své potřeby to nejzajímavěj-
ší. Ve dvou časových rovinách se nám tu rozplétá 
příběh plný okultismu, nadpřirozena a  samozřejmě 
prastarých bohů v čele s nádherným Cthulhu, které-
mu k dokonalosti chybí jen pár metrů na výšku. Ale 
i  tak umí pozemské červy rozdupávat s  rozkošným 
mlasknutím. Mimochodem znalec si může chrochtat 
například u velmi povedené scény seance, na kterou 
se u  jednoho z hlavních hridnů sjedou takoví borci 
své doby jako Aleister Crowley, Bram Stoker či Lizzie 
Borden. K dokonalosti celému dvojfi lmu chybí pře-
devším kratší stopáž. Ale tu nahrazuje Paul Naschy 
ve své prakticky poslední roli.

Zatím posledním snímkem na motivy velké-
ho HPL, který rozhodně stojí za pozornost je další 

dílo již zmiňované HPLS, která stá-
la za skvělým Call 
of Cthulhu. V  čase 
(fi lmovém) se posu-
nuli o několik desítek 
let a  tak máme sice 
stále černobílý, ale už 
zvukový a celovečerní 
snímek s názvem The 
Whisperer In Dark-
ness (2011). Ten se 
velmi věrně drží příběhu 
stejnojmenné povídky, 
která je u nás známá jako 
Šepot ve tmě. Sledujeme 

příběh zprvu skeptického učence, folkloristy z Mis-
katonické univerzity, který na venkově zjišťuje, že ta-
jemní vesmírní tvorové, terorizující odlehlé farmy ne-
jsou výmyslem, ale krutou realitou. Nebojte, není to 
tak blbé, jak to zní, naopak, s čistým svědomím lze 
snímek zařadit k tomu vůbec nejlepšímu, co v sub-
žánru Lovecraftových adaptací vzniklo. Doufejme, že 
další podobné pecky budou následovat!

Honza  Vojtíšek
Roman Kroufek
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Točit pokračování snímků, které jsou pro řadu 
horrorových diváků splněným vlhkým snem, je vždy 
problém. A  často nepomáhá, ani pokud jste pří-
mo autorem původních fi lmů. Přesvědčil se o  tom 
George A. Romero, přesvědčil se o tom Wes Craven 
a nově si na nepřízeň fandů musí zvykat také Paco 
Plaza. I  když, stejně jako v  případě jmenovaných 
pánů, zcela neprávem.

Režie: Paco Plaza
Scénář: Paco Plaza, Luiso Berdejo

Délka: 80 min
Původ: Španělsko

Rok: 2012
Hrají: Leticia Dolera, Diego Martín, Javier Botet, 

Claire Baschet, Carla NIeto

Paco se totiž odvážil udělat něco, co 
velká část konzervativních fanoušků ne-
skousla. Začátek je víceméně klasický, 
z ruční kamery sledujeme obří svatbu Kol-
dy a Clary, užíváme si pohodovou atmošku 
roztomilých vtípků a romantických momen-
tů, na kterých je zneklidňující pouze po-
divně nepřítomný pohled bledého strýčka, 
kterého nedávno pokousal pes. Poté, co 

strejda ve skvělé scéně spadne z balkónu, kousne 
tetu a začne nahánět další svatebčany, pořád sledu-
jeme klasický Rec. Jenže pak se skupinka přeživších 
schová v kuchyni a proběhne následující rozhovor: 
„Lidé mají právo vědět, co se tu děje. Musím to nato-
čit!“ – „Co to meleš? Polož to!“ Následovaný kopnu-
tím do objektivu. In your face, handycam! 

Paco Plaza se s velkým efektním prásknutím vy-
kašlal na model předchozích dvou dílů a až na malé 
výjimky zcela opouští dokumentární styl. Cože je pro 
určitou část populace asi stejné, jako kdyby byl nový 
díl Saw duchařinou o  loutce posedlé mrtvým poní-
kem se dvěma penisy. Naštěstí autoři třetího Recu 
až tak daleko nezašli a tak stále sledujeme „zombie“ 
nářez, s  tím, že původ vraždících potvůrek se nijak 
nemění a  pouze rozvíjí myšlenky předchozích dílů, 

[REC]3:
Génesis

R
E
C
E
N
Z
E



[ 14 ]

hlavně dvojky a ještě více akcentuje postavu kněze.
Celý děj zůstáváme zavřeni v hotelu, kde se ode-

hrávala ona v úvodu zmiňovaná svatba a sledujeme 
její hlavní protagonisty, ženicha a nevěstu, kterak se 
snaží zachránit jeden druhého. Tím, že se zpracování 
odvrátilo od zběsilé ruční jízdy, ztrácí snímek logicky 
trochu na tempu, ale vyloženě nudné pasáže v něm 
rozhodně nejsou. Naopak, Plaza jako režisér i scéná-
rista dokazuje, že svou profesi ovládá skvěle a nebojí 
se příběh tu a  tam odlehčit. Záchvaty smíchu neo-
čekávejte, ale postavy pracovníka španělské obdoby 
Osy, SpongeBoba či scény, ve kterých se nevěsta 
s jednou ze svatebčanek sdělují upřímně, co si jedna 
o druhé myslí, jsou opravdu perfektní. 

Když už jsme u postav, nedá mi to, abych se ne-
zastavil u herců, které je ztvárňují. Ústřední duo je 
takové hezky líbivé, především ženich většinu času 
vypadá, že je hlavně do počtu, zatímco hlavním cha-
rakterovým rysem jeho nové choti je divný účes, 
a motorová pila. Oba jsou však zastíněni kolegy ve 
vedlejších rolích. U mě osobně vede v úvodu zmiňo-
vaný strýček, jehož maniakální úsměv je prostě k se-
žrání, škoda, že jsem 
nikoho takového ne-
měl na své svatbě. Po-
těší i kameraman spo-
lečnosti Filmax, který 
jako by z  oka vypadl 
Kevinu Smithovi. 

Zmínil jsem moto-
rovou pilu, takže je asi 
jasné, že na brutalitě 
třetí díl nijak neubral, 
jen už není taková 
bezprostřední a  ne-
bolí diváka tolik, jako 
v  jedničce. Popravdě, 
zrovna pasáž s moto-

rovkou pokládám za slabší, do celkového vyznění 
takový přerod nevěsty v akční hrdinku až tak nesedí. 
Ne, že by se na to koukalo špatně. Ale raději usmě-
vavého strýčka s  nožem v  břiše, mixerem v  puse, 
ten je prostě k nezaplacení. Případně nezúčastněně 
a  efektně provedené vyvraždění autobusu plného 
dětí, viděné bezpečnostní kamerou.

Třetí Rec se Plazovi rozhodně povedl. Úspěš-
ně ukročil stranou od stylu, který již dosáhl vrcholu 
a nutně by se tak musel opakovat. A navíc dokázal 
natočit povedenou zombie love story, nad čímž si vy-
lámala zuby řada jeho předchůdců. Teď jen nezbývá 
než čekat na díl čtvrtý a poslední, ve kterém se vrací 
talentovanější z režisérské dvojice, Jaume Balague-
ró, aby v Rec: Apocalypse celý příběh ukončil. Vůbec 
by mi nevadilo, kdyby se tam ruční kamera ani neu-
kázala. 

Roman Kroufek 
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„Ať už se člověk klaní Bohu, Mamonu, nebo 
Cthulhu v  jeho temném domě v R’lyehu, po tom mi 
nic není…, dokud neprolije jedinou kapku cizí krve ve 
jménu svého božstva. Pak nechť je mu Bůh milostiv, 
protože já nebudu.“

Sherlock Holmes
(Dobrodružství starožitníkovy neteře, 

Barbara Hambly)

Shadows Over Baker Street
Editoři: Michael Reaves & John Pelan

Překlad: Zuzana Rendlová, Michaela Pekárková
Vydavatel: Jota, 2007

Počet stran: 432

Postava Sherlocka Holmese a jeho pří-
pady se staly tím nejznámějším a patrně 
nejoblíbenějším z díla A. C. Doyla. Holmes 
se stal pojmem, vzorem, hrdinou. To tak 
nějak obecně všichni víme. Jenže jak 
už to tak chodí, trošku mimo plán sa-
motného tvůrce. Všeobecně známý je 
totiž fakt, že se Doyle, kterého tento 
poměrně dost netypický detektiv na-
konec začal omezovat v jiné tvorbě, 
pokusil Holmese nechat zemřít. To 
není žádné holedbání se všeobec-
nými znalostmi, je to fakt, na který 
v různé míře odkazuje a navazu-
je několik povídek recenzované 
antologie. Stejně tak je známo, 
že se to autorovi nepovedlo 
a  po úporném nátlaku čte-
nářské obce přivedl Holme-
se zpátky do akce. Snad 
se Doylovi trochu ulevilo, 
když i díky jedné své reakci (o níž 
vypovídá první ze dvou závěrečných esejí 
antologie) došlo k následovnictví v jeho díle a mno-
zí autoři začali Holmesovy příběhy a celý jeho svět 
vymýšlet, psát a budovat sami. A zde se dostáváme 
k jádru věci.

Holmes se stal pojmem. Vydal se vlastní cestou, 
odstřihl se z  vodítka svého stvořitele, začal volně 
dýchat a dělat věci, které snad ani původně neměl 
v popisu práce. Našel si nové kamarády a kamarád-
ky, nové tvůrce, nové mozky, ruce a prsty, které ur-

čovaly jeho další kroky, ovlivňovaly (nejen) jeho život, 
vkládaly genialitu do jeho mozku a slova do jeho úst 
a předkládaly před něj nová dobrodružství, nová ne-
bezpečenství a nové případy.

Z  pera Doylových následovníků a  následovnic 
tak vzniklo nepřeberně holmesovských příběhů. A to 
nejen striktně kriminálních. Snad takřka stovky po-
vídek, vyprávěných nejen tradičním dr. Watsonem 
a nějaké ty romány, vyšly v mnoha svazcích. Holmes 
si našel své vlastní badatele, životopisce, kronikáře. 
Došlo k mnoha krokům a pokusům o kompletaci jeho 
díla. V  nakladatelství Jota tak postupně vyšla více 
než třicetisvazková edice Příběhy Sherlocka Holme-

se. První knihou této edice, která výrazně vybočuje 
z holmesovského tradicionálu je právě an-

tologie Stíny nad Baker Street, 
v níž se autoři a autorky 

jednotlivých povídek 
pokusili vzájemně 

skloubit tradiční de-
tektivní svět Sherlocka 

Holmese a  fantastický 
svět Howarda Phillip-

se Lovecrafta. Druhou 
podobně laděnou knihou 

mohli být později vydaní 
Duchové na Baker Street. 

To uvádím zcela záměrně, 
neboť se dále pravděpodob-

ně dopustím jistého srovnání 
obou knih.

Ač tu a  tam zabrousil do 
temné atmosféry a  zabrnkal na 

centra strachu, klasický Doylův 
(a  mnohých jeho pokračovate-

lů a  pokračovatelek) Holmes byl 
(a vlastně pořád je) ryzí realista, čirý 

racionalista, jež má pro vše racionální 
a  logické vysvětlení a na duchy apri-

o r i nevěří, neboť „Skutečný svět nám na-
prosto stačí! Pokud existuje nějaký život po smrti plný 
duchů, pravděpodobně mluví k  ostatním duchům, 
a pokud vím, trýzní je, neboť jen stěží mají přístup 
do světa živých a s  jistotou neexistuje vrah, kterého 
by nepronásledovaly jeho vlastní činy (…)“ respektive 
„Svět je pro nás dost veliký… Nadpřirozené jevy se 
nemusejí hlásit.“ A tohoto se takřka zuby nehty drže-

Stíny nad 
Baker Street R
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li autoři a autorky povídek právě antologie Duchové 
na Baker Street, čímž pokazili veškerou atmosféru 
mnoha v knize otištěných povídek a zklamou mnohá 
očekávání čtenářů a čtenářek. Jednou ze základních 
myšlenek Sherlocka Holmese však je: „Když vylou-
číme všechno nemožné, pak to, co zůstane, ať je 
to cokoliv a  jakkoliv nepravděpodobné, musí to být 
pravda,“ což mu (a nám) v antologii Stíny nad Baker 
Street (právě na rozdíl od pozdější antologie Ducho-
vé na Baker Street) umožňuje setkat se s případy, 
které zachází mimo oblast současné/tehdejší lidské 
zkušenosti. Holmes a  jeho přátelé (neboť antologie 
obsahuje i několik ojedinělých povídek, v nichž Hol-
mes nefi guruje) nastalé situace nepřijímá jako nad-
přirozené nebo nerealistické. Nijak nepopírá jejich 
existenci a bere je takové, jaké po vyloučení všeho 
nemožného, opravdu jsou. Prostě existují, protože je 
vnímá a nedokáže je vysvětlit žádným jiným způso-
bem než samotnou jejich existencí.

Autoři a autorky následujících osmnácti povídek 
se tedy pokusili mnoha různými způsoby a s různými 
výsledky spojit racionální svět Sherlocka Holmese, 
s  fantastickým světem Prastarých, Necronomiconu 
a zdánlivě mrtvých věcí H. P. Lovecrafta. Některé po-
vídky se přiklání více k Holmesovi (jsou tedy převáž-
ně detektivní), jiné více k Lovecraftovi (některé takřka 
postrádají jakýkoliv detektivní nádech), minimálně 
půlce povídek se daří oba náměty spojovat rovno-
měrně a velmi povedeným stylem (což však občas 
nemá moc veliký vliv na jejich kvalitu). Některé povíd-
ky operují s tradičními a klasickými proprietami obou 
světů, jiné se k tomu staví z trochu jiné strany a snaží 
se oba světy obohatit o nové a originální věci, nebo 
z  obou vytahují ne zcela běžné zápletky, postavy 
a tajemství (HPL o vládci vzduchu a mezihvězdného 
prostoru Hasturovi nepsal zrovna často). Je jasné, že 
Lovecraftův přínos do povídek se točí převážně ko-
lem mýtu Cthulhu a tajemném spisu šíleného Araba 
Abdula Alhazreda Necronomicon. Letmo však nara-
zíme i na odkazy na příběhy Charlese Dextera Warda 
a Westova Re-Animatora.

Studie ve Smaragdové Neila Gaimana je právě 
případem povedeného skloubení obou světů, ovšem 
s  jaksi tradičním holmesovským samospádným zá-
věrem, který prostě najednou nastane, bez širšího 
vysvětlení a nějakého pointového překvapení.

Z obecného námětu antologie trochu netypicky 
vybočuje Tygr! Tygr! Elizabeth Bear, je totiž více (než 
nijak) lovecraftovská a  takřka vůbec holmesovská. 
V tomto veskrze dobrodružném příběhu Holmes vů-
bec nevystupuje a dá se jen usuzovat, že ji vypráví 
Watson. I v rámci tématu poměrně originální a velice 
zajímavá zápletka.

Výbornou detektivní konverzačkou s  lehkým, 
ale přesto mrazivým lovecraftovským závojem, v níž 
Holmes trochu poupravuje svůj náhled na ženské po-
hlaví a Watson to celé prospí, je Zvlněné ostří Steve 
Perryho.

Naopak zajímavou pouze a  jedině postavou vy-
pravěče, kterým není nikdo jiný, než spisovatel a vi-
zionář Herbert G. Wells, je povídka Steven-Elliota 
Altmana Královská krev. 

Povídka sice nabídne zajímavé odhalení totož-
nosti nájezdníků z Wellsovy Války světů, jinak se ale 
věnuje kde čemu, jen ne sobě samotné a své hlavní 
linii. Až příliš mnoho a příliš často cituje a odkazuje, 
než aby se sama někam vyvíjela. Činí jí to neúměr-
ně dlouhou a z počátku vlastně nudnou, než se na 
posledních třech čtyřech stránkách konečně začne 
něco podstatného dít.

Čistě Watsonovým příběhem, z dob jeho půso-
bení v Afghánistánu, jsou Masky v slzách Jamese 
Lowdera. Po ne sice nudném ale zdlouhavém začát-
ku povídka na zbytečně krátký okamžik nabere tu 
správnou exotickou magicky makabrózní příchuť.

V Daru krve Briana Stableforda takřka dokonalé 
a plynulé spojení holmesovské detektivky a lovecraf-
tovské atmosféry podivné transformace lidské by-
tosti v cosi, pokazí lehce nevýrazný a do ztracena 
zabíhající závěr. Dobře rozjetý začátek najede na pí-
sek, začne to hodně skřípat a nekontrolovaně brzdit. 
Mohla to být nejlepší povídka antologie a on vlastně 
i ten závěr jaksi vychází z Lovecrafta, ale…

Podivný případ slečny Violet Stoneové Poppy 
Z. Brite a Davida Fergusona si sice dokázal udržet 
fantastický (nadpřirozený) ráz až do konce, jinak se 
však honosí velmi jednoduchým a až moc tradičním, 
tendenčním, nevýrazným, prvoplánovitým, samo-
spádným a nevýrazným závěrem. Přesně takovým, 
kterých je plno v Duších na Baker Street.

Dobrodružství starožitníkovy neteře Barbary 
Hambly spojuje nepřekonatelný Holmesův detektiv-
ní um, Watsonovo věrné, přesto střízlivé vyprávění, 
lovecraftovský starý podivínský rod, stará zatuch-
lá sklepení, mrazivé tajemství a  lehký sci-fi  nádech 
do jedné z dosud nejnapínavějších a nejatmosférič-
tějších povídek antologie s  napínavým rozjezdem 
a svým způsobem trošku překvapivým koncem.

John Pelan v průměrné, přesto nevýrazné, Zá-
hadě červa Holmese staví tváří v tvář transkosmické 
komunikaci, elixíru života, ohyzdným červům a po-
divným bytostem.

Z věznice pro odsouzence k  trestu smrti až do 
špíny a hnusu londýnských stok a kanálů nás zavede 
Paul Finch ve zřejmě nejdelší a patrně nejpovede-
nější povídce antologie Oběšencův hlavolam. Stíny 
nad Innsmouthem se protáhly až k Londýnu v jehož 
kanálech nečíhá jen uloupená zubatá bestie. Toto je 
opravdu brilantní ukázka tématického crossoveru 
kdy v podstatě do pokračování jedné Mistrovy po-
vídky vstupuje dobrodružný a akční svět Sherlocka 
Holmese. Ani jedno nevytlačuje druhé, naopak, obé 
spolu v jedno splývá.

Trošku netypický případ dvojníků Hrůzy mnoha 
tváří Tima Lebbona se na první pohled vymyká jak 
typickému Holmesovi tak i Lovecraftovi, snad proto 
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je to jistě pozoruhodná, výrazná a zapamatovatelná 
povídka. Byť ne originální, leč dobře pojatá. Lebbon 
totiž nerozvíjí Lovecraftem již rozvinuté, ale povyšuje 
to na novou úroveň. Opravdu se jím nechal jen a pou-
ze inspirovat, přímo na něj nijak neodkazuje a v této 
antologii (opomineme-li toho Holmese) je vlastně jen 
proto, že do ní prostě zapadá. Kdyby byla v jakékoliv 
jiné antologii nebo sbírce, na Lovecrafta by jsme při 
čtení snad ani nepomysleli.

Nebyl by to Holmes, aby se nevrtal v  tajemství 
(nejen obsahu, ale i samotné existence) Necronomi-
conu. Arabův rukopis Michaela Reavese je jen lehce 
okořeněný tradiční kriminální příběh se vším podstat-
ným – ztrátou důvěry, lží, zradou, tajemstvím, zvra-
tem, odhalením, šťastným koncem, katarzí.

Tu správnou lovecraftovskou atmosféru vyprávě-
ného příběhu, který strach a nepříjemný pocit vyvolá 
vlastně AŽ po jeho dočtení má povídka v podobě do-
pisu Watsonovi Utopený geolog Caitlin R. Kiernan. 
Samotný shluk písmen toho o sobě moc neodhalí, 
všechno docvakne až po dočtení posledního slova, 
ne na papíře, ale ve Vaší hlavě Mám rád příběhy, kte-
ré operují s tímto způsobem působení.

John P. Vourlis nám v naprosto nevýrazné, ten-
denční, v podstatě nudné a neoriginální povídce Pří-
pad nespavosti s hodně jednoduchým koncem do-
káže, že ne vždy to vyjde.

Voorské znamení Richarda A. Lupoffa odhalí 
další z mnohých neduhů holmesovských příběhů – 
samospádné náhlé konce prostřednictvím náhlého 
objevení se jisté náležitosti (zde podivného předmě-
tu) o níž se nedozvíme vůbec nic, ale která se ná-
ramně hodí pro náhlé uzavření nastalého problému. 
Snad to patří k Holmesovi, ale mě to vždycky připadá 
jako hodně suchý do očí bijící oslí můstek. Který zde 
trochu kazí jinak dobře rozjetou povídku mimo jiné 
o místnostech s podivnými a proměnlivými úhly.

Dobrodružství v  Exhamském převorství po-
mocí automatického psaní prostřednictvím F. Gwy-
nplaine MacIntyra napsal snad Mistr sám. Hodně 
věrohodný silně lovecraftovský příběh odvolávající 
se na mnohé jeho povídky (Krysy ve zdech) stejně 
tak dobře navazující a  rozvíjející Holmesovy osudy 
(povídka umožňuje nahlédnout za oponu Holmesovy 
údajné smrti v Reichenbašských vodopádech a po-
skytuje jí nový rozměr). Společně s Oběšencovým 
hlavolamem nejlepší povídka antologie.

V povídce s docela snad nechtěně humorně vy-
znívajícím názvem Smrt mu neslušela David Niall 
Wilson a Patricia Lee Macomber dovedně kombinují 
několik klasických lovecraftovských témat (milov-
níci Herberta Westa budou potěšeni), holmesovský 
fi štrón a přidávají cizí ingredience (židovskou legendu 
o Golemovi). Příjemné stránky příběhu v čele se zá-
věrem, jehož jsou Holmes s Watsonem pouze svědky 
a ne příčinou, kazí jen střídání ich (Watsonovy) a er 
(části odhalující to, co Watson vědět nemohl) formy 
vyprávění, což je poměrně narušující fakt.

Až by se chtělo napsat: to nejlepší nakonec. Mi-
nimálně co se týče jisté části Lovecraftovy mytolo-
gie. Po všech těch náznacích a nesmělých krůčcích 
ohledně různých humanoidně-rybích degenerátů, 
pololidských mořských oblud ještě ne zcela promě-
něných v odporné bestie jich tajný záznam z vosko-
vových válečků fonografu ve Voskové noční můře 
Simona Clarka odhalí celou oceánu vyrvanou vesnici. 
Plouží se, vypadají odporně a požírají lidi. V  tomto 
ohledu stylový závěr. Vlastně nejen v tomto.

Přesto, že se z osmnácti zařazených povídek ně-
které nevyšvihnou ani nad uspokojivý průměr, valná 
většina jich koliduje někde mezi silným průměrem 
a slabším nadprůměrem a snad jen dvě tři povídky 
dosahují překvapivě kvalitních výšin, z  obecného 
hlediska jde o velmi slušný, uspokojivý a pozornosti 
hodný počin. Tím, že kniha spojuje vlastně dva do-
sud odcizené a samostatně existující světy, může být 
velkým přínosem pro čtenáře a  čtenářky ze všech 
stran. Přinese totiž něco nového jak těm, kdo znají 
(a mají rádi) Sherlocka Holmese, ale s podivuhodným 
a bizarním světem H. P. Lovecrafta dosud neměli tu 
čest, tak i těm, kdo jsou na tom opačně. A ty, kdož 
znají (a mají rádi) oba světy, zcela jistě neurazí a na-
opak, mile překvapí. Ať už patříte do kterékoliv skupi-
ny, Stíny nad Baker Street by Vás rozhodně neměly 
minout.

Celá edice se charakterizuje až studijně-vědec-
kým přístupem, projevující se rozvinutým a podrob-
ným aparátem poznámek pod čarou, který v  rámci 
četby čistě jako zábavy může snad i  trochu vadit 
a škodit, ale na druhou stranu přináší nové poznatky 
a mnohé záležitosti uvádí do širšího kontextu. Sou-
částí tohoto přístupu jsou také dvě závěrečné ese-
je. První z nich, Sherlock po svatbě přinese mnohé 
ovoce hlavně těm, kdož toho o Holmesovi ještě moc 
neví, ta druhá, užší výběr z původně delší eseje Jose-
fa Škvoreckého Podivný pán z Providence je na tom 
naopak – úžeji seznamuje s životem, dílem a světem 
H. P. Lovecrafta způsobem, který jistě bude přínosný 
i  těm, kdož se s H. P. Lovecraftem ve svém životě 
(ať už před, nebo po transformaci) setkali. Jedinou 
vadou této eseje je, že se v závěru spíše než HPL 
zabývá hlavně E. A. Poem. Závěrečný dodatek nás 
zkratkovitě seznámí s dílem H. P. Lovecrafta dostup-
ném v českém jazyce.

Kromě kolísavé kvality jednotlivých povídek se 
výrazněji dá knize vytknout snad jen ne zcela pove-
dený překlad, respektive spíše korektorská práce, 
u asi dvou tří povídek ve druhé půli knihy.

Honza Vojtíšek
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Když Ježíš poprvé potkal svého taťku, nemohl 
se cítit o moc jinak než já, když jsem dostal příle-
žitost zpovídat Briana Yuznu. Rozhovor, původně 
plánovaný pro první číslo Howarda se několikrát 
zasekl na poště v Jakartě, ale nakonec v pořádku 
dorazil až k vám, našim čtenářům. Nahoďte tedy 
s námi a Brianem stroj času a vraťme se společně 
do doby, kdy byly ponožky ještě bezpečně zabale-
né pod vánočním stromkem, fi lm Amphibious od-
počíval v trezoru u producentů a konec světa byl 
vzdálený skoro celý rok.

První otázka je nasnadě, jak se chlapec z Fi-
lipín stane světově proslulým žánrovým režisé-
rem a producentem? Kdy ses vlastně rozhodl, že 
chceš točit horrory?

Bylo to asi kolem roku 1980, poté, co jsem do-
končil poměrně dlouhé natáčení mého vůbec prvního 
pořádného fi lmu, který se jmenoval Self-Portrait in 
Brains. Začalo to nějak takhle…

Stal jsem se posedlým šestnáctimilimetrovými 
ručními kamerami značky Bolex asi v době, kdy je 
začaly nahrazovat první videokamery. Jako řada dal-
ších mé generace jsem na střední škole blbnul s os-
mimilimetrovou kamerou (většinou jsem ji používal 
na experimentování se speciálními efekty „v kame-
ře“), takže přechod na Bolex pro mě znamenal úplně 
novou zkušenost. V té době mne hodně bavilo ma-
lování a fotografování, takže první záběry s Bolexkou 
byly „umělecké“ – tedy převážně zvířata u  nás na 
farmě jako krocani, kozy a tak dále (v té době jsem 
byl „hippie“ žijící na venkově). Byl to ale také čas prv-
ních videorekordérů – Betamaxů a já si ho hned běžel 
koupit. Tehdy o Vánocích odjela má přítelkyně (dnes 
má manželka a matka čtyř dětí) navštívit svou rodinu 
a já strávil celý den sám, sám se svým Betamaxem. 
Byl jsem zcela nadšený možností nahrávat fi lmy z te-
levize a stále dokola jsem si pouštěl dva z nich: Ku-
brickovo The Killing a The Spiral Starcase Roberta 
Siodmaka. Byl jsem nadšen kontrolou nad přehrává-
ním a možností studovat fi lm scénu po scéně, záběr 
po záběru. Bylo to pro mne jako zjevení. Ještě téhož 

dne jsem adaptoval povídku Self-Portrait in Brains, 
kterou napsal můj kamarád, do stejnojmenného scé-
náře. A  také jsem se tehdy rozhodl, že se pokusím 
natočit fi lm. 

V té době jsem vlastnil obchod s výtvarnými po-
třebami, který mi vynášel nějaké ty peníze, ale hlavně 
pro mne znamenal místo, ve kterém mohu takřka ne-
rušeně pracovat. Jelikož jsem vůbec nevěděl, jak na-
táčení fi lmu rozjet, dal jsem si prostě inzerát do míst-
ních novin, ve kterém jsem hledal někoho, kdo by 
mi s výrobou fi lmu pomohl. Odpověděl na něj Mike 
Muscal. Říkal, že je nezaměstnaný, ale že vystudoval 
fi lm na univerzitě a velmi rád by se mnou spolupra-
coval. Tehdy ještě nebylo mnoho fi lmových fakult na 
univerzitách, na té naší, The University of North Ca-
rolina, byla pouze katedra rádia, televize a fi lmu. Ale 
měli natáčecí studio, ke kterému měl Mike přístup. 
Sehnal také několik dalších studentů, kteří nám chtěli 
s natáčením pomoci. Já tehdy nevěděl, jaké nejrůz-
nější pozice u fi lmu vlastně jsou a tak jsem se zeptal 
Mika. Ten mi řekl, že šéfem je vždy producent, který 
pokaždé vydělá nejvíce peněz a tak jsem si tu pozici 
vybral. Byl to dlouhý příběh, ale po skončení natáče-
ní jsem s fi lmem nebyl spokojený. Z celého procesu 
natáčení, střihání, tvorby zvuku a  tak dále jsem byl 
ale nadšený, jen výsledný fi lm mi přišel nezajímavý. 

Brian Yuzna
„Nikdy jsem neměl 

fi lmové vzdělání.“

R
o
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Proto jsem se také rozhodl fi lm natáhnout na celo-
večerák a zrežírovat si ho sám. Celý další rok jsem 
psal jednotlivé scény, natáčel je o  víkendech, přes 
týden je sestříhal a další víkend opět nanovo. Takto 
jsem nakonec natočil sedmdesátiminutový fi lm, kte-
rý nebyl horrorem, ale spíše mysteriózním fi lmem se 
spoustou zvláštních efektů. Byli jsme z něj nadšení, 
pročítali fi lmové magazíny, hledali kontakty a snaži-
li se jej přes agenta prodat, ovšem pouze s malým 
úspěchem.

Ačkoli jsem byl z  procesu výroby opravdu na-
dšený a vložil do fi lmu hodně energie, byl jsem velmi 
zklamaný reakcemi mých přátel, když jsem jim ho 
pustil. A to se snažili být velmi zdvořilí. Začal jsem si 
uvědomovat, že můj fi lm není příliš dobrý. Tak jsem 
se poprvé setkal s výraznou pravdou fi lmařiny: to co 
vidí fi lmař a co vidí publikum, jsou dva velmi odlišné 
fi lmy. Četl jsem také každou knihu, kterou bylo mož-
né sehnat a která se alespoň trochu dotýkala tvorby 
fi lmu nebo fi lmového průmyslu jako takového. Z fi l-
mařiny se stala má vášeň, kterou jsem chtěl proměnit 
v profesi a tvořit opravdu profesionální fi lmy.

Proslavila tě tvá spolupráce se Stuartem Go-
rdonem na sérii fi lmů inspirovaných Howardem 
Phillipsem Lovecraftem. První byl Re-Animator… 
Proč jste se rozhodli adaptovat zrovna povídky 
HPL, které jsou velmi specifi cké a (dle mého ná-
zoru) těžké pro adaptování?

Adaptovat Lovecraftovy povídky byl nápad Stu-
arta Gordona a  jeho spoluscenáristů. Poté, co jsem 
se neúspěšně pokoušel natočit „opravdový“ fi lm 
tam, kde jsem žil, jsem se přestěhoval do Los Ange-
les, kde jsem se setkal s mnoha mladými lidmi, kteří 
byli jako já – ze všech možných koutů USA a vlastně 
celého Světa, kteří nemohli točit tam, kde se naro-
dili, ale cítili, že jsou k fi lmařině předurčení a tak se 

přestěhovali do Hollywoodu. Byl jsem tedy ve měs-
tě, kam jsem patřil, městě, kde, jak se zdálo, úplně 
každý měl scénář nebo nápad na fi lm, každý pra-
coval u  fi lmu, všichni žili a dýchali fi lmem. Bylo to 
místo dle mého gusta. Já v té době hledal režiséra, 
protože jsem si v  této pozici nepřipadal dosud pří-
liš úspěšný. Chtěl jsem někoho, kdo měl zkušenost 
s prací s opravdovými herci. Ještě v době, kdy jsem 
žil v Severní Karolině, jsem si dal malý inzerát do Va-
riety, který začínal „Hledá se režisér…“. Dostal jsem 
doslova stovky odpovědí – byla to doba, kdy nebyl 
ani internet, ani fax, takže všechny klasickou poštou! 
Abych to zkrátil, bylo mi řečeno, že bych se měl se-
tkat se Stuartem v Chicagu, kde vedl malé divadlo. 
Hodně se mi líbilo, jak se vypořádal s produkcí a jak 
se po skončení představení ptal diváků, co na hře 
vylepšit. A nejlepší bylo, že to byl stejný horrorový 
fanda jako já! Plánoval adaptovat Lovecraftova Re-
-Animátora jako televizní seriál, dokonce měl už na-
psaný scénář pro pilotní díl, který jsem s ním ihned 
začal předělávat na celovečerní fi lm. A za necelý rok 
jsme v Los Angeles natáčeli Re-Animátora. Po jeho 
velkém úspěchu nám připadalo přirozené natočit 
další Lovecraftovy příběhy a velmi rychle jsme udělali 
From Beyond. Také jsem měl scénář podle Stínu nad 
Innsmouthem (ten název se mi nelíbil, tak jsem navrhl 
titul Dagon) a jak víš, trvalo to pak skoro dvacet pět 
let, než fi lm vznikl! Při této práci jsem musel provést 
hloubkový výzkum na téma HPL a přečetl tak úplně 
každou povídku, co napsal a vybudoval si hluboký 
vztah k  jeho mistrovskému pojetí horroru. Jak jsi ří-
kal, Lovecraft je extrémně těžký pro adaptování, ale 
já měl jako vzor model Re-Animátora. To, co s  tím 
příběhem udělali Paoli, Norris a Gordon bylo něco 
úžasného. Myslím, že se prokopali k  jádru příběhu, 
a to i když ho převyprávěli v moderní době, s přídav-



[ 20 ]

kem lásky a jejich vlastního bizarního smyslu pro iro-
nii. Takže, když jsme se vrhli na From Beyond, mo-
delem nám stál Re-Animator. Asi sis všiml, že po-
vídka Z neznámého světa je plně převyprávěna již na 
konci prologu fi lmu. A  jak se jednou osvobodíte od 
doslovného adaptování Lovecraftových povídek, je 
to už jen klasický problém převedení literárního díla 
do fi lmu. 

Vyprávění fi lmové-
ho příběhu je pro mne 
vždy velkou výzvou, ale 
když je založený na HPL, 
máte alespoň pro začá-
tek fantasticky horrorové 
jádro. Další výzvou sa-
mozřejmě je uvěřitelné 
zapracování lovestory, 
protože to Lovecraft ve 
svých příbězích většinou 
nemívá, stejně jako žen-
ské postavy. Problémem 
je i fakt, že řada jeho po-
vídek nechává hrdinu na 
konci zemřít nebo zeší-
let, což není pro fi lmové 
publikum zrovna to pravé 
ořechové. A co je nejdů-
ležitější, Lovecraft nepsal 

povídky v  moderním stylu jako například Stephen 
King, který při psaní používá postupy fi lmového vy-
právění. Je to myslím proto, že dnes je fi lm domi-
nantním způsobem jak vyprávět příběh a většina spi-
sovatelů skrytě doufá, že bude jejich dílo zfi lmováno. 
V době HPL bylo tištěné slovo vrcholem. Příběhy byly 
psány pouze pro čtenáře a vypravěčské postupy ne-
byly stejné jako dnes. Zápletky některých Lovecraf-
tových příběhů je často složité identifi kovat dokonce 
i poté, co si je přečtete, což ale neoslabuje čtenářský 
zážitek, naopak, mnohdy jej to dělá ještě silnějším. 
Jsme ztraceni v podivném rytmu a  stylu Lovecraf-
tovy prózy, která je asociativní, nikoli popisná. Takže 
ta zvláštní hrůza, kterou stvořil, existuje uvnitř našich 
myslí a v našich představách, nikoli však nutně jako 
čisté fotografi cké obrazy.

Od doby, kdy byl natočen Re-Animator, vzalo 
mnoho fi lmařů náš model a adaptovalo Lovecrafta, 
ale nemyslím, že by některý z  nich dosáhl úrovně 
Re-Animatora, From Beyond nebo Dagona. Stu-
art a já jsme pokračovali v adaptování Lovecrafta jak 
společně, tak každý sám. Jednou z mých nejoblíbe-
nějších adaptací je Necronomicon, kde jsem mohl 
představit samotného HPL, hraného Jeffrey Comb-
sem. Ale stále zbývá řada povídek, které bych rád 
natočil, především Hrůza v Dunwichi, Věc na prahu 
a Volání Cthulhu.

Minimálně dvakrát jsi vstoupil do fi lmové série, 
aby si v rámci ní natočil další pokračování a udělal 
jsi to velmi odlišně od předchozích dílů. Mám na 
mysli vynikající Return of the Living Dead 3 a Si-
lent Night, Deadly Night 4. Co tě táhlo k tomu udě-
lat pokračování k sérii vymyšlené jinými autory?

No, popravdě jsem udělal víc, než jen pár seque-
lů, ale ne vždy to byly úplně skvělé věci. Krátká od-
pověď by asi byla, že jsem tak měl prostě možnost 
natočit fi lm. Problém u fi lmu jsou totiž vždy peníze. 
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A ty se snáze shání pro pokračování, protože už jde 
o pokračovatele určité hodnoty. Jelikož jsem nikdy 
neměl žádné fi lmové vzdělání a žádnou velkou reži-
sérskou zkušenost, byl jsem vždy šťastný, že můžu 
režírovat. A zatímco řada režisérů se na natáčení se-
quelů dívá z patra, já v tom viděl jen další možnost, 
jak se dostat k řemeslu. Jelikož jsem vlastnil práva na 
pokračování Re-Animatora, dostal jsem se i k režii. 
A protože jsem se bál, že dopadnu jako řada debu-
tujících režisérů, jejichž první fi lm je i jejich poslední, 
říkal jsem si, že ochráním svou druhou šanci tak, že 
uzavřu smlouvu rovnou na fi lmy dva. A Bride of Re-
-Animator měla být až tím druhým. U Nevěsty jsem 
se snažil udělat fi lm co nejvíce podobný Re-Animá-
torovi, abych uspokojil jeho fanoušky. Ale když jsem 
dostal příležitost režírovat Return of the Living Dead 
3, existoval tu už první sequel, který neměl příliš vel-
ký úspěch. Takže studio nějak moc netrvalo na tom, 
abych se vydal po stopách prvního dílu, jediné, co 
tam chtěli, byly mozkožravé zombie. Já byl velký fa-
noušek jak původního Return of the Living Dead, 
tak Romerovy Night of the Living Dead a byl jsem 
hodně nadšený z možnosti přispět k  tématu. Dělal 
jsem tak vlastně druhé pokračování alternativního 
sequelu žánrové klasiky. A  chtěl jsem udělat svou 
vlastní verzi, ve které bych akcentoval jak Return, 
tak Night. Studio nechtělo další komedii a tak jsem 
se scénáristou pracoval na myšlence, že hlavním hr-
dinou bude zombie. Byl jsem trochu zklamán Bride 
of Re-Animator – postava Nevěsty je má oblíbená 

a bohužel je oživena až na konci fi lmu a rychle umírá. 
V Return of the Living Dead 3 jsem tedy viděl svou 
šanci udělat opravdovou zombie love story. Příliš 
jsem se tedy neohlížel na to, že má jít o pokračování 
a chtěl jsem pouze vyprávět svůj příběh, což jsem 
také udělal.

Na začátku své režisérské kariéry jsi dě-
lal skvělé „tělesné“ horrory jako Society a Silent 
Night, Deadly Night 4: Initiation (miluju tu scénu 
plnou housenek a  slizu). Myslím, že jediný další 
umělec je schopný dělat podobné fi lmy a je to Da-
vid Cronenberg. Netoužíš někdy udělat zase po-
dobný fi lm? Jasně, vím, že se tomu blížily některé 
scény z The Dentist, ale mám na mysli spíš něco 
podobně šíleného jako konec Society…

Jasně, hrozně rád bych se do takového světa 
vypravil znovu. Se Society jsem měl velké štěstí, 
protože jsem dostal příležitost dělat naprosto cokoli, 
co jsem chtěl. Myšlenka na scénu, kdy se těla noří 
jedno do druhého a propojují se, vzešla z noční můry, 
kterou jsem kdysi měl a něco takového jsem ve fi l-
mech do té doby neviděl. Spolupracoval jsem tedy 
se scénáristy na tom, aby podobné scény do příběhu 
zakomponovali. A, samozřejmě, měl jsem obrovské 
štěstí, že mi speciální efekty dělal Screaming Mad 
George, jeho práce je fantastická! Doufám, že budu 
mít ještě někdy příležitost režírovat příběh, který ob-
sahuje podobné tělo měnící fantasmagorie.

Měl jsi hlavní vliv na novou vlnu španělské-
ho horroru. Během sedmi let, která jsi strávil ve 
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Filmaxu jsi objevil umělce jako Jaume Balagueró 
nebo Paco Plaza a produkoval množství nádher-
ných horrorů. Jak na ty časy vzpomínáš? Chtěl 
bys podobný pro-
jekt realizovat 
znovu?

Fantastic Fac-
tory pro mě byla 
obrovská příleži-
tost. Roky jsem 
čekal na možnost 
stvořit značku po-
dobnou Hammer 
Films a  naštěstí 
narazil ve Špa-
nělsku na fi rmu, 
která chtěla dělat 
fi lmy a  měla ráda 
mé myšlenky. Sa-
mozřejmě nás limitovalo mnoho faktorů, jako peníze 
a nepřízeň některých lidí z fi rmy, kde ne každý byl fa-
nouškem žánru. Každopádně život v Barceloně jsem 
miloval, byla to výzva pracovat ve španělštině a kata-
lánštině a v rámci zcela jiné fi lmové kultury, která ne-
měla tolik zkušeností se žánrovými fi lmy. Po úspěchu 
Fantastic Factory je tento typ fi lmů ve Španělsku vel-
mi populární. Hrozně bych si přál ještě jednou rozjet 
podobný produkční projekt, v jakékoli zemi na světě. 
Pokoušel jsem se o to v Indonésii (což je tedy pořád-
ná výzva), ale naše fi nancování se rozpadlo během 
krize v roce 2008 a udělali jsme pouhé dva fi lmy. Nyní 
hledám další podobnou příležitost.

Otázka, která prostě musí být položena: co 
další Re-Animator? Vím, že tu byly plány na celou 

novou trilogii a celý koncept vypadal skvěle. Jaká 
je situace teď, na konci roku 2011? 

Když jsem opustil Španělsko, snažil jsem se se-
hnat fi nance na tri-
logii pokračování, 
která by uzavřela 
příběh Re-Animá-
tora. Prvním dílem 
měl být House of 
Re-Animator, kte-
rý by znovu spojil 
Stuarta Gordona 
a  další původ-
ní scénáristy. Už 
jsme měli fi nance 
prakticky po kupě, 
když se to bohu-
žel celé sesypa-
lo. George Bush 

opustil Bílý dům a příběh už tak nepasoval na aktu-
ální situaci. Dalším měl být Re-Animator Unbound!, 
tak trochu dr. moreauovský Herbert West. Dokonce 
existuje první verze scénáře. A celé to mělo být za-
končeno snímkem Re-Animator Begins. Problé-
mem dneška je, že fi lmový průmysl prožívá zemětře-
sení kvůli internetu a pirátství. V kombinaci s ekono-
mickou krizí to činí klasické produkování fi lmů velmi 
problematickým. Také lehce pracuji na restartování 
Re-Animatora s výrazně větším rozpočtem, ale to si 
zatím nechám pro sebe. 

A nějaký jiný lovecraftovský fi lm v dohledu?
V  současnosti nepracuji na ničem dalším, co 

by bylo spojeno s Lovecraftem, i když na to myslím 
prakticky neustále.

[ [[ [[[[ 22222222222 ]]]]]
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Tvůj nový fi lm Amphibious s Michaelem Paré 
byl natočen v  Indonésii a  je kompletně 3D. Jak 
těžké pro tebe bylo pracovat v tak exotické zemi 
s novou technologií? A kdy budeme moci fi lm vi-
dět? 

Netuším, kdy budete moci Amphibious vidět, byl 
to hodně složitý projekt a nyní už nad ním nemám 
kontrolu. Natáčení ve 3D byla parádní zkušenost, 
něco, co jsem si opravdu chtěl vyzkoušet. A natáče-
ní v  Indonésii (v Jakartě, na západním pobřeží Jávy 
a na Bali) bylo velkou výzvou a opravdu fantastické. 
Bydlel jsem v Jakartě několik let, během nichž jsem 
se snažil vytvořit produkční fi rmu nazvanou Komo-
do Films. Ale jak jsem říkal, ekonomická krize v roce 
2008 zničila naše fi nancování a my natočili pouze 
dva fi lmy před tím, než jsme to museli vzdát. Prvním 
z těch fi lmů byl Amphibious, druhým pak antologie 
Takut: Faces of Fear, natočená v indonéštině s šesti 
odlišnými indonéskými režiséry.

A na závěr, tvé další plány na poli horroru?
Pracuji na projektu, který bych rád režíroval a kte-

rý se jmenuje Pope.

Díky za rozhovor a Šťastné a veselé!! 
I tobě!
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Ve své bezmezné touze založit svobodnou pro-
dukční stáj, podobnou britskému Hammeru a vyrá-
bět horrory přesně podle svého gusta se Brian Yuzna 
vydal okupovat jihovýchodní Asii, konkrétně Indoné-
sii. Vy, kteří jste četli náš obsáhlý rozhovor s Brianem, 
už víte, že na rozdíl od Filmaxu, se tentokrát příliš ne-
zadařilo a vznikly pouhé dva fi lmy. Jedna povídková 
antologie indonéských režisérů a právě Amphibious, 
se kterým se jeden z  tvůrců Re-Animatora vrací po 
pěti letech k režii.

Režie: Brian Yuzna
Scénář: John Penney, Brian Yuzna, 

San Fu Maltha, Somtow Sucharitkul
Délka: 83 min

Původ: Nizozemí, Indonésie
Rok: 2010

Hrají: Michael Paré, Janna Fassaert, 
Steven Baray, Mohammad Aditya

A bohužel to není návrat nijak velkolepý, i když na 
něm lze nalézt leccos dobrého a zajímavého. Brian 
tvrdí, že práce na Amphibious pro něj byla velkou vý-
zvou a nesmírně ho bavila – cizí země, nový a pro ně-
koho možná zajímavý 3D formát, zcela jiné fi lmařské 
podmínky, než na které byl zvyklý – to vše muselo být 
jistě zajímavé, ale výsledný fi lm působí jen jako další 
obyčejné zvířecí béčko.

Prakticky celý děj se odehrává na rybářské plo-
šině, což je skoro to samé jako těžební plošina, jen 
místo Bruce Willise je tam banda malých Indonésa-
nů, chytajících nějaké krevety, či co. No a na tuto plo-
šinu útočí z vody obří štír. Nebojte, neprozradil jsem 
nic zásadního, tvůrci se jím chlubí už na plakátech. 
A pokud se náhodou chystáte vznést poměrně logic-

kou námitku, že podvodní štír je docela zvláštní zvíře, 
tak vězte, že tenhle je Amphibious, tedy obojživelný. 
Na to byli potřeba čtyři scénáristé, včetně presidenta 
thajské asociace horrorových spisovatelů.

Ale ne, abych nehanil zrovna scénář, na poměry 
fi lmu s přerostlou potvorou je docela sofi stikovaný 

Amphibious

R
E
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a myslím, že se vyplatí sledovat. Bůh ví, zda nejde 
o nějakou méně profl áklou jihoasijskou legendu. Pří-
tomnost příběhu s pointou je jedna z věcí, které Am-
phibious odlišuje od produkce Asyla, Syfy a dalších 
společností, které se přerostlé potvory specializují. 
Tou další odlišností je Michael Paré, který…ne, sorry 
Michaeli, to bylo levné, my víme, že musíš živit rodinu 
a proto bereš cokoli a  kdekoli. Tou další odlišnos-
tí jsou triky, čímž nemyslím ani tak samotného štíra, 
který je jen lehkým nadstandardem, ale jeho brutál-
ní řádění, které nás ujišťuje o  tom, že režisérem je 
opravdu Brian Yuzna.

Když už jsme se tu tak ošklivě vysmáli té prodej-
né děvce Michaelu Paré, kterého jinak v Howardovi 
máme celkem rádi, ostatně jsme mu věnovali profi l 
už v prvním čísle, měli bychom zmínit také další her-
ce. Paré sám totiž předvádí svůj standard posledních 
let a o tom se fakt mnoho napsat nedá. Jeho nabí-
ječka je na tom podobně a tak zbývají pouze Asiaté 
ve vedlejších rolích. Z nich o hlavu vyčnívá ten  nej-
menší, chlapec, který je mysticky spřízněný s hlav-
ní obludou. Chladně tajemné pohledy, které vrhá do 
kamery, jsou vedle brutality tou nejvýraznější devizou 
snímku. Jeho parťáci mu už pouze přizvukují, aby 
poté zemřeli na toaletě či jinou potupnou smrtí, kte-
rými štír rozhodně nešetří. 

Amphibious, kterého provázely poměrně silné 
porodní bolesti, kdy dlouhou dobu tlel schovaný 
u producentů, se rozhodně nestane ozdobou fi lmo-
vé tvorby Briana Yuzny. Horší už je pouze Rottweiler 
(psáno s  tím, že jsem neviděl seriálového Tarzana). 
Rozhodně to ovšem neznamená, že by si ho fandové 
přerostlé zvířeny (mezi které se s výhradami počítám)
neužili, nebo že bychom snad měli na jeho tvůrce 

zanevřít. To ani náhodou! Jen by bylo možná fajn, 
kdyby se vrátil tam, kam patří. Tedy do hájemství 
H. P. Lovecrafta a jeho bizarních vizí. 

Roman Kroufek
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Když básní skládání mě láká,
vynechat nechci Vlkodlaka.
Bisklavret sluje v Bretani,
Garwalf jej zovou Normani.
Mezi lidem se proslýchalo
a také začasté se stalo,
že z mužů byli vlkodlaci,
co v houští, v doupatech se ztrácí.
Garwalf je hrůzná šereda,
když zuřivost ho posedá,
pak lidi dáví, zlo jen plodí,
v hlubokých lesích dlí a chodí.
Již dosti pověděno je tu.
Povím vám teď o Bisklavretu.

V Bretani baron přebýval,
šlo o něm vůkol moře chval.
Bylť rytíř dobrý, tváře milé
a počínal si ušlechtile.
Důvěrný s ním byl lenní pán
i sousedy byl milován.
Za choť pak pojal zdatnou paní, 
rozkošné na ní podívání.
On miloval ji, ona jeho,
čehosi však se bála zlého,

že v týdnu vždy ho ztrácela
na tři dni, aniž věděla,
kam poděje se a kde slídí,
což neznal nikdo z jeho lidí.
Když navrátil se jedenkrát
zas domů vesele a rád,
zeptati se ho osmělí:
„Pane můj, sladký příteli,
na jedno bych se ráda ptala,
však kde bych odvahu já vzala;
tak bojím se vašeho běsu,
že před vámi se celá třesu.“
Když tohle slyšel, objal ji,
k sobě ji vinul, zlíbal ji
a děl: „Nuž zeptejte se, paní,
takové věci není ani,
již neřek bych vám, když ji znám.“
„Věru to blaží, díky vám!
Pane, já tonu v oněch dnech,
kdy mizíte mi, v úzkostech.
Jak vstanu, trnu v obavách,
a že vás ztratím, mívám strach.
Jestli klid nenavrátíte mi,
tu brzy klesnu mrtva k zemi.
Nuž rcete mi, kam odcházíte,

Bisklavret
Marie de France
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kde přebýváte a kde dlíte!
Snad za láskou vy chodíte,
když tomu tak, pak bloudíte.“
„Přísámbůh, paní, je mi líto,
však nepovím, vždyť zvíte-li to,
pak navždy ztratím vaši lásku
a vlastní život vydám v sázku.“
Když tohle paní slyšela,
nepřijala to zvesela.
Ptávala se ho častokrát,
znala se tulit, přilísat,
až prozradil jí svoje taje,
ničeho před ní neskrývaje.
„Paní, já bývám vlkodlak,
do hloubi lesa vpadnu pak
a v nejhustší hvozd se skryji
a z kořisti a lupu žiji.“
Když takto všechno už jí řek,
nevyšla ona z otázek,
jak při tom chodí oblékán.
„Paní,“ děl, „jak mě stvořil Pán.“
„Proboha, kampak dáte šat?“
„Paní, vy nesmíte to znát,
neboť až někdy uhlídám,
že moje šaty jsou ty tam,
vlkodlak budu po vše časy
a nedostane se mi spásy,
až se mi šaty zase vrátí.
To místo nikdo nesmí znáti.“
„Pane,“ řekla zas dáma na to,
„vy jste mi v světě nad vše zlato,
nic přede mnou nesmíte skrýt,
obavy v ničem ze mne mít.
To budí ve mně nedůvěru.
Pro který hřích či zpronevěru
mi pro nic za nic nevěříte?
Vše rcete mi! Tím nechybíte.“
Tak naléhá, tak sužuje ho,
až se jí vyzpovídal z všeho.
„Paní,“ děl, „blízko lesiny,
kde chodím, vedle pěšiny,

tam stojí starý kostelík,
k němuž mě víže mnohý dík.
Veliký balvan s dutinou
leží za hustou křovinou.
Šat skrývám v keři u balvanu
až do návratu domů k ránu.“
To slyší dáma udivena,
strachem celá začervená.
Tím tajemstvím se poděsila,
na mnohý způsob uvážila,
jak mohla by mu dáti vale,
vždyť lehat s ním už nechce dále.
Jeden pak rytíř v onom kraji,
který už dlouho v lásce má ji,
mnoho ji prosil, tolik žďál,
a vždycky při ní v službě stál.
(Nikdy proň lásku necítila,
nikdy mu lásku neslíbila.)
Pro toho posla posílá,
aby mu nitro odkryla.
„Příteli,“ praví, „radujte se!
To, pro co tolik trápil jste se,
teď povolím vám bez odkladu
a překážek vám nenakladu.
Své srdce, lásku svou vám dám
a milenkou chci býti vám!“
On překypoval vděčností,
přijal slib její věrnosti
a sám ji věrnost odpřísáh.
Řekla mu, kudy v houštinách
mizí cesta jejího muže
a kterak oloupit ho může
o jeho odložený šat,
až do lesa se bude brát.
Tak Bisklavret zle zrazen byl,
to od ženy si vysloužil.
Že pak se ztrácel častěji,
k závěru všichni dospějí,
že zmizel navždy tentokrát.
Nelení hledat a se ptát,
vše pátrání však marné je,
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a tak se vzdali naděje.
Paní pak za toho se vdala,
jehož už dávno milovala.

Tak zůstalo, rok zmizel v dál,
až na lov vypravil se král.
Do lesa zamířil si hned,
tam, kde přebýval Bisklavret.
Sotvaže vypustili psy,
na vlkodlaka narazí.
Hned za ním, chvilky nemaří
i lovčí lid i ohaři,
takže ho málem lapili,
roztrhali, zle zřídili.
On ale postřeh, kde je král,
běžel tam, na milost se vzdal.
Zachytil se ho u třemene,
nohy mu zlíbal pokořeně.
Král zmírá strachy, jak ho vidí,
zavolá všechny svoje lidi.
Na pány: „Pojďte blíže!“ kýv.
„Podívejte se na ten div,
jak se to zvíře pokořuje!
Jak člověk, jak se doprošuje!
Zpět zavolejte hafany,
ať z toho vyjde bez rány!
To zvíře rozumí a chápe,
už na cestu se dejme kvapem!
A zvíře vezmu na milost,
vždyť dneska lovil jsem už dost.“

A pak už král se otočí,
Bisklavret k němu zabočí,
pryč nechce, po boku mu běží,
na svobodě mu nezáleží.
Král odvedl ho na svůj hrad,
radoval se a byl mu rád.
Nic podobného nezřel dřív,
pokládá ho za velký div
a převelice si ho cení.
Rozkázal, lid ať jeho lenní
ho chrání a pro jeho lásku
ať nezkřiví mu ani vlásku
a nikdo že ho nesmí bít;
buď dobře napojen a syt.
Oni ho rádi chovali,
byl stále mezi vasaly
a vedle krále chodil spat,
na hradě každý ho měl rád.
Bylť milý, dobráckého vzhledu,
nic neučinil bez ohledu.
Ať kamkoliv se vydal král,
on o útěk se nestaral,
nemeškal všude se s ním brát,
vždyť věděl, že ho král má rád.

Poslyšte teď, co bylo dál!
Ke dvoru, který držel král,

barony všechny sezvali,
co byli jeho vasaly,
ať pomohou mu při té slávě
a poslouží mu obětavě.
Náš rytíř odebral se tam,
byl samá zbroj a drahokam,
co za choť měl choť vlkodava,
a vůbec nedošla ho zpráva,
že mu má přijít na oči.
Jako do paláce vykročí
a uvidí ho Bisklavret,
skokem se na něj vrhl hned,
chňap po něm, vlek ho před krále,
svíral ho, že měl namále,
kdyby ho nebyl zavolal
a holí pohrozil sám král.
Dvakrát ho kousnout chtěl ten den,
každý byl nad tím udiven,
vždyť nikdy takto nezasočil,
ať kohokoliv z lidí zočil.
Tvrdili všichni po domě,
že se tak chová vědomě.
Ten člověk ublížil mu snad
a on by se mu pomstil rád.
Tak tomu bylo celý čas,
pokud drželi hodokvas,
až páni k odchodu se měli,
do svých sídel se nevraceli.
A mezi všemi rytíři
ten první domů zamíří,
jejž zabít chtělo zvíře lité.
Tu nenávist vy pochopíte.

Po čase zrovna nedlouhém,
což dobře vím a jista jsem,
zas do lesa si vyjel král,
(jenž moudře, slavně kraloval),
kde nalezen byl Bisklavret,
a král ho zase s sebou ved.
Na noc, než k domovu se dají,
ležení rozbil v onom kraji.
To zvěděla choť vlkodava,
nazítří na cestu se dává
ke králi, vábně vystrojena,
bohatstvím darů obklopena.
Jak Bisklavret ji z dálky vidí,
nezadrží ho žádný z lidí.
Jak vzteklý vrh se na ní lítě.
Hle, jak se pomstil znamenitě!
Nos vytrhl jí z obličeje.
To pro ni věru víc než zlé je.
Obklopili ho ze všech stran
a byl by býval rozsekán,
když jeden rádce řekl králi:
„Slyš, pane, buď mé rady dbalý.
To zvíře bylo stále s vámi
a není nikdo mezi námi,
kdo by ho neznal dlouho již
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a často nepustil ho blíž.
Nikdy nedotk se člověka,
zrada mu byla daleká,
kromě případu téhle paní.
Jak jsem vám oddán do skonání,
chová k ní asi hněvný vznět,
k jejímu muži jak by smet.
Toť žena toho šlechtice,
jejž miloval jste velice,
jenž zmizel, a už drahný čas
nevíme, zda se vrátí zas.
Pročež vy zdržte tu paní.
Snad pravdu vynutíte na ní,
proč jí to zvíře nenávidí.
Ať mluví, ať, co ví, se vidí.
Zřeli jsme přec už mnohý div,
jenž v Bretani se udál dřív.“

Král učinil, jak rádce radil,
rytíře do vězení vsadil
a žalářem i paní stih
a krutě přived do úzkých.
Jak v úzkostech a strachu byla,
vše o muži mu vyjevila,
jak jí svůj příběh vypravoval,
kam chodil, več se proměňoval,
kterak ho černě zradila
a jeho šatu zbavila.
Od těch dob, co ty šaty měli,
v kraji ho nikde neviděli.
Vše zvážil král a viděl hned,
že zvíře je sám Bisklavret.
Tu vyžádal si jeho šat,
chtíc nechtíc musela ho dát.
Jen rozkázal, už oděv je tu
a káže jej dát Bisklavretu.
Když před něho šat položili,
nevěnoval mu ani chvíli.
Šlechtic, na jehož radu dali
již prve, znovu radí králi:

„Co děláte, to pochybné je,
pane, a nic ho nepřiměje,
před vámi odít zlatohlav
a změnit zvířecí svůj háv.
Vězte, že je to důležité,
jak velice se stydí, zříte.
Dejte ho zavést do komnat
a oděv mu tam nechte dát.
Delší čas ho tam zanecháme,
zda promění se, uhlídáme.“
Král osobně se tam s ním beře
a zavřel za ním všechny dveře.
S dvěma barony po chvíli
zas do komnaty popílí.
Do síně vstoupí všichni tři,
tam na královském loži zří
rytíře klidně spícího.
Král obejmouti běží ho,
stokrát ho líbá, tiskne, vítá,
jak se jen příležitost skýtá.
Vrátil mu všechnu jeho zem,
víc dal, než říci schopna jsem.
Ženu ze země vykázal
a z kraje vyhnati ji dal.
S tím do vyhnanství byla hnána,
pro něhož vyzradila pána.
Dost dětí na svět přived s ní,
jež byly snadno k poznání
po vzezření a po původu.
Veškeré ženy z toho rodu,
jak bez nosu se narodily,
tak, věřte, bez nosu i žily.

Zde je ten příběh pravdivý,
nemějte o něm pochyby.
Zpěv složen byl o Bisklavretu
na věčnou paměť všemu světu.

Překlad: 
Jiří Konůpek, O. F. Babler

O nejstarší známé francouzské básnířce Marie de France se toho ví jen málo. Narodila se někdy ve druhé 
polovině 12. století v Normandii a jistou dobu, během vlády svého velkého příznivce Jindřicha II. a jeho ženy 
Eleonory Aquitánské, žila u anglického dvora. O jejím postavení u dvora není známo nic bližšího. Vzhledem 
ke svému pohlaví a na svou dobu byla Marie de France poměrně vzdělaná, uměla latinsky (přeložila latinský 
spis Očistec svatého Patrika) a anglicky (z angličtiny přeložila vlastní sbírku ezopovských bajek Isopet). Její 
skutečné jméno není známo, to, pod kterým vstoupila do světa literatury a je pod ním známa dodnes, si ale 
vlastně vybrala sama, když v epilogu ke svým Bajkám napsala: „Končím svůj spis pro věčnou paměť, vězte, 
že sluji Marie a jsem z Francie.“ Psaní se začala věnovat v poslední třetině dvanáctého století. Sepsala sbírku 
dvanácti veršovaných povídek známou pod druhovým jménem Lais (někdy před rokem 1189), sbírku 103 
ezopovských bajek Isopet vydávanou pod titulem Bajky a samozřejmě (někdy po roce 1189) již zmíněný pře-
vod skladby Tractatus de Purgatorio sancti Patricii Henriho de Saltey nazvaný Espurgatoire Sainct Patrice 
(Očistec sv. Patrika). Goethe k jejím povídkám ve svém Deníku poznamenal: „Šerosvit věků, který se vkrádá 
do našich vztahů k Marii Francouzce, činí nám její básně ještě půvabnějšími a ještě dražšími.“ Její Lais (z nichž 
pochází i Bisklavret) jsou vrcholnými ukázkami básnického druhu, který vstoupil do literatury ve dvanáctém 
století a který je možno označit jako básnickou povídku nebo veršovanou novelu. Její námi otištěná veršova-
ná novela Bisklavret (jméno vychází z bretonského bleiz lauaret, tedy mluvící vlk) možná není ryzím horrorem, 
s největší pravděpodobností je to však nejstarší literárně ztvárněný vlkodlačí příběh, na nějž můžete narazit.



[ 30 ]

R
E
C
E
N
Z
E

Chystáte-li se na dovolenou do Španělska, urči-
tě nejezděte do města Inboca. Tedy nepotrpíte-li si 
na svérázné domorodé obyvatelstvo, v jistém smyslu 
bezkonkurenční hotelové zázemí a objevují-li se vám 
na bocích zarudlé šrámy. Protože „jsou jen dvě mož-
nosti!“

Režie: Stuard Gordon
Scénář: Dennis Paoli

Délka: 94 min.
Původ: Španělsko

Rok: 2001
Hrají: Ezra Godden, Francisco Rabal, 

Macarena Gómez, Uxía Blanco

K Dagonovi se pravidelně a s radostí vracím kvů-
li třem věcem. 

O  kráse či jejím opaku Macareny Gómez jsem 
ochoten polemizovat, ale do role mladičké velekněž-
ky Dagonova kultu sedla jak pověstná prdel na hr-
nec. Uhrančivá, podmanivá, mrazivě neskutečná 
a  jaksi nad(ne)realistická, magická, výjimečná. Kdy-
bych s nějakým psychologem hrál takovou tu aso-
ciační hru „Já řeknu slovo a  ty řekni první věc, co 
tě napadne“, při slově Dagon bych okamžitě vyhrkl 
právě její jméno.

Lovecraft různé již zjevně nelidské ale ještě ne 
naprosto zcela „jiné“ obyvatelstvo svých vesnic 
a městeček nikdy nijak extra zvlášť moc nepopisoval. 
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Dokonale jen načrtl a nechal pracovat vaší představi-
vost. Gordonovi s Yznou a jejich maskérům ta před-
stavivost funguje úžasně, protože obyvatelé Inboky 
jsou naprosto úchvatní. Jejich masky, pohyby, mluva 
a  zvuky, to je prostě blaho. Dokonalost. Fungující. 
Jsou strašidelní, ale přesto se neodvrátíte, protože 
chcete vidět všechny detaily. A každým dalším sle-
dováním fi lmu jich objevujete víc a více. Mrazí z nich. 
Nejradši by jste se jim ihned klidili z cesty. Jsou ne-
chutní. Obrací se z  nich žaludek. Nevíte, co dříve, 
zda si zakrývat uši, aby jste neslyšeli jejich bublavé 
a vřískavé zvuky, oči, aby jste neviděli jejich nelibou 
transformaci a odpudivou chůzi, nebo si drželi žalu-
dek, aby jste nevrhli. Macarena Gómez by mohla být 
pouze náhoda v dobrém výběru obsazení. Ale tohle, 
Inbocané, to chtělo přesnou a dokonalou spoluprá-
ci širšího kolektivu – od samotných herců a hereček, 
přes maskéry a maskérky až po zvukovou postpro-
dukci. A to se prostě musí ocenit.

Snové (na počátku fi lmu) a skutečné (v závěru) 
podmořské scény hlavního hrdiny potápějícího se 
u „Dagonova chřtánu“ jsou opravdu okouzlující a jak 
podotýká jeden komentář k fi lmu, tomuhle by oprav-
du slušelo (neboť by to dostalo naprosto, v tom pozi-
tivním směru, jiný rozměr) fi lmové plátno.

A mohl bych jmenovat dál. Skvělá hudba. Pro 
mě překvapivé sice ne nějak explicitní, ale přesto na 
povahu fi lmu razantnější, gore scény. Kdybych chtěl 
uvést čtvrtý důvod své obliby a častého vracení se 
k fi lmu, byly by to právě ony. Ten fi lm na nich totiž 
nijak nestojí a kdyby tam nebyly, nijak by mu to neu-
škodilo. Takhle jsou tedy jen a pouze potěšující třeš-
ničkou na dortu a právě proto jsou tak pozoruhodné 
a zapamatovatelné. Jsou tam prostě jen proto, aby 

potěšily. A i ta nahá prsa se tu objeví. Což již v době 
vzniku fi lmu byla netypická a právě překvapivá po-
ložka v  dokonce svého času i  tak naděrplodného 
žánru, jakým horror bezesporu byl.

O  tom, proč, i když H. P. Lovecraft napsal po-
vídku nazvanou Dagon, tento příběh mladého páru 
amerických studentů, kteří během dovolené na moři 
ztroskotají poblíž velmi podivného městečka s  ještě 
podivnějšími obyvateli a  jeden z nich odkryje nejen 
pravdu o historii městečka a místního tajemného Da-
gonova kultu, ale i sám o sobě, vychází ze dvou ji-
ných lovecraftových povídek a to hlavně Stín nad Inn-
smouthem a trochu Slavnost, si přečtete v rozhovoru 
na jiném místě Howarda. Zde se sluší dodat jen pár 
základních informací. Film nezapře poměrně levnou 
produkci, řekl bych, že se o to ani nesnaží, přesto do-
káže v mnoha ohledech překvapit. Je si vědom své 
béčkovosti, ale dokáže z toho udělat přednost. Ruku 
na srdce, vezměte si svůj horrorový top ten, kolik fi l-
mů z něj jsou áčkové záležitosti? Triky jsou na velmi 
slušné úrovni. Masky, jak již bylo řečeno, o úroveň 
výše. Herecké výkony obstojné, i když hlavní hrdina 
v podání Ezry Goddena je trochu nesebejistý, roztě-
kaný a  tu a  tam se mu něco nepovede (přesto mu 
Gordon dal druhou šanci ukázat, že to není naprosté 
poleno ve svém dílu seriálu Master’s of Horror). Je-
den z mála lovecraftovských fi lmů, kde převedení do 
současnosti vítám, protože zde se to povedlo s at-
mosférou Mistrových povídek velmi dobře skloubit.

Prostě a jasně, na Dagonovi jde každým coulem 
vidět, že ho dělali znalci a milci lovecraftových příbě-
hů a jejich atmosféry. To mu dodává jednu, dle mého 
nedoceňovanou a přehlíženou, vlastnost – řadí ho to 
mezi nejlepší fi lmové lovecraftovské adaptace a  in-
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spirace. Dagon je výborný fi lm. Nepotřebuje k tomu 
rozpočet zapadlé africké minizemičky, slavné a okou-
kané ksichty, agresivní PR, trikovou onanii a všech-
no to, čím nás zaplavují sračkové áčkové produkce. 
Stačí mu na to cit a pochopení pro žánr, entuzias-
mus, radost z tvorby a znalost fanouškovských po-
žadavků. Nevím jak vy, ale já to jsem schopen ocenit. 
Myslím, že duo Yuzna-Gordon si nekorunované krá-
lovství v  rámci lovecraftovských fi lmových adaptací 
vydobili již svými předešlými fi lmy, tímto to ale jen 
a pouze potvrdili jako nezvratitelný fakt. Z toho trůnu 
je jen tak někdo nesesadí.

Samozřejmě, kdybych chtěl, mohl bych se fi lmem 
důkladně prošťourat a nějaká negativa najít (již zmí-
něný hlavní hrdina, občas opravdu řvoucí levnost), 
ale nevidím jediný důvod, proč bych to měl dělat.

Chcete-li vidět povedený horror jehož letopočet 
vzniku začíná dvojkou, touláte-li se rádi podivuhod-
ným a magickým světem jednoho podivína z Provi-
dence, vřele doporučuji.

Iä! Iä! Cthulhu Fhtagn! (Mimochodem zjistíte, jak 
se to vyslovuje, respektive, jak si tvůrci fi lmu myslí, že 
se to vyslovuje).

Honza Vojtíšek
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Pokud má obsah nezávislého horrorového maga-
zínu Howard alespoň trochu odrážet vkus jeho auto-
rů, museli jsme nutně dříve nebo později dojít k H. P. 
Lovecraftovi. Zvládli jsme to relativně brzo. A jakého 
jiného herce si v Lovecraftovsky orientovaném čísle 
vybrat pro profi l než právě Jeffreyho Combse? Ne-
jenže hrál hlavní role v řadě fi lmů na motivy Lovecraf-
tova díla, ale také si jako vůbec první herec slavného 
spisovatele střihnul na fi lmovém plátně. Ale hezky 
postupně.

Jeffrey Combs se narodil 9. září 1954 a  je tedy 
velmi pravděpodobné, že v  okamžiku vyjití tohoto 
čísla Howarda bude mít plnou hlavu příprav na víken-
dovou oslavu svých padesátých osmých narozenin. 
Pochází z  devatenáctého největšího Kalifornského 
města, Oxnardu, mimochodem také rodiště Jamese 
Camerona. Dlouho se tu však neohřál a většinu dět-
ství a mládí strávil v Lompocu. Poté, co mu úspěšně 
vyrazilo pubické ochlupení, a zhrubl hlas, rozhodl se, 
že bude hercem. A jelikož v Americe je v této profesi 
trochu přetlak, je dobré začít nějakou tou přípravou. 
Tu Combs rozodně nepodcenil. Nejprve studoval na 
Pacifi c Conservatory of the Performing Arts v Santa 
Marie, aby své herecké vzdělání ještě rozšířil na Wa-
shingtonově univerzitě v Seattlu. Teoreticky vyzbro-
jený, ale bez hereckých ostruh zcela propadl divadlu 
a  křižoval celé západní pobřeží, střídaje divadelní 
společnosti, jejichž výčet je poměrně obsáhlý a pro 

naše potřeby zcela irelevantní. Za zmínku stojí, že za 
své výkony získal cenu divadelních kritiků z Los An-
geles.

Od divadla už byl pouze krůček k televizi a fi lmu. 
První Combsovou rolí, která byla zaznamenána na 
celuloid, byl chlápek za přepážkou ve fi lmu Honky 
Tonk Freeway (1981), který ovšem nebyl horrorem 
ani v nejmenším. Tím byl až Jeffreyho třetí fi lm, Fri-
ghtmare (Frightmare: Legenda horrorů, 1983), ve 
kterém skupinka fanoušků ukradne mrtvolu svého 
oblíbeného herce a pomocí magie ji oživí. Není bez 
zajímavosti, že parťáku tu Combsovi dělal například 
Luca Bercovici, kdysi nadějná formule ze stáje bra-
tří Bandů, odpovědná například za první Ghoulies 
či Rockulu. Ve stejném roce následovala menší role 
v  jedné z nejlepších komedií všech dob, The Man 
with Two Brains (Muž se dvěma mozky, 1983), kde 
si, snad jako předzvěst toho, co mělo následovat, za-
hrál doktora.

Protože další fi lmový doktor, který se mohl pyšnit 
tváří Jeffreyho Combse nebyl nikdo jiný než všemi 
milovaný Herbert West. Re-Animator (1984), je-
hož vznik obšírně popisuje Brian Yuzna v rozhovoru 
v  tomto čísle, navždy změnil Combsův život. Role 
maniakálního doktora, pro kterého je věda vším 
a  smrt spolupracovníků jen vítaným způsobem jak 
získat čerstvá těla na pokusy, Combsovi dokonale 
sedla a navždy jej pasovala do postu horrorové iko-
ny. Úspěch Re-Animatora byl nečekaný a obrovský, 

Jeffrey Combs
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takže nutně musela vzniknout pokračovaní, ve kte-
rých se Jeffrey ke své roli ještě dvakrát vrátil. A  to 
v  Bride of Re-Animator (Nevěsta Re-Animatora, 
1990) a Beyond Re-Animator (Návrat Re-Animáto-
ra, 2003). Jak vidno, příběh Herberta Westa se táhne 
desetiletími, ale jeho styl naštěstí zůstává. Nezbývá 
než doufat, že Yuznovy velkolepé plány na pokračo-
vání budou alespoň částečně realizovány (opět, viz 
rozhovor).

Pokračování samozřejmě nejsou tím jediným, co 
převedení klasického příběhu H. P. Lovecrafta do sou-
časnosti rozpoutalo. Sami tvůrci, Brian Yuzna a Stu-
art Gordon do podobné řeky ještě několikrát skočili 
a  i když to nikdy nebyla tak dravá a nádherná Ama-
zonka jako v případě Re-Animatora, vždy šlo o kvalitní 
koupání na úrovni. Hned rok po Westových prvních 
patáliích, v  roce 1986 přišli se snímkem From Be-
yond (Ze záhrobí), jehož děj je ještě vyhulenější, ale 
ve kterém si Jeffrey opět střihne roli zažraného vědce, 
respektive vědeckého asistenta. Tentokrát to ovšem 
zajde tak daleko, že se jeho postava nakonec zažere 
i do mozků, které vysává skrze oční důlek. No řekněte 
sami, může být něco romantičtějšího? Podle mne ne. 

U stejného týmu, respektive jeho poloviny, Briana 
Yuzny si střihl také roli samotného H. P. Lovecrafta, 
jehož příběh je spojovákem tří povídek v  antologii 
Necronomicon (1994). Mimochodem, tento triptych 
horrorových povídek neprávem zapadl vedle jiných 
Yuzových fi lmů, přitom je perfektní ukázkou odlišné 
práce s tématem HPL tak různých režisérů jako jsou: 
Christophe Gans (Le Pacte des loups, Silent Hill), 
Shusuke Kaneko (Gamera 2 & 3, Desu nôto) a sa-
mozřejme Brian Yuzna. Tak pestré trio se u jednoho 
fi lmu jen tak nesejde. Po Necronomiconu si Jeffrey 
zahrál ještě ve třech dalších volnějších adaptacích 
příběhů H. P. Lovecrafta. U Gordona to byl Castle 
Freak (Zámecká zrůda, 1995), ve které měl relativ-
ně usedlou roli tatíka, a hlavním tahounem v  tomto 
případě byla spíš ona zrůda, která neváhala posva-
čit ženské ňadro v přímém přenosu. Tou dobou už 
Combs také pilně spolupracoval se společností Full 

Moon bratří Bandů, která ostatně částečně produ-
koval i Zámeckou zrůdu. Zahrál si pro ni mimo jiné 
v lovecraftiádě Lurking Fear (Hrůzy pod zemí, 1994), 
na které je asi nejzajímavější fakt, že ji v tomto čísle 
zmiňuji už potřetí a vždy ve zcela jiném kontextu. Ten 
fi lm nakonec nebude tak blbej. Na tozdíl od Dunwich 
Horror (Nejtemnější zlo, 2009), který představuje ab-
solutní dno HPL adaptací. 

Ovšem nejenom Lovecraftem živ je člověk a tak 
spolupráce s Yuznou a Gordonem přesáhla daleko 
za hranice Mýtu Cthulhu. U Briana Yuzny se Jeffrey 
objevil v menší roličce v  bizarní adaptaci komiksu 
Faust: Love of Damned (Faust: Smlouva s ďáblem, 
2000), která, ač zábavná, nedošla u  fanoušků vel-
kého pochopení. Ostatně jako některé z Combso-
vých spoluprací s Gordonem, který dobře věděl, že 
za jeho celoživotní úspěch může velkou měrou prá-
vě Combs a  tak jej obsazoval kdykoli jen to trochu 
šlo. A tak si Jeffrey zahrál například v Lambertovce 
Fortress (Pevnost strachu, 1992), kultovním Robot 
Joxovi (Robot Jox: Zápas Robotů, 1990), zajíma-
vém Pit and the Pendulum (Jáma a kyvadlo, 1991, 
i Gordonových ambicióznějších projektech Edmond 
(Portrét šílenství, 2005) a  Stuck (Střet, 2007), kde 
však skončil pouze jako hlas operátora pohotovosti. 
Raději zdůrazněme jejich společnou práci na epizo-
dě seriálu Masters of Horror, nazvané Black Cat 
(2007), ve které si vychutnal roli Edgara Allana Poea.

Jak už jsem naznačil v předchozích odstavcích, 
Combs se za ta léta, kdy si užíval (a stále užívá) post 
horrorové ikony, jejíž jméno prodává fi lm, nespřátelil 
pouze s duem Yuzna & Gordon, ale také se zařadil do 
spřízněné (Richard Band dělal hudbu pro Re-Animá-
tora a další) Bandovské stáje. Kromě již zmiňovaných 
fi lmů Stuarta Gordona pro ně zazářil ještě ve véhaes-
kových klasikách Cellar Dweller (Smrtící přízrak, 
1988), Trancers II (1991) a naprosto nedoceněném, 
krásně nablblém Doctoru Mordridovi (1992), který 
režírovali hned dva ze šéfů společnosti Full Moon, 
Charles a Albert Bandovi. Zahrál si také u Davida A. 
Priora či Freda Olena Raye, abych jmenoval jen ty 
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největší hrdiny naší porevoluční video éry. Většinou 
šlo však o akčňáky či nablblá béčka, na hony vzdá-
lená horroru.

Asi nejzábavnější postavou, jakou si mimo adap-
tace HPL zahrál je slizoun Dammers ve výborných 
Frighteners (Přízraky, 1996) kdysi nadějného Petera 
Jacksona.  Relativně velké role si střihnul v  remaku 
House on Haunted Hill (Dům hrůzy, 1999) a  jeho 
pokračování Return to House on Haunted Hill (Ná-

vrat do domu hrůzy, 2007), které ale příliš pochopení 
a úspěchu nedosáhli. Jinak s oblibou paběrkuje men-
ší role v horrorech nevalné úrovně a vidět jsme jej tak 
mohli třeba v Abominable (2006), Satanic (Dotek sa-
tana, 2006), Parasomnia (Parasomnie, 2008) a řadě 
dalších, ještě horších fi lmů. Ke cti mu budiž, že často 
pomáhá začínajícím fi lmařům, jejichž dílo by se do 
širšího povědomí jinak nikdy nedostalo.

Za samostatnou zmínku stojí Combsova seriá-
lová kariéra, která tedy nemá až na drobné výjimky 
s horrorem nic společného, ale pokud tušíte, co je to 
Star Trek, tak vězte, že Jeffrey Combs si v průběhu 
posledních desetiletí zahrál ve třech různých sériích 
tohoto fenoménu celkem šest různých charakterů. 
Většinou tedy zamaskovaných skoro k  nepoznání, 
ale fandové jeho postavy Weyouna z DS9 a Shrana 
z Enterprise jistě dobře znají. Dokonce se ucházel 
i o roli Williama Rikera, ale naštěstí nebyl vybrán, to 
byste pak četli úplně jiný profi l v úplně jiném časo-
pise. A  rozhodně od někoho úplně jiného. Combs 
je vyhledávaný také jako dabér kreslených seriálů, 
kde slaví v posledních letech úspěchy v Avengers 
a Transformers Prime.

Aktuálně dokončil horrorovou antologii The Pe-
nny Dreadfull Picture Show (2012), kde se objevil 
po boku další legendy, Sida Haiga. Ve skrytu duše 
nepřestává doufat v oživení jeho nejslavnější posta-
vy. Neměl by to být problém, Herbert West byl na 
oživování machr. 
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Již druhá hororová antologie z dílny tvůrčí skupi-
ny Hlava Nehlava, tentokrát s příběhy zaměřenými na 
ty mladší čtenáře a čtenářky.

Editorka: Ivona Březinová
Vydavatel: X.Y.Z
Počet stran: 452

Skupina Hlava Nehlava je tvořena studenty, stu-
dentkami, absolventy a absolventkami Literární aka-
demie Josefa Škvoreckého, jež se dali dohromady 
na seminářích tvůrčího psaní Ivony Březinové. Spo-
lečným úsilím a za notného přispění právě I. Březino-
vé vydali již několik knih. Horrorovou antologii Zuby 
nehty, dobrodružnou antologii Tisíc jizev a detektivní 
antologii Ruce vzhůru. Knihou Noční můry nespí, 
která má, oproti předchá-
zejícím počinům několik 
specifi kací, se vrací zpět 
k  horrorové tématice. 
Kniha je cíleně zaměře-
ná na mladší, náctileté, 
čtenáře a čtenářky a je to 
také první počin skupiny, 
který nevznikl na půdě 
akademie. Zatímco před-
chozí sbírky vycházely 
z  práce na seminářích 
tvůrčího psaní, nyní se 
autoři a  autorky rozhodli 
spolupracovat, přestože 
většina z nich na Literární 
akademii již nepůsobí.

18 autorů a  autorek 
v  knize nabídne celkem 
osmadvacet povídek 
různého ražení, od leh-
ce mysteriózních, přes 
psychologické, fantasy 
a  sci-fi  okořeněné, až 
po ty syrově horrorové. 
V  příbězích se setkáme 
s  tajemnými lidmi, podi-
vuhodnými věcmi, čirou 
hrůzou, plíživým děsem, netypickými existencemi 
v prostoru i čase i nechtěnými odhaleními. Povídky, 
až na pár samozřejmých výjimek (potvrzujících pra-
vidlo), mají mnohé společného. V převážné většině 
jsou jejich hrdiny děti a náctiletá mládež. Autoři muž-
ského pohlaví do čela svých příběhu většinou staví 
hlavní postavy ženského pohlaví a naopak, autorky 
píší hlavně o hrdinech. Z většiny povídek je, navzdory 

původu a vzdělání autorů a autorek, tu ve velké, tu 
v malé míře, cítit začátečnická nerozhodnost, nevy-
psanost a nezkušenost, snaha napsat dobrý příběh, 
i bez nutných a ještě nenabytých zkušeností. Společ-
ně však sdílí i negativní stránky, některé z nich jsou 
klasickými začátečnickými chybami, z nichž se autor 
poučí a laskavý čtenář je promine, jiné však jsou dost 
výrazné, podstatné a až se mi chce napsat školácké. 
Velká část příběhů je vyprávěna v první osobě (ich 
forma) a to i v případě, kdy jejich hrdina/hrdinka na-
konec (pravděpodobně???) zemře. Což by se dalo 
ještě dobře ukočírovat, kdyby to bylo výraznou sou-
částí zápletky, případně pointy (což zde zdaleka ne 
vždy je) a pokud by to bylo výborně napsané. Jinak, 
a v případě těchto případů až zbytečně často, to do-
cela tahá nejen za oči, ale hlavně za mysl a  logiku. 

A  tím tuplem v  případě, 
kdy je tato ich forma ze 
zcela nepochopitelného, 
a  v  povídce Půlnoční 
zrcadlo Kateřiny Hejlo-
vé naprosto zbytečného, 
důvodu proložena úryv-
kem, částí povídky, od-
stavcem vyprávěným ve 
třetí osobě (er forma). Dle 
mého skromného názoru 
až neodpustitelná chyba, 
podrážející nohy veškeré 
logice, formě a  smyslu 
příběhu povídky. Trošku 
nechápu, že to vůbec 
přes hlavního editora, 
tedy editorku, prošlo.

Toto je asi nejvýraz-
nější chyba, negativum, 
piha na kráse celé knihy. 
Neoriginalita, nevypsa-
nost, slabost a  tucto-
vost některých povídek 
se v případě podobného 
projektu dá prominout, 
přehlédnout, pochopit. 
Neboť tou příjemnou 

a veskrze pozitivní stránkou celé té knihy je již sa-
motný její nápad, námět a smysl celého projektu. Za-
čínající a rozjíždějící se autoři a autorky něco podob-
ného občas potřebují, potřebují cítit, že to, co dělají, 
má trochu smysl, nějaké opodstatnění. Potřebují to 
fyzicky cítit, ohmatat si to, vnímat tu ryzí tíhu celého 
toho spisovatelského údělu, v neposlední řadě pak 
i ohlas, reakce, refl exe okolí a ne se jen opájet a snít 
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R
E
C
E
N
Z
E ve virtuální realitě blogů a spisovatelských webů, kde 

je každý generálem a tím nejpřísnějším kritikem. A je 
na nás, čtenářích a  čtenářkách, abychom k  tomu, 
k podobným projektům, přistupovali s  tímto vědo-
mím. Ano, povídky v této knize nejsou dokonalé, ně-
které z nich nejsou ani dobré, pozitivním a pro mě 
osobně velmi příjemným, faktem a  dojmem z  této 
knihy je však již samotný fakt její existence.

Jak jsem již nakousl, povídky kvalitativně zabírají 
velmi široké spektrum. Jsou zde povídky velmi slabé. 
Například dle mého názoru nedokončené, respektive 
nedopracované Peklo Anny Dlouhé. Jiné ne že by 
byly špatně napsané, ale přesto nijak zvlášť nezau-
jmou, jako Let OK9120 Kristýny Lyachové nebo Smrt 
z hadího doupěte Boženy Štibingerové. Slibné ran-
de Jana Urbana a Rozinky Tomáše Tvrdého naopak 
svým začátkem zaujmout dokážou, ale v závěru dost 
vyšumí a v případě Rozinek se dokonce až neskuteč-
ně zblázní. Slabší průměry zastupují např. Aqua mala 
Kateřiny Hejlové, V kobce Veroniky Dziakové nebo 
W.I.T.C.H.ka Zdeňka Ležáka. Ty lepší průměry pak 
Cop Jiřího Holuba, Zuby za plotem Davida švába, 
Kniha zla Tomáše Tvrdého, Kočičí postrach Anny 
Dlouhé a v neposlední řadě pak Šílený sochař Zu-
zany Frantové. A pak zde jsou samozřejmě ty pove-
dené, zajímavé až výborné: Po mně potopa Tomáše 
Heřmana, Krásná, krásnější, nejkrásnější a Pozor, 
za tebou Zuzany Frantové, Želivan Ilony Fryčové 
nebo úplně nejlepší a nejpovedenější povídka Duch-
na Kláry Mayerové.

Poslední povídku antologie jsem si nechal zvlášť. 
Před mnoha, mnoha lety napsal Theodore Sturgeon 
povídku Ono. O několik let později napsal Svatopluk 
Doseděl povídku Countdown. A  ještě o pár let poz-
ději napsala Krystýna Znamenáčková svou horroro-
vou prvotinu, závěrečnou povídku antologie nazva-
nou Něco. Nejdelší a nejslabší povídku nejen z těch 
tří posledně zmiňovaných, ale vůbec z  celé knihy, 

protože zaměřenou hlavně na postavy a  vůbec ne 
na příběh. Povídku, která mnohem více postrádá 
než nabízí. Měl-li bych nějak mentorsky tuto povídku 
zhodnotit či okomentovat, je to ukázka ne toho, jak 
by se nemělo psát, protože podobné věci zcela jistě 
zplodí každý půltý začátečník, jakož spíše toho, co 
by se nikdy nemělo dostat do oběhu, co by mělo zů-
stat hezky pěkně zavřené v šuplíku.

Povídky jsou proloženy krátkými, jedno-dvou-
stránkovými, medailonky jednotlivých autorů a  au-
torek. Ty jsou na tom stejně jako povídky. Některé 
jsou nápadité a zajímavé, jiné, a skoro se obávám, že 
jich je až nepříjemně moc, jsou však jen snůškou líbi-
vých, přesto prázdných slov, větných spojení a sou-
větí, která neřeknou vůbec nic vůbec o ničem a jsou 
především jen mrháním papírem, prostorem a tiskař-
skou černí. Možná to zní krutě, ale já osobně bych od 
podobného kroku čekal mnohem více.

Pozornost si však určitě zaslouží titulní ilustrace 
jednotlivých povídek a ilustrace na obálce, které má 
na svědomí jedna z autorek, Klára Mayerová. Jsou 
prostě výborné. Nápadité, jednoduché, výstižné, za-
jímavé, radost pohledět. K některým z nich jsem se 
během čtení jednotlivých povídek několikrát vrátil.

Noční můry nespí jsou opravdu zvláštní počin. 
Samotný záměr, téma, kniha jako celek, svou pod-
statou, formou a obecně i obsahem je mnohem lep-
ší a kvalitnější, než její jednotlivý obsah, samostatné 
povídky. Jednoduše řečeno, byť ne celkově zrovna 
moc kvalitní, příjemný a v jisté míře potěšující počin.

Honza Vojtíšek
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Sledovala svůj odraz v  zrcadle a  křečovitě 
svírala umyvadlo. Zuřivě oddechovala, snažila 
se uklidnit třas v těle. 

,,Ahoj, Leni,” špitl hlásek a odrazil se od čtyř 
stěn koupelny. 

Zadržela dech. Nehty jí zaskřípaly o porce-
lán. ,,Anet?” hlesla téměř neslyšně. 

,,Tady jsem,” oznámil hlásek zvesela. Lenka 
odskočila prudce od zrcadla. Srdce se jí rozbu-
šilo. Odraz se však jízlivě pousmál a odhodil si 
černý pramen z obličeje. ,,Zase překvapená, že 
mě vidíš, Leni?” naklonil odraz hlavu doprava 
a zaujatě jí sledoval.

,,Nevzala jsem si svoje prášky, nevzala,” 
zavrtěla Lenka zoufale hlavou a vjela si dlaně-
mi do vlasů ,,Anet neexistuje, není, je to jen má 
představa, neexistuje,” opakovala urputně slo-
va svého doktora a o krok přistoupila k toaletní 
skříňce, aby si mohla vzít prášky, které jí psychi-
atr předepsal. Zavřela oči, když se prsty dotkla 
okraje zrcadla a otevřela je, až byla lesklá plocha 
odvrácená. Okamžitě sáhla po skleničce s ná-
zvem “Máma” a nasypala si jich pár do dlaně. 

,,Takže neexistuju?!” zaječel hlas napravo od 
ní. Lenka trhla hlavou za hlasem. Na toaletním 
stolku bylo malé kulaté zrcátko, v němž se od-

Dokonalá matka
Ivana Prajerová
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rážela její postava. Sledovala svou dlaň, na kte-
ré byly prášky, jak se pomalu obrací a nechává 
pilulky dopadnout na podlahu. Obličej v zrcadle 
se opět rozzářil. 

,,Nejsi nemocná, víš že nejsi,” chlácholil od-
raz svou představitelku. 

,,Nejsem nemoc …”
Dveře do koupelny se s  hlukem rozrazily 

a do místnosti vletěl malý tmavovlasý klouček 
s vítězným úsměvem na tváři. 

,,Vyhrál jsem, vyhrál!” křičel rozjařeně a zu-
řivě objal maminčina stehna. Lenka nadskočila 
a málem vykřikla, než si uvědomila, že je to její 
syn. Vzápětí se do koupelny vřítil i uřícený Jirka 
a těžce oddychoval.

,,Kdo najde maminku, dostane oběd!” pro-
zpěvoval si chlapec a stále se odmítal pustit. 

,,Jasně, Tedy jsi nejlepší,” vydechoval schvá-
ceně otec a konečně se narovnal. 

Lenka zuřivě zamrkala, ale stále nebyla 
schopna žádného pohybu. Jirka si toho všiml. 

,,Zlato? Jsi v pořádku? Jsi bílá, jako bys vi-
děla ducha,” pousmál se.

,,Zavoláme krotitele, tati?” vyhrkl Tedy zcela 
nadšen novou hrou a pustil se stehen. 

,,No jasně, draku!” popadl Jirka syna pod 
pažemi a vyhoupl ho do vzduchu stejně zapá-
lený pro věc.

,,Zavoláme krotitele duchůůůů.” zatřásl s Te-
dym ve vzduchu a postavil ho zpátky na zem. 

,,Jóó!” zavřískal chlapec a vyběhl s hlasitým 
halekáním z místnosti. 

,,Zlato?” otočil se Jirka ke své choti. Lenka 
se rychle podívala na kulaté zrcátko, ale jediné 
co v něm viděla byla její vlastní vystrašená tvář. 

„Co tam vidíš?” optal se nyní starostlivě 
a podíval se také tím směrem. 

„Ále nic,” otočila se s náhlým úsměvem proti 
jeho obličeji. ,,Lezl tam nějakej pavouk.” 

„Strašpytle,” uculil se Jirka a přiblížil se k je-
jím rtům. 

„Ty jsi větší,” poškádlila ho a letmo mu poli-
bek opětovala. 

„Tak jo,” protáhl se, ,,my jdeme krotit sněž-
né duchy.” Natáhl paži a zavřel stále otevřenou 
skříňku nad umyvadlem. Zrcadlové dvířka do-
padly s hlasitým klap. Lenka strnula. Jirka mezi-
tím také vyběhl a ozvalo se dupání těžkých no-
hou na schodech. 

Podívala se na podlahu, žádné rozsypané pi-
lulky, jediné co bylo položeno na umyvadlu byla 
zubní nit. Otevřela skříňku. Sklenička se štít-

kem stála na svém obvyklém místě, netknutá. 
Lenka stále cítila teplo malých paží okolo svých 
nohou a úlevně si oddechla. Musel to být jen 
nějaký přelud. Dvířka již podruhé doklapla na 
své místo a Lenka se otočila k odchodu, ještě 
se otočila aby zhasla. 

Její úsměv ztuhl, když patřila na zrcadle otisk 
dlaně. 

***

Do očí se jí nahrnuly slzy, pokusila se je 
hřbetem ruky otřít a konečně narovnala hlavu. 
V pravé ruce svírala nůž, který odložila na linku, 
aby mohla vzít dřevěné prkýnko s  nakrájenou 
cibulí a nechat jí sklovatět v  rozpáleném oleji. 
Z venku se ozývaly rozjařené hlasy otce a syna 
doprovázené smíchem. Lenka si rychle opláchla 
ruce a podívala se z okna na zasněženou za-
hradu. Jirka právě držel Tedyho vzhůru nohama 
a spouštěl ho nad hromadu sněhu a pak ho zase 
vytáhl. Tedy se hlasitě smál a  volal o pomoc. 
Lenka se spokojeně usmála. 

Opět jí však obklopil pocit něčí přítomnosti. 
„Vypadají tak šťastně.” Tichý, nebezpečný 

hlas.
„Anet, už sem nechoď.” Věděla, že opět při-

jde. ,,Mám rodinu, už mi nikdo neublíží, už tě ne-
potřebuji.” Lenka mluvila klidně, aniž by spustila 
pohled ze skotačící dvojice. „Prosím odejdi!“

„Chceš abych odešla? Tak si vezmi ty svoje 
zatracené léky!” Odraz ve skle byl slabý ale vi-
ditelný. Lenka postřehla jak se Anetina tvář za-
kabonila. 

„Nejsem nemocná,” přesvědčeně zavrtěla 
hlavou. 

„Ovšem, že nejsi. Víš, že jsem tě vždy chrá-
nila, to ty jsi dostala strach a utekla jsi hledat 
“pomoc”. Pamatuješ? Jak k tobě chodil hodný 
tatíček? Všechno jsem to snášela za tebe, za-
volala jsi mě a já jsem trpěla, abys ty nemusela. 
Jsi pěkně nevděčná,” zasyčelo odrazové dvojče 
a založilo si ruce. 

Vzpomněla si. Bolestně zavřela oči.

Bylo jí šest. Setmělý dětský pokojíček, po-
zlacená pokladnička s balerínou vydávala nád-
herné zvonivé melodie, vůně vanilky. Pak ji přišel 
tatínek políbit na dobrou noc. Každé ráno jí bo-
lelo celé tělo, někdy našla v postýlce i krev, byla 
zmatená, ale vždy tam byla Anet, která jí obja-
la a uklidnila, že se jí muselo něco zdát. Až po 
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dlouhých šesti letech Anet po tatínkově polibku 
najednou nepřišla. 

Pamatovala si jeho tlustý jazyk ve svých ús-
tech. Hrubé dotyky pod noční košilkou a mezi 
nohama. Nejprve si myslela, že je to hra. Nebrá-
nila se, ale pak jeho dotyky byly stále naléhavěj-
ší. Živě si pamatovala jeho mužství, když se do 
ní chtivě zabořilo. Plakala, křičela, prosila.

S úsvitem přišla i Anet se slovy: ,,To je tvůj 
tatínek, Leni. To nám prováděl dlouhá léta. Už 
mu to nesmíme dovolit. Pojď.” Neposlouchala jí, 
s brekotem utekla ke své babičce, kterou vždy 
tak milovala. Řekla jí co jí otec udělal, co dělal 
Anet, řekla jí všechno. Pak pro ní přijeli usměvaví 
pánové a říkali, že jí pomůžou, že všechno bude 
dobré. 

„Proč mi to připomínáš?” vyjekla plačtivě 
Lenka, když otevřela oči. Otřásla se jako, by ze 
sebe chtěla setřást náhlé pálivé dotyky. 

„Utekla jsi. A  nechala ho jít,” konstatovala 
suše Anet.

„Ne! Zavřeli ho,” odmítla zoufale Lenka, ale 
věděla, že ho před rokem pustili a  věděla to 
i Anet. 

„Koukni na sebe jak žiješ, Leni. Co když 
takhle bude muset žít někdo další?!” zaútočila.

„Jsem v pohodě.” Nezněla však přesvědči-
vě. 

„Ne, nejsi. Proč nedokážeš usnout bez roz-
svíceného světla? Poslední dobou ani moc ne-
spíš, když usneš, křičíš ze spaní. Ano, vím to. Už 
zase na tebe dávám pozor. Když ke všemu vím, 
že se zlo opakuje.” Anet přiložila dlaně na sklo. 

„O-opakuje?” zakoktala se Lenka. Anet se 
místo odpovědi otočila směrem k dvojici venku. 
„Ne-ne! To ne! To by nikdy neudělal!” rozječela 
se náhle Lenka. Hlas se jí však zlomil narůstají-
cím strachem. 

„Neudělal? Je to chlap a chlapi chtějí vždy 
jen jedno a  když mu to nedáš ty…,” nechala 
větu viset ve vzduchu.

Sněhová koule, která přistála na plastovém 
okně rozptýlila Anetin odhodlaný výraz a zane-
chala pouze ten vystrašený.

„Mamí, mamí, táta je sněžný muž!” Tedy se 
rozběhl přes hluboký sníh k oknu, ale Jirka byl 
rychlejší, popadl Tedyho okolo pasu za hromové-
ho ,,Uááááá” a běžel s ním mimo Lenčin dohled.

Lenka si skousla ret, sotva zadržovala slzy. 
Záblesk vzpomínky z dětství, kdy si s  ní otec 
hrál podobně a pak.. „Proboha,” složila hlavu do 
dlaní a nechala slzy, aby jí skrápěly tváře.

„Nesmíme dovolit zlu, aby se opakovalo, 
Leni. Teď už ne!” 

***

Konečně zavřela okno v  kuchyni. Zápach 
spálené cibule, se v domě držel dlouho, než se 
vyvětral. Lenka chodila celý den od místa k mís-
tu, brala předměty do rukou a pak je zase po-
kládala. Anet se již neukázala, ale Lenka věděla, 
že tam stále někde je a hlídá jí. Blížila se sedmá 
hodina, Tedy už poskakoval nahý se svým ruč-
níčkem před koupelnou a netrpělivě vyčkával na 
otce, který ho půjde vykoupat. 

„Tak, zlobidlo, jdeme se čvachtat!” zahalekal 
z ložnice otec a vyšel ze dveří jen v trenýrkách.

„Tatí, budeme si hrát na potápěče?” 
Otec se vesele uchechtl. „No jasně, bude-

me hledat Lochnesku.” Pohladil syna po hlavě 
a sáhl po klice. Lenka to vše sledovala z druhé 
strany chodbičky. 

„Vidíš to, Leni? Vidíš jak se ho dotýká? Cítíš 
to zlo?” Zlatá klika odrážela tvář s úzkostným 
pohledem. „Oba jsou poznamenaní zlem. I tvůj 
jediný syn. Musíš zajistit, že už nikdo nebude 
ubližovat a nikdo se pak nebude trápit. Udělej 
to, zajisti jejich očistu, Lenko! Nedovol mu to!” 
Po Anetině tváři stekla slza. Lenka se dotkla 
místa, kde slza spočívala, ale její pokožka byla 
dočista suchá. 

„Nedovolím.” zašeptala a  její srdce se úz-
kostlivě stáhlo. 

***

Sníh dopadal v jednotlivých vločkách na své 
padlé společníky, zvěř v okolních lesích neby-
la slyšet. Všichni odpočívali spánkem spraved-
livých, až na ženu, která chtěla spravedlnost 
teprve nastolit. Vzala z plotýnky hrnec, v němž 
vařila voda. Horká pára jí příjemně hladila po ob-
ličeji. Nesla ho opatrně, aby se neopařila. 

Dům byl tichý.
Zvuk jejích nahých chodidel tlumily koberce, 

které byly v  každé místnosti. Lehce kopla do 
dveří ložnice, aby se otevřely, a vešla. Postavila 
se na stranu postele, kde spokojeně oddecho-
val její manžel. Chvíli setrvala. 

„Miluji tě,” šeptla. „Zlo musí být očištěno.”
Prudkých pohybem vychrstla vařící vodu 

Jirkovi do obličeje, který okamžitě zrudl. Ticho 
prolomil smrtelný jekot bolesti. Ustal stejně ná-
hle, jako se ozval. Horká voda Jirkovi vnikla do 
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plic a zcela je uvařila. Na pokožce mu začínaly 
naskakovat nehezké puchýře a okamžitě pras-
kaly. Zmítající se tělo se zamotávalo stále více 
do deky a pak zůstalo nehybně ležet na posteli. 

Tvář, kterou tak milovala náhle připomínala 
netvora. 

„Jeho pravá tvář. To je jeho pravá podoba, 
Leni. To je on,” našeptávala jí líbezným hláskem 
Anet. 

Lenku ovládla nenávist. „Vypadni!” štěkla na 
svůj odraz v hrnci. Dvojnici zajiskřily oči a ne-
chala odrážet její rozhněvanou tvář. 

Lenka se otočila na patě a vyběhla z ložnice. 
Rozhořčeně stála v kuchyni a rozhlížela se. Za-
ječela. Hrnec jí vyletěl z rukou proti oknu, které 
se vzápětí roztříštilo a zanechalo po sobě závěj 
blyštivých střepů. Nevšímala si toho. Narůsta-
jícím vztekem popadla šuplík, který jí pod ná-
porem síly zůstal v  ruce a celý jeho obsah se 
vysypal na podlahu. Klekla si na všechny čtyři, 
aby našla vhodný předmět. Za pár vteřin v ruce 
svírala nůž. Bez mrknutí oka se opět vymrštila 
na nohy. 

„Hajzle, hajzle!” vřeštěla nad jeho znetvoře-
ným obličejem. 

Zdálo se jí, že se pohnul. 
„Už nebudeš ubližovat! My ti to nedovolí-

me!” strhla z něj promáčenou deku a jedním ply-
nulým pohybem mu zarazila nůž do měkké části 
břicha, těsně pod mečovitý výběžek hrudního 
koše. Dech se jí náhle zklidnil, tvář uvolnila, oči 
dostávaly zvláštní výraz uspokojení. Pousmála 
se. Rty se jí pootevřely. Levou rukou mu spoči-
nula na stehně a sunula jí směrem nahoru. Fas-
cinovaně přitom sledovala nůž zabořený v jeho 
alabastrovém těle. Ještě stále cítila teplo v jeho 
klíně, které se zvětšilo, když vklouzla pod textil 
a dotkla se jeho ochablého mužství. 

Pravá ruka se omotala pevně okolo rukojeti, 
až jí klouby vystouply z pod kůže. Nadechla se 
a trhla nožem dolů. Na obličej jí dopadly kapky 
krve. Nachová krev se vyvalila z hluboké, roz-
šklebené rány a zbarvila povlečení. Ještě stále 
však nebyla spokojená. Ostří se zastavilo těsně 
nad rozkrokem.

„Tati,” ozval se Tedyho vystrašený hlásek 
z patra. 

„Tatínek, právě nemůže, miláčku, hned jsem 
u tebe, jen vydrž,“ křikla zpátky aniž by pootočila 
hlavu. Lehce vyklouzla levou rukou z manželova 
rozkroku a přiložila jí k pravé. Stálo se jí nepříjem-
ně a měla strach, že by se řez nemusel povést 
napoprvé. Klekla si obkročmo nad jeho kolena. 
Podruhé se zapřela do rukojeti a prudce trhla. 

Ozval se zvuk trhající se látky. Jirkovo tělo 
sebou škublo, trenýrky zrudly. Lenka se zájmem 
odtáhla jednu část spodního prádla a  odhali-
la zakrvácený penis, který se jí nepovedl roz-
říznout na dvě poloviny. Jen na pravé straně 
chyběl jeho větší kus. Skousla si zklamaně ret 
a konečně vytáhla nůž z  jeho těla. Trochu mu 
roztáhla nohy a upravila si krvácející úd přesně 
do středu. Pečlivě, aby neminula, přiložila špič-
ku na jeho konec a zatlačila. Ostří projelo tkání 
a zavrtalo se až do matrace. 

„Tímhle, už nikomu neublížíš!” Odhrnula si 
vlasy z čela a z ukazováčku slízla kapičku krve. 
Vystupovala po schodech do patra. Konečky 
prstů se dotýkala tapet na stěně, druhou se 
přidržovala zábradlí. Tedyho pokoj byl na kon-
ci chodby, Lenka však zahnula do obýváku. Její 
výraz byl náhle hluboce truchlivý. Sem tam jí po 
tváří sklouzla slza. 

Přešla ke skříňce a  otevřela jí. Nahmatala 
něco zabalené v igelitce a opět dvířka zavřela. 

„Tedy, zlatíčko. Stalo se něco?” notovala, 
když se blížila k jeho pokoji. Dveře byly pootev-
řené. Zastavila se ještě u zábradlí a nechala tam 
igelitku. Pak lehce otevřela dveře. Tedy seděl na 
posteli s kolínky přitaženými k bradě, po které 
mu tekly slzy smíšené s hleny. 

„Kde je tatínek?” špitl vystrašeně chlapeček. 
„Odešel,” povzdechla si Lenka. 
„Tatínek křičel, mami?” rty se mu roztřásly 

v přívalu pláče. 
„Neboj se, Tedy. Pojď ke mně,” rozpřáhla 

svou náruč. Tedy odtáhl přikrývku a seskočil na 
podlahu. 

„Vrátí se?” zašeptal jí do vlasů, když se jeho 
malé ručičky ovinuly okolo matčina krku. 

„Půjdeš za ním, Tedy,” hladila ho mateřsky 
po hlavičce. Jejich siluety se odrážely v potem-
nělém okně, na němž byl namalován barvami 
sob Rudolf. Žena objímala své dítě a konejšivě 
ho hladila. Vedle stála její dvojnice a povzbudivě 
se usmívala. 

„Budeme si hrát?” odklonila se od svého 
syna. 

„Mami, já si nechci hrát,” rozklepal se. „Mám 
tě rád, mami.” Obličejík se mu stáhl děsem. 

„Také tě miluji. Neboj se. Maminka by ti ni-
kdy neublížila. Maminka ne,” přejela mu ukazo-
váčkem po nose.

Slyšela vzlyky, ale nevnímala je. Musí za-
chránit svého syna. Nesmí dovolit, aby se trápil. 
Táhla ho za ručičku z pokojíku na chodbu, kde 
nechala igelitku. 

„Posadíš se nahoru, ano?” usmála se. 
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Ivana Prajerová
Studentka třetího ročníku oboru cukrář v jiho-

české Volyni Ivana Prajerová se narodila 3. dubna 
1995. Věnuje se gymnastice, samozřejmě ráda 
čte knihy, nejen o okultismu a poslouchá hudbu. 
Psát se pokouší již od devíti let, kdy 
se věnovala komiksu. Od třinácti 
pracuje na svém románu z prostře-
dí nájemných vrahů a mafi e, který 
snad již brzy zdárně dokončí. Svou 
rozsáhlou tvorbu dosud pod pseu-
donymem Enethen zveřejňuje pou-
ze na internetu. Povídka Dokonalá 
matka je jejím časopiseckým debu-
tem.

„Já chci spát,” zajíkl se plačtivě chlapec.
„Tak pojď,” chytila ho pod paží a posadila na 

železnou konstrukci zábradlí, potažené gumou. 
„Pevně se chytni, abys nespadl,“ sevřela jeho 
dlaně okolo zábradlí. Chlapec se roztřásl. Jeho 
kalhoty od pyžámka zvlhly. Moč tekla po nožič-
kách na nárty a pak dolů na koberec. 

„Mamí,” brečel Tedy, ale Lenka zrovna vy-
tahovala z igelitky lano omotané ostnatým drá-
tem, na jehož konci byla smyčka. Nevadilo jí, že 
jí drát řeže do rukou, když opačný konec uvazo-
vala okolo železa. 

Jemně přetáhla smyčku Tedymu přes hlavu. 
„Budeš vysvobozen,” políbila ho na tvář a trhla 
mu ručičkami, aby se pustil. 

Jeho pláč nabral na intenzitě. „Mám tě moc 
ráda,” broukla mu do vlasů a prudce se zapřela 
do jeho zad. 

Výkřik.
Ozvalo se hlasité křupnutí, jak provaz pře-

lomil vaz. Ostnatý drát se mu zadřel do krku 
a prořízl kůži. 

Lenka se vydala po schodišti dolů. Ani jed-
nou se nepodívala na tělo svého syna, pohupu-
jící se v prostoru, ani na koberec, který se barvil 
jeho krví. 

Sledovala svůj odraz v  zrcadle a  křečovitě 
svírala porcelánové umyvadlo. „Očistila jsem je, 
zlo bylo zničeno,” usmívala se šíleně na svůj od-
raz. Viděla však pouze a  jen svou zkrvavenou 
tvář. 

„Anet, Anet!” praštila dlaní do zrcadla. „Sly-
šela jsi? Zlo bylo zničeno, zničeno! Anet!” Hlas 
se však neozval. 
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Pontianak a ostatní

„Malajský fi lmový průmysl byl vytvořen za čínské 
peníze, s využitím indické představivosti a malajských 
pracujících.“(1) Tato slova trefně odhalují charakter 
malajské kinematografi e, která se, obzvláště v po-
čátcích své existence, nacházela pod silným vlivem 
fi lmů z  Indie a  Hongkongu. První celovečerní fi lm 
Laila Majnun (1933) byl natočen indickým režisérem 
B. S. Rajhanem a peníze na něj poskytla chemická 
společnost se sídlem v Bombaji. Malajský fi lm, stej-
ně jako v ostatních zemích, které byly koloniemi, se 
rozvíjel v několika etapách. První z nich, tedy kolo-
niální, kdy se Malajsie nacházela v Britských rukou, 
trvala od roku 1933 do roku 1941, kdy byla přeru-
šena japonskou invazí. Léta poválečná až do roku 
1957 představují pozvolnou, leč důslednou, cestu 
k nezávislosti. Od roku 1957 až do let devadesátých 
se malajská kinematografi e rozvíjela bez větších pro-
blémů, kdy v roce 1962 dosáhla rekordní produkce: 
během tohoto roku bylo natočeno 24 fi lmů.(2) Zlom 
ve fi lmovém průmyslu nastal v devadesátých letech 
20. století v souvislosti s recesí, která citelně zasáhla 
asijské hospodářství. V letech 1997/98 roční produk-
ce spadla až na pouhé dva/tři fi lmy ročně, aby se až 
příchodem nového tisíciletí opět pozdvihla zpět na 
24 fi lmů ročně (2004).(3)

Základy národní kinematografi e postavili… Číňa-
né. Bratři Shawové, Run Run a Run Me v roce 1937 
přestěhovali část svého studia ze Šanghaje do Sin-
gapuru, kde položili základy svého pozdějšího studia 
Malay Films Productions. Kromě studia bratří Sha-
wů ve druhého silného potentáta místního fi lmové-
ho trhu vyrostlo Cathay-Keris, založené Číňany Loke 
Wan Thoem a Ho Ah Lokem. Čínští producenti se od 
počátků své činnosti zaměřovali na zisk, takže i fi l-
my z Malajského poloostrova měly od svého počátku 
čistě komerční charakter. Bratří Shawové z Indie při-
vedli tvůrce, kteří si dobře dokázali poradit se zábav-
nými žánry. Indičtí režiséři zavedli typické elementy 
indického fi lmu: písničky a  taneční čísla vtělená do 
fi lmového příběhu. Do dnešního dne se hudební ko-
medie těší ohromné popularitě, stejně tak melodra-
mata a akční fi lmy. Právě akční fi lmy a velký důraz 
kladený na speciální efekty jsou projevem vlivu, který 
na místní fi lmový průmysl mají Hongkongské a Holly-
woodské fi lmy. Malay Films Productions zavřelo své 

(1) William Van der Heide, Malaysian Cinema, Asian Film: Border 
Crossings and National Cultures, str. 161.

(2) Anne Tereska Ciecko (ed.), Contemproray Asian Cinema: Popu-
lar Culture in a Global Frame, str. 83.

(3) Tamtéž, str. 83.

brány v roce 1967, Cathay-Keris působilo ještě něco 
přes pět let déle.

Nezvykle podstatným pro rozvoj malajského fi l-
mu se ukázalo být založení vládní agentury National 
Film Development Corporation of Malaysia (FINAS) 
v roce 1981. V současné době je ve FINAS registro-
váno přes tři sta fi lmových studií, což jasně vypovídá 
jak o popularitě fi lmu mezi Malajci, tak i o životnosti 
místní fi lmové branže.

Přejděme však k vlastnímu tématu. První malaj-
ský horror Pontianak (The Vampire) z roku 1957 v re-
žii B. Narayana Rano naprosto propadl, ale i přesto, 
že dnes většina mladých Malajců nemá vůbec poně-
tí, o čem fi lm vyprávěl, hrdina tohoto fi lmu, v jihový-
chodní Asii nezvykle populární mstivý duch pontia-
nak(4), malajský fi lmový horror ovládl. Od roku 1957 
vzniklo o  tomto upíru ještě osm fi lmů, ale příběhů, 
přímo navazujících na historii a mytologii pontianaka 
je ještě mnohem více (objevuje se mimo jiné v Puaka 
Tebing Biru Osmana Aliho z roku 2007).

B. Narayan Rao a studio Cathay-Keris zrealizo-
vali ještě dva fi lmy, jejichž hlavní hrdinka, Chomel, 
stižená kletbou, se noc co noc vydává na pouť za 
krví: Dendam Pontianak (Revenge of the Vampi-
re,1957) a  Sumpah Pontianak (Blood of Pontia-
nak,1958). Charakteristickými vlastnostmi Raovy tri-
logie, v níž hlavní roli ztvárnila Maria Menado, jsou: 
děj odehrávající se na venkově, v džungli; přítomnost 

(4) Pontianak, zvaný rovněž Puntianak, Matianak nebo Boentianak 
je druh upíra, kterým se stává během porodu zemřelá žena. Upír 
na sebe bere podobu krásné ženy svádějící muže. Během útoku 
se proměňuje v odpudivou stařenu, která drápy párá mužská bři-
cha a pojídá jejich vnitřnosti. 

Malajský fi lmový horror
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různých monster (v Sumpah Pontianak se objevuje 
např člověk-tygr, člověk-pták, člověk-netopýr atd.), 
četné písně zapojené do děje a  samozřejmě titulní 
upír s dlouhými zuby, svraštělou tváří a rozcuchaný-
mi vlasy. Plus atmosféra béčkového fi lmu s hloupým 
příběhem, „gumovou charakterizací“ a  kýčovitými 
speciálními efekty.

Úspěch Raovy trilogie přiměl bratry Shawovy 
a  jejich studio Malay Films Production k  natočení 
vlastního horroru o pontianakovi Anak Pontiak (Cu-
rse of the Vampire, rež. Ramon Estela, 1958), s Marií 
Menado, samozřejmě, v hlavní roli.

Studio Cathay-Keris se k populární postavě upíra 
vrátilo v roce 1963, kdy na plátna nastoupil Pontia-
nak Kembali (The Vampire Returns) s Menada (kte-
rá byla také spoluproducentkou) a novým režisérem 
Ramonem Estelou. Pontianak gua mustang (The 
Vampire of the Cave, 1964) je návratem k příběhu 
o malajském upíru, B. Narayana Raovi a sequelem 
fi lmu z roku 1963. Tentokrát se upír skrývá v jeskyni, 
zbytek však nevykazuje žádné změny: upír terorizuje 
blízké vesnice, svádí muže (kterým se zjevuje jako 
krásná žena) a následně je zabíjí.

Nástupkyní Marie Menado v roli slavného malaj-
ského upíra se stala krásná Maya Karin, která se ob-
jevila v Pontianak harum sundal malam (Red Eyed 
Ghost, 2004) a Pontianak harum sundal malam 2 
(Red Eyed Ghost 2, 2005) v režii Shuhaimi Baby. Prv-
ní z těchto fi lmů vypráví o krásné tanečnici Meriam, 
do níž se zamilují dva muži: bohatý a sebejistý Mar-
sami a chudý, nesmělý Daniel. Dívka lásku opětuje, 
ale pouze výrazně méně atraktivnímu Danielovi. Za-
krátko je však zavražděna tajemnými útočníky a zou-
falý milenec umírá na moři během bouře. Po mnoha 
letech se Meriam vrací jako pomstychtivý upír, pon-
tianak, zabíjející všechny osoby, které jsou spjaté 

s Marsamiho rodem. Příběh Shuhaimi Baby, režiséra 
obou fi lmů, připomíná spíše melodrama s mysterióz-
ními prvky v podobě ducha s bledou tváří a výrazným 
makeupem. Je to vskutku fi lm natočený velmi dobře, 
zbaven hudebních vsuvek a vokálně-tanečních popi-
sů, zcela jistě jej však nelze označit za děsivý.

Jedním z nejnovějších fi lmů, vyprávějícím o po-
pulárním upírovi (byť není zmíněn v názvu fi lmu), je 
Jangan pandang belakang (Don’t Look Back, 2007) 
režiséra Ahmada Idhama. Film vypráví příběh mla-
dého muže, Darmy, který se snaží vyřešit záhadnou 
smrt své nastávající. Rose byla nalezena mrtvá bez 
zjevné příčiny. Společně s dvojčetem zemřelé dívky, 
Seri, se stále hlouběji noří do tajemného a děsivého 
světa. Darmu totiž začíná stíhat upír. Strašidlo není, 
pravda, nazýváno pontianakem, ale zcela jistě jím je. 
Ostatně, tímto jménem je v Malajsii označován každý 
mstivý duch. Ve fi lmu je pontianakem ohyzdná staře-
na s dlouhými pařáty, dokáže však létat a zjevovat se 
v nejméně očekávaných momentech.

Jangan pandang belakang se domácímu publi-
ku zalíbil. Během několika dní se stal nejvýdělečněj-
ším fi lmem v historii malajské kinematografi e (takřka 
sedm milionů ringgit). Předchozí rekordní snímek, 
drama Sembilu, vydělal sotva něco přes čtyři milio-
ny ringgit. Úspěch Idhamova horroru je překvapující, 
nejen proto, že horror nikdy nepatřil k žánrům mezi 
Malajci obzvláště oblíbeným. Překvapuje to i proto, 
že je to umělecky velmi mírná zápletka, schématická, 
fádní a nepovedeně kopírující Ju-On T. Shimizu. Ale 
možná proto, že ukazuje to, co je tak dobře známé, 
získal u diváků tak velké uznání.

Filmy s pontianakem v hlavní roli, těšící se nesláb-
noucí popularitě, se ukázaly být patentem na horror 
domácích horrorových tvůrců. Krátce poté začaly 
vznikat fi lmy, posilující se jinými místními legendami 
a  legendárními bytostmi (např. Toyol(5)), 1981, rež. 

(5) Toyol je druh dětského ducha nebo skřítka, který bývá přivo-
láván pomocí černé magie bomohem (šamanem) z mrtvého lid-
ského plodu. Toyol je využíván svým „pánem“ ke krádežím, dělání 
rozruchu, nepořádku a rámusu a nebo k uskutečňování drobných 
přestupků.
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Malik Selamat). Největší konkurencí pro fi lmy o pon-
tianakovi však představovaly příběhy, jejichž hlavním 
hrdinou byla jiná, z  folkloru vycházející, démonická 
bytost – orang minyak(6). Prvním fi lmem o této bytosti 
je v roce 1958 P. Ramleem natočený Sumpah Orang 
Minyak (The Curse of the Oil Man)(7). Je to malajská 
variace na téma slavného příběhu Victora Huga Zvo-
ník od Matky Boží a  fi lmových adaptací z  let 1923 
a 1939. Groteskně zdeformovaný zvoník se zamiluje 
do vesnické krásky. Obyvatelé vesnice se znetvořen-
ce bojí a vyhánějí ho. Vzteklý a zoufalý zvoník uzavírá 
smlouvu s ďáblem a stává se „olejovým člověkem“ 
přísahajícím vesničanům pomstu. Titulní hrdina je 
jednoduše muž v černém přiléhavém trikotu s na čer-
no zamazanou tváří. Jen těžko se někoho takového 
leknete, přesto se však mezi domácími diváky stále 
těší obrovské popularitě. Nejnovější fi lm s tímto hrdi-
nou, Orang Minyak (The Oily Man, rež. C. K. Karan 
a Jamal Maarif, 2007), je nejlepším důkazem nesláb-
noucího úspěchu tohoto démona v masové kultuře. 

Ne až tak nudná současnost

Bylo by však neuctivé tvrdit, že malajský fi lmový 
horror je zaostalý, jednotvárný a sekundární, protože 
se soustředí jen na natáčení různých verzí populár-
ních legend. Všichni totiž žijeme, jak tvrdil Marshall 
McLuhan, v „globální vesnici“ a vlivy západní kultury 
stále intenzivněji dotírají i do Malajsie. Jsou tedy vi-
ditelné i v malajském horroru, který od poloviny 90. 
let podstupuje nesmělé pokusy narušit stereotypy 
„folkloristického“ horroru. Efektem těchto snah jsou 
například fi lmy jako Zimbi kampung pisang (Zom-
bies from Banana Village, 2007) – lehce komediální 
příběh o živých mrtvých; I Know What U Did Last 
Raya (2004) – malajská verze amerického teenage 
slasheru Tajemství loňského léta z  roku 1997 nebo 
Jun Huatan (Mountain Spirit, 2009), který je mixem 
survival horror s monster movie. Mezi horrory naru-
šující „pontianakovou“ tradici je možné zařadit také 
Seed of Darkness (2006) Michaela Chucha.

Horror z  hongkongu pocházejícího režiséra 
(s dialogy v kantonštině) je možno pojímat jako fi lm 

(6) Orang Minyak („olejový člověk“) je hrdinou mnoha malajských 
legend, díky čemuž existuje mnoho defi nicí této bytosti. Podle 
jedněch je to muž, který zaprodal svou duši ďáblu, podle jiných 
je to duch ovládaný bomohem – shoda existuje pouze v tom, že 
Orang Minyak je bytost zcela pokrytá olejem (aby ji nebylo možné 
chytnout) a je postrachem pro jím znásilňované dívky. O popularitě 
této bytosti svědčí fakt, že v roce 2005 byl v Kuala Lumpur zatčen 
muž, který se pokoušel znásilnit dvě sestřičky. Byl vyzbrojen no-
žem a celý pomazán olejem.

(7) Při příležitosti tohoto fi lmu se sluší zmínit pár slov o jeho tvůrci. 
P. Ramlee (nar. 1929) je ikonou malajské kinematografi e: režisér, 
herec, scénárista, střihač, písničkář a textař. Režíroval pětadvacet 
fi lmů, od historických melodramat po moderní komedie. Otextoval 
okolo dvou set padesáti písní a zahrál si v  takřka třiceti fi lmech. 
O  rozvoj malajské kinematografi e se přičinil významnou měrou. 
Zemřel na infarkt v roce 1973.

varující před nečekanými nebezpečenstvími číhající-
mi na ženy, které se rozhodnout podstoupit oplod-
nění in vitro. K této metodě se totiž uchyluje hrdinka 
fi lmu, svobodná matka, která se rozhodne mít dítě. 
Rodí se zdravá, krásná holčička, která se však v sed-
mi letech začne náhle chovat podivně: hovoří sama 
se sebou a tvrdí, že vidí zemřelého otce. Zajímavostí 
je, že zpočátku fi lm nesl název Nephesh Seed. Slo-
vo nephesh je židovského původu a označuje duši. 
Z tohoto názvu však bylo ustoupeno, aby neprovo-
koval společnost, v níž až 60 % vyznává islám.

Další fi lm, koncentrující se na dítě (tentokrát nena-
rozené) je Anak (2008) režiséra Barneyho Lee. Tento 
příběh je tentokrát varováním před zhoubnými násled-
ky potratu (jedno z oblíbených témat asijského fi lmo-
vého horroru). Nita po traumatických zkušenostech 
z minulosti, kdy byla znásilněna a následně přinucena 

podstoupit potrat, se snaží začít nový život. Vydává 
se k sestřenici Kay a začne u ní bydlet. Zakrátko Nita 
začne vídat po domě se potulujícího malého chlapce. 
Sestřenice dívce nevěří a začne nabývat podezření, 
že Nita přichází o  rozum. Všechno však ukazuje, že 
to není mysl hrdinky, co by si zasloužilo léčbu, ale její 
svědomí. Leeho fi lm je hereckým koncertem dvou 
velkých hvězd malajského fi lmu a nezvykle nádher-
ných žen: Erry Faziry (Nita) a Idy Neriny (Kay).

Hezká herečka se objevuje také v  Posse-
ssed  (2006) Bjarne Wonga, hybridu stalker movie 
(fi lm o pronásledovateli) a klasické ghost story. Am-
ber Chiu hraje… Amber, která společně se sestrou 
Lisu, přijíždí do Malajsie, aby se zde uchytila jako 
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modelka a zpěvačka. Namísto kariéry dívky potkává 
neštěstí: Amber upadne do kómatu a Lisu beze stop 
zmizí. Po pěti měsících se Amber vrací vědomí, ze 
své minulosti si však nepamatuje vůbec nic. Získat 
dívce zpět vzpomínky pomáhá Dino. Vydávají se zpět 
do Malajsie, kde se Amber snaží jak pokračovat v ka-
riéře, tak i nalézt ztracenou sestru. Ukazuje se však, 
že to bude dost obtížné. Nejen, že Amber obtěžuje 
psychopatický fanoušek, sužují ji také strašidelné 
vidiny ztracené Lisu. Příběh možná nevyznívá příliš 
originálně, ale ve fi lmu se najde několik povedených 
scén vzbuzujících autentický strach.

O Histerii (2008, rež. James Lee je možné říci, 
že je to asi nejkrvavější malajský horror. Lidské vnitř-
nosti, oddělená hlava, zkrvavené mrtvoly a  lesbický 
prvek – to jsou věci, jimiž se snaží tvůrci fi lmu diváky 
šokovat. Řekněme si upřímně, že k shocker kouskům 
z Japonska, nebo i Jižní Koree či Thajska, má ten fi lm 
dost daleko. Od ostatních domácích horrorů, vyhýba-
jících se brutalitě, se výrazně odlišuje přinejmenším 
svým pozadím. Odlišuje jej také snaha spojit několik 
žánrů fi lmové hrůzy: slasher, monster movie a ghost 
story. Není to snaha zcela povedená, protože na to-
mhle fi lmu, vyprávějícím o skupince studentek uvěz-
něných na koleji a metodicky vražděných krví zama-
zanou bestií, je nejslabší scénář. Je však třeba říci, že 
i přes množství logických mezer se ve fi lmu zajímavě 
představuje vztah mezi hlavní hrdinkou a upírem. Je 
to vztah založený na rozdělení: pán a sluha. Ne příliš 
častá součást fi lmových horrorových příběhů.

Leeho dílem je také fi lm, u něhož již jeho název 
odkazuje na komediální přístup k horrorovému žánru. 
Tolong! Awek Aku Pontianak! (Help! My Girlfriend Is 
A Vampire, 2010), neboť o něm je řeč, je romantická 
komedie s upírskou zápletkou. On je smolař a nemo-
tora a ona ženou snů každého muže. A taky upírkou. 
Film obsahuje mnohem více specifi cky asijského hu-
moru než hrůzy vyvolávající mrazení v  zádech, ale 
odškrtněme si i tento pokus opustit schéma pontia-
nakovského horroru.

Zmiňovaná slabost scénáře není, naneštěstí, va-
dou, jíž je stižen pouze Leeho fi lm. Většina malajských 
horrorů, včetně těch, o nichž jsme již hovořili, se z re-
alizační stránky vyznačují solidní, precizní prací, hůře 
už to však vypadá se zachováním logiky a vyhýbání 
se žánrovým klišé. Dokazuje to horror, jemuž je třeba 
věnovat několik vět. Congkak (2008) natočil Ahmad 
Idham, tvůrce Jangan pandang belakang. Je to fi lm 
rozhodně povedenější, než režisérův kasovní trhák, 
byť i  on, obzvláště v  nezáměrně kýčovitém fi nále, 
během nějž místní bomoh drásá ducha nepovede-
ně animovanými světelnými paprsky, vypadá nepří-
liš povedeně. Příběh rodiny, která se na dovolenou 
vydává do nedávno zakoupeného domu na samotě, 
obydleného duchem staré ženy, se však odlišuje zne-
pokojující atmosférou a několika překvapujícími stra-
šidelnými scénami. Kdyby se zalátaly díry ve scénáři, 
mohl být z Congkak hodně slušný horror.

Velmi zajímavě se jeví jedna z nejnovějších horro-
rových produkcí – Seru (rež. Woo Ming Jin, 2011), 
který je reklamován jako „první malajský slasher“. 
Více než ke slasheru se však více řadí do módní 
formule „paradokumentárních horrorů“, tzv. mocku-
mentaries, které navazují na takové světové hity jako 
The Blair Witch Project, [Rec] nebo Paranormal Acti-
vity. Wooův příběh vypráví o fi lmovém štábu, který 
během natáčení programu pro televizi o  okultních 
rituálech, odehrávajících se na venkově, je posednut 
zlověstnou, mocnou silou. Posedlí členové štábu se 
proměňují ve vraždící šílence.

Skutečnou perlu jsem si záměrně nechal na zá-
věr přehledu malajského fi lmového horroru. Susuk 
(2008) v režii Naeima Chaliliho a Amira Muhammada 
je dosud bezpochyby nejlepším malajským horro-
rem. Tento fi lm má nad ostatními fi lmy, snažícími se 
naroubovat na místní základ západní vzorce, tu vý-
hodu, že nepřechází z jednoho extrému do druhého. 
Nerezignuje na místní víry spojené s  černou magií 
postavami lokálních démonických bytostí a součas-
ně je moderně natočeným okultistickým horrorem, 
vyprávějícím zajímavý a svěží příběh a k tomu s pro-
stou leč nehloupou premisou.

Titulní susuk je druh v Malajsii a Indonésii popu-
lárního talismanu (nebo lépe řečeno body piercin-
gu); nevelké kousky zlata nebo diamantů chirurgicky 
umístěné do úst nebo podbradku dané osoby. Susuk 
má podle legendy moc zvýšit krásu a smyslnost. Pro-
to některé populární hvězdy, zpěváci a herci, údajně 
využívají magické působení tohoto neobyčejného ta-
lismanu. V každém případě ve fi lmu jej využívá ošet-
řovatelka Soraya, která se díky magické moci závrat-
nou rychlostí dere po schodech kariéry zpěvačky. Má 
v úmyslu vyrovnat se slávou svému idolu Suzzane, 
Soraya ovšem neví, jak velkou cenu žena platí za 
věčnou krásu a mládí. I Suzzane vlastní susuk – zdroj 
jejího úspěchu, musí však vysávat životní energii a ži-
vit se syrovým lidským masem, aby talisman nepřišel 
o svou moc. Horror možná ne nejstrašidelnější, ale 
zato výtečně odvyprávěný, s  překvapující závěreč-
nou pointou a  nehloupými úvahami na téma ceny 
slávy a krutých zákonů ovládajících zábavní průmysl. 

Susuk je optimistický akcent, kterým bych chtěl 
zakončit tento náčrt horrorového fi lmu z exotické Ma-
lajsie. Ukazuje se, že dokonce i fi lmový průmysl, který 
byl od počátků své existence zaměřen na zábavu, je 
schopen na denní světlo vypustit fi lm, který je mož-
né směle ukázat světu. Dodejme také, že společně 
s novým tisíciletím výrazně zahřmělo i u nezávislého 
fi lmu, po mnohé roky představující málo významný 
okraj hlavního proudu. Jsou to sice fi lmy krátkomet-
rážní, amatérské, ale kdo ví, zda právě z nezávislého 
fi lmu nevzejde nová vlna malajských tvůrců.

Krzysztof Gonerski
Překlad: Honza Vojtíšek
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Jedním z  hlavních poslání Howarda je rozšiřo-
vat horrorové obzory a představovat žánr ve všech 
jeho podobách. Proto se nyní seznamte s  thajskou 
herečkou, jejíž jméno, Natthamonkarn Srinikorncho, 
si pravděpodobně na rameno vytetovat nedáte, ale 

kterou se vyplatí sledovat i do budoucna. U nás jsme 
ji mohli vidět v Midem distribuovaných duchařinách 
Pitevna a Ozvěny mrtvých. Byla na nich zdaleka tím 
nejlepším.

Tvé jméno nám připadá velmi exotické a dlou-
hé (těžko vyslovitelné). Znamená něco v thajštině? 

Mé rodné jméno, které mám po rodičích, je No-
phawan Srinikornchot. Což se ti bude vyslovovat asi 
taky pěkně špatně, hahaha. 

Každopádně, thajský odborník na jména mě 
upozornil, že tohle jméno ke mně příliš nesedí a ne-
přinese mi v budoucnu štěstí. Tak jsem se rozhodla 
přejmenovat. 

Natthamonkarn 
Srinikornchot

„Duchů se nebojím tolik, 
jako některých živých.“
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Měla jsem na výběr několik možností, z nichž se 
mi nejvíce zamlouvala Natthamonkarn, protože zna-
mená „osoba se zlatým srdcem“.

Jak ses stala herečkou? Studovala jsi herec-
tví? Natáčíš pouze fi lmy nebo pracuješ také v di-
vadle či televizi?

Jak jsem začala svou kariéru? No, myslím, že to 
začalo, když jsem vyhrála lokální soutěž v modelin-
gu. Dostala jsem se do dalších kol, která už vysílala 
televize. Než jsem se nadála, přišly nabídky na fi lmy 
a divadlo. Absolvovala jsem tedy nějaké herecké kur-
zy, nic náročného a na některé nabídky kývla. 

Během našeho výzkumu tvé 
kariéry jsme nalezli pouze tři fi l-
my, ve kterých jsi hrála. Existují 
nějaké další, které nejde dohle-
dat v  anglicky psaných databá-
zích?

Je tu ještě americký fi lm Glory 
day, ve kterém hraju thajskou prů-
vodkyni hudební skupině stejného 
jména jako fi lm. Takový roztomilý 
fi lmík o rockové skupině.

Dva tvé horrory vyšly v  čes-
ké distribuci. Jak si se dostala 
k natáčení horrorů? Jak ses vy-
pořádávala se scénami typickými 
pro horrory, jako například pitva 
v Sop?

Začalo to, když mi zavolali 
z  produkce, že by mě chtěli ob-
sadit. Byla jsem dost překvapená, 
proč zrovna já? Možná jen viděli 
typickou thajskou tvář a  fakt, že 
umím vypadat i pěkně strašidelně 
tomu přidal J. Další horrory násle-
dovaly.

Pracovala jsi s thajskými i ev-
ropskými režiséry. Jaké jsou zá-
kladní rozdíly v  jejich přístupu. 
Jaký styl ti více vyhovuje?

Samozřejmě že práce s  thaj-
skou a  mezinárodní produkcí je 
hodně rozdílná. Myslím, že v  tom 
velkou roli hraje rozdílnost kultur. 
Ale shodných prvků je více, všichni 
chtějí, aby měl jejich fi lm co největší 
úspěch. Thajský režisér vždy chce, 
aby se herec naprosto přesně držel 
scénáře, kdežto při práci se zahra-
niční produkcí jsem měla mnohem 
více volnosti, mohla se vžít do po-
stavy a dát průchod emocím. Ale 
popravdě nevím, který přístup je 
pro herce lepší, lol.

V tomto čísle Howarda máme článek o králov-
nách vřískotu. Je těžké začít ječet před kamerou 
jen tak, bez specifi ckého důvodu?

Ano, ano, ano, opravdu to není snadné. Přede-
vším když jsem začínala, v mém prvním fi lmu Pra-
-chan dang. Ale pomalu jsem se do toho dostala. Je 
to celé o tvé představivosti, prostě si představíš, že 
vidíš ducha a začneš vyšilovat.

A co ty a horrorový žánr? Máš ráda horrorové 
fi lmy a knihy? Prozradíš nám nějaké z tvých oblí-
bených?



[ 55 ] 

HOWARD – 4/2012

Můj oblíbený horror? Hm… Asi Win yan lok kon 
tai pro jeho kombinaci horroru a dramatu. Líbí se mi, 
jak tvůrci obé vybalancovali.

A pokud se mne ptáte, zda mám ráda hrůzu, du-
chy a podobné…? 

No, přiznávám, že jsem poměrně důvěřivá. Po-
pravdě, věřím v nadpřirozeno. Silně věřím a na vlast-
ní kůži jsem zažila duchy a energii smrti. Duchů se 
nebojím tolik, jako některých živých, lol.

Pokud máš žánr ráda, mohla bys nám doporu-
čit nějaké dobré nové thajské fi lmy? Anebo knihy? 
Existuje vůbec nějaký slavný thajský horrorový 
spisovatel?

Osobně bych doporučila Shutter, což je jeden 
z nejlepších thajských horrorů. Jeho zápletka byla 
taky předělána Američany. Rozhodně za to stojí.

Myslím, že pro tebe není zcela běžné ho-
vořit s  fanoušky ze střední Evropy (Česko 
a Slovensko)? Chtěla bys jim něco vzká-
zat? 

Chtěla bych poděkovat všem mým fa-
nouškům v Česku za podporu. 

Velmi mě potěšilo zjištění, že mám fanoušky 
v tak vzdálené zemi. Opravdu, je to pro mne pocta. 

Rozhodně je to důvod pro návštěvu vaší země.
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Když už máme v tomto čísle Howarda rozhovor 
s pusinkou Natthamonkarn Srinikornchot (pokud její 
jméno vyslovíte pětkrát před zrcadlem, objevím se 
já a půjdeme spolu na pivo), přišlo nám jako dobrý 
nápad zrecenzovat nějaký ten její horror. Teda jeden 
z těch dvou, ve kterých hrála. To jsme ještě nevěděli, 
do čeho jdeme. Teda, já to nevěděl, Eraserhead ano, 
a tak mi fi kaně recenzi přenechal: „A vyber si ten lep-
ší.“ No, nebylo to věru snadné vybírání.

Český název: Pitevna
Režie: Dulyasit Niyomgul

Scénář: Sakchai Deenan, Rapeepimol Chaiyasena, 
Dulyasit Niyomgul, Amnat Taengsombun

Délka: 92 min
Původ: Thajsko

Rok: 2006
Hrají: Natthamonkarn Srinikornchot, 
Nirut Sirichanya, Komgrich Yuttiyong

Tím druhým horrorem jsou totiž Ozvěny mrtvých 
(Winyan Loke Khontai, 2008) a oba fi lmy jsou dokona-
lými zástupci subžánru, který kolega trefně nazval „in-
stantní asijská duchařina“. Teda fi lmu, ve kterém mají 
duchové bílé hábity, dlouhé černé vlasy, jsou to vždy 
ženy, případně malé děti a co minutu odněkud vybaf-
nou. Poměrně živě si pamatuji na sérii infarktů, kterou 
jsem absolvoval při půlnočním sólo promítání prvního 
Ju-Onu, který dodnes považuji za nejstrašidelnější fi lm, 
takže dobře vím, že takové ingredience mohou doko-
nale fungovat. Jenže to chce trochu víc, než jen po-
patlat ženský obličej moukou a nechat ji tupě zírat. To 
byste taky mohli skončit u Pyšné princezny. A proti té 
tupé komunistické agitce je Sop pořád ještě veledílo.

Teď, když jsem na čsfd přišel o pár desítek po-
hádkofi lních fanoušků, se zkusme podívat na děj 

Sop
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Pitevny. Protože ten, i když je předvídavější než vý-
sledky Regaty na Blaťáku (Čtyřlístek č. 128), existuje. 
Hlavní hrdinka Mai je studentkou medicíny a  její vý-
sledky ji řadí k premiantům, tedy až do té doby, kdy 
se poprvé vydá na pitevnu. Místo zajímavého řezání 
do mrtvých thajců a thajek („dnes budeme zkoumat 
pohlavní dimorfi smus“) ji v místnosti plné mrtvol vy-
leká duch. Jak se postupně ukáže, duch (je ženského 
pohlaví, tak možná dušice?) nehoní Mai jen tak pro 
nic za nic, ale, jak už tomu tak v podobných fi lmech 
bývá, chce jí něco zásadního sdělit. Prostě skoro de-
tektivka. Raději ale nebudeme řešit, proč duch Mai 
pronásleduje a straší, když si s ní potřebuje popo-
vídat (pamatuje si tu ještě někdo Stigmata s Patricií 
Arquette?).

Děj bychom v náznaku měli, co provedení? No, 
je zcela v  intencích instantních asijských duchařin. 
J de o  standardní podívanou, ve které jsou masky 
poměrně slušné (asi hlavně proto, že je vidíme vždy 
půl vteřiny), hudba, když už se rozezní, je příjemně 
romantická a kamera klouže prostorem asi stejně ná-
paditě jako rychlobruslař po okruhu. Naštěstí, režisér 
má malilinkatý cit pro tvorbu lekaček, takže tu a tam 

dokáže i vystrašit. Sice neoriginálně a repetitivně, ale 
bafnutí prostě fungují. Otázkou zůstává, zda by se 
člověk nelekl úplně stejně, kdyby zpoza rohu co dvě 
minuty vyskočil Ivan Vyskočil. 

A když už jsme u výrazných herců, i Sop něja-
ké má. Především Natthamonkarn Srinikornchot je 
prostě dobrá, nebál bych se říci přirozená, ostatně 
má na to triky, jak prozradila v rozhovoru. Její fi lmoví 
souputníci jsou na tom o  level hůře a to i přes fakt, 
že sbírali herecké ostruhy v  takových peckách jako 
Indiana Joai: Elephant Cemetery (2003).

Abych to na závěr shrnul a jak říkají učenci evalu-
oval, Sop je horror, u kterého můžete i zemřít. Nudou, 
nikoli strachy. Já osobně jsem na něj koukal mini-
málně na šestkrát a vždy se přistihl, že po dvaceti 
minutách už si něco čtu, nebo se lezbím na internetu. 
Nakonec jsem dokoukal, ale vám takové riziko spíše 
nedoporučuji.

Roman Kroufek
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Daphne du Maurier
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Asi každý, kdo viděl více než dva horrory 
z roku 2010 zná Ptáky. Snad jen o trochu méně lidí 
ví, že to není Hitchcockův originální nápad, ale adap-
tace povídky jedné anglické spisovatelky. A asi jen 
málokdo ví, že ač jich nenapsala právě moc, zrovna 
Ptáci nejsou tím nejlepším horrorem, který napsala. 
Poklekněte a skloňte hlavy! Dame Commander Da-
phne du Maurier!!!

Někteří lidé pro to, čím se stanou, mají prostě 
veškeré předpoklady. Daphne du Maurier se 13. květ-
na  1907 narodila do londýnské umělecké rodiny. 
Otec Gerald du Maurier herec, producent a divadelní 
manažer. Matka Muriel Beumont herečka. Dědeček 
George du Maurier spisovatel, ilustrátor knih, pam-
fl etista a  karikaturista časopisu Punch. Jejich dům 
Cannon Hall v  Hampsteadu neustále navštěvovali 
známí lidé od divadla a  literatury. Daphne a  její dvě 
sestry, Angelu a  Jeanne, tyto návštěvy velmi těšily 
a užívaly si je. A jen tak pro zajímavost, její bratranci 
sloužili J. M. Barriemu jako inspirace pro jeho dílo 
Peter Pan. Nejsou to však jen rodinné vztahy a svaz-
ky, co mnohdy určuje budoucnost daného jedince. 
Je to i okolí, životní prostor, zkušenosti a zážitky. Vět-
šinu svého života Daphne strávila v Cornwallu, kam 
s rodinou jezdili nejprve na dovolenou. Zamilovala si 
jej natolik, že se v roce 1926 rozhodla usadit zde na-
trvalo. Její dcera Flavia o  tom ve své vzpomínkové 
knize Můj život s Daphne du Maurier napsala: „Corn-
wall se stal jejím domovem, srostla s krásnou členitou 
krajinou a přenesla na nás pocit sounáležitosti s ní. 
Zamilovala si chátrající starý dům Menabilly, vytrva-
lým naléháním ho získala do dlouhodobého nájmu 
a obnovila jeho zašlou slávu.“

Mládí prožila jako klasická nevázaná světoběž-
nice. Studovala v  Paříži. Její fi nanční nezávislost 
jí umožňovala neomezeně cestovat, ukájet zálibu 
v plachtění a mořeplavbě a věnovat se psaní poesie 
a povídek. Imaginární světy literatury jí učarovaly již 
v útlém mládí. Sama psát začala v roce 1928.

První román The Loving Spirit (Duch lásky), dra-
ma o osudu tří generací Cornwallského rodu Coom-
beů, jí vyšel v  roce 1931 a svým způsobem se stal 
důležitým mezníkem jejího života. Román, Cornwall 
v něm popsaný i samotná jeho autorka totiž uchvátili 
jistého generála Fredericka Browninga natolik, že se 
za něj o rok později Daphne provdala a porodila mu 
dcery Flavii a Tessu a syna Christiana.

O  jejím manželství s Browningem a osobním ži-
votě se toho vypráví hodně a  kdo ví, co z  toho je 
pravda. Asi nejzákladnější informací je, že Daphne 
byla nejprve autorkou a  spisovatelkou, teprve až 
pak manželkou a  ženou. Flavia: „V  určitých obdo-
bích matka psala tak intenzivně, že jsme si připadali 
jako vetřelci, vysedávala ty dny v chatce, dřevěném 
domku na konci trávníku a my jsme odtamtud slyše-
li klapot psacího stroje. Pobývala ve svém vlastním 
světě, kde jsme nebyli vítáni. Její touha po volnosti 
a prostoru byla větší než touha po nás.“ O jejím man-
želství se tvrdívá, že bylo občas (velmi) chladné, což 
Flavia vysvětluje tím, že její rodiče byli nuceni po urči-
tá období žít odděleně, ve válečných letech došlo ke 
ztrátě důležitých kontaktů, „ztratili jsme důležité roky, 
navždycky nám unikly. Matka se ujala úlohy obou ro-
dičů, my jsme to přijali, stáli jsme při ní a opláceli jsme 
jí láskou. Stala se středobodem našeho světa.“ Mno-
zí životopisci přišli s vlastním vysvětlením. Po smrti 
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autorky se vynořily informace o  její údajné bisexua-
litě či přímo homosexualitě. Hovořilo se o  románku 
s herečkou Gertrudou Lawrence, silně jí prý přitaho-
vala také manželka jejího vydavatele. Jisté okolnosti 
rovněž ukazují na to, že by Daphne mohla být v dět-
ství zneužívána otcem. Již za svého života byla tato 
členka politické strany Mebyon Kernow označována 
za uzavřenou samotářku, která sotva kdy vyjde do 
společnosti nebo poskytne interview. Tato situace se 
trochu změnila, když byl uveden fi lm A Bridge Too 
Far (Příliš vzdálený most), který dost nelichotivým 
způsobem vylíčil Daphni-
na tehdy již zesnulého 
manžela, proti čemuž 
Daphne vystoupila s po-
měrně ostrou kritikou 
v  novinách. Frederick 
Browning zemřel v  roce 
1965. Po jeho smrti se 
Daphne přestěhovala do 
Kilmarthu poblíž Corn-
wallskéo městečka Par.

Po své románové pr-
votině Daphne vydala 
ještě další dva romány, I’ll 
Never Be Young Again 
(Už nikdy nebudeme mla-
dí, 1932) o přátelství a dob-
rodružstvích dvou mužů 
a  The Progress of Julius 
(Vzestup Juliův, 1933) o ži-
votě Julia Lévyho, který se 
odmítl stát knězem a  vydal 
se na cestu plné lásky, žen, 
slávy a bohatství, a životopis 
vlastního otce Gerald (1934). 
Proslavila se však až dalším 
románem o pirátech Jamaica 
Inn (Hospoda Jamaica, 1936) 
a  jednu z  nejpopulárnějších 
a  nejprodávanějších spisova-
telek z ní učinil její neslavnější 
a  nejúspěšnější román Re-
becca (česky nejprve Rebecca, později jako Mrtvá 
a živá, 1938). Tento psychologický román s detektiv-
ní zápletkou vypráví o mladých manželech žijících ve 
starém šlechtickém sídle, do jejichž života v podobě 
vzpomínek mnohých osob neustále zasahuje již mrt-
vá manželova první žena. Po čase hlavní hrdinka po-
jme podezření, že se jí manžel násilně zbavil.

Tvorba Daphne du Maurier se nesla hlavně 
v dobrodružné rovině, kterou kořenila gotickými, vě-
decko-fantastickými, detektivními a horrorovými prv-
ky a motivy. Včetně již těch zmíněných napsala cel-
kem 15 románů, z nichž ze všech se staly celosvěto-
vě vydávané bestsellery. Patří k nim ještě např. váš-
nivě milostný příběh vdané ženy, unavené životem 
uprostřed vysoké londýnské společnosti Frenchma-

n’s Creek (Útěk, 1941), životní příběh uznávaného 
umělce, jeho partnerky, proslulé tanečnice a jejich tří 
potomků, z nichž dva pochází z předešlých partner-
činých vztahů The Parasites (Paraziti, 1949) nebo 
příběh milostného vztahu mladé dívky ke dvěma 
svým bratrancům My Cousin Rachel (Má sestřenka 
Ráchel, 1951). Na historii vlastních předků pak za-
ložila historický román odehrávající se za francouz-
ské revoluce The Glass-Blowers (Uherská královna, 
1963). V románu plném tíživé atmosféry, neurčitého 

nebezpečí a  neodvratně 
se blížící katastrofy The 
Flight of the Falcon (Let 
Sokola, 1965) se osud 
současně žijícího Armina 
Fabia spojuje s  pět set 
let starým životním pří-
během hraběte Claudia, 
proslulého brutálním 
terorizováním obyvatel 
Arminova rodného měs-
ta. V  neposlední řadě 
The House on the St-
rand (Dům na pobřeží, 
1969), román s fantas-
tickými a  historickými 
prvky, vypráví o  účin-
cích halucinogenní 
drogy.

Kromě románů 
napsala několik desí-
tek povídek a  novel, 
které jí vyšly v mno-
ha sbírkách. Její rané 
povídky napsané 
v  letech 1927-1930 
vyšly v  roce 1959 
s  názvem Early 
Stories. Pro nás asi 
nejzajímavější je, 
samozřejmě, sbírka 

The Apple Tree z  roku 
1952, obsahující snad její nejslavnější kousek Ptáky, 
ale i titulní pecku Jabloň. V USA vyšla tato sbírka pod 
názvem Kiss Me Again Stranger (Líbej mě ještě, ci-
zinče), další vydání sbírky z roku 1963 pak již neslo 
název The Birds and Other Stories (Ptáci a jiné po-
vídky). Jedna z dalších sbírek Not After Midnight’ 
vyšla v roce 1971, Americké vydání pojmenovali po 
jedné z povídek Don’t Look Now (Teď se nedívej). 
Z novel zmiňme alespoň Happy Christmas (Veselé 
vánoce, 1940).

V  roce 1940 se Daphne du Maurier vrhla i  na 
divadelní tvorbu. Začala adaptací svého románu 
Rebecca. O  pět let později napsala protiválečnou 
divadelní hru o  údajně mrtvém důstojníkovi, který 
po návratu domů zjišťuje, že jeho manželka nejen, 
že obsadila jeho místo v parlamentu, ale navázala 
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i nový milostný vztah s místním farmářem The Years 
Between (1945). Divadelní hra o bohémské ženě, do 
níž se zamiluje její vlastní zeť, z roku 1948 se jmenuje 
September Tide.

Francouzský spisovatel Louis Aragon sílu její 
tvorby poměrně trefně charakterizoval následovně: 
„Když čtu novely Daphne du Maurier, žasnu nad jejich 
dokonalostí a přestávám mít chuť dál psát, protože to 
už považuji za naprosto zbytečné. Jsou totiž tak jazy-
kově vytříbené a tak psychologicky či spíše parapsy-
chologicky strhující, že zasahují samotné dno čtená-
řovy duše. Proč tedy dál nesmyslně usilovat o něco, 
co se jinému už veskrze dokona- le podařilo.“

Nepsala však jen drama-
ta a beletrii. Roku 1937 jí vyšla 
biografi e vlastní rodiny The du 
Mauriers (Modrá krev), v  roce 
1960 životopis bratra ses-
ter Brönteových The Infernal 
World of Branwell Brön-
te (Přízračný svět Branwella 
Brontëa), svému milovanému 
Cronwallu věnovala knihu do-
plněnou fotografi emi vlastní-
ho syna Christiana Vanishing 
Cornwall (Mizející Cornwall, 
1967), v  rok jejího úmrtí pak 
vyšla ještě kniha Enchanted 
Cornwall (Kouzelný Corn-
wall, 1989). Svému nemé-
ně proslulému a  slavnému 
krajanovi, fi losofovi, vědci, 
historikovi a politikovi Fran-
cisi Baconovi se věnovala 
v  knihách Golden Lads: 
A  Study of Anthony Ba-
con, Francis and their 
Friends (1975) a The Win-
ding Stairs: Francis Ba-
con, His Rise and Fall 
(1976).

Dílo Daphne du Mau-
rier bylo oceněno mnoha 
cenami. Roku 1952 se stala členkou Royal 
Society of Literature (Královská literární společnost). 
V roce 1969 jí byl udělen Řád britského impéria, titul 
Dame Commander, který však ona sama nikdy ne-
používala a nikdy se o něm nezmiňovala. Dokonce 
i její vlastní děti se o této poctě dozvěděly až z den-
ního tisku. Du Maurier původně i odmítla zúčastnit se 
udělovacího ceremoniálu, nakonec však byla dětmi 
přemluvena a kvůli starším vnoučatům, pro které to 
mohl být docela zážitek, svou účast potvrdila. Přesto 
se okamžitě po skončení obřadu vykradla ven a vy-
hnula se tisku.

Mnoho jejích románů, ale i povídek, bylo převede-
no na fi lmová plátna nebo televizní obrazovky. Jako 
první se toho ujal Alfred Hitchcock, který roku 1939 

natočil britský fi lm Jamaica Inn a  ve stejném roce 
americký fi lm Rebecca s Joan Fontain a Laurence 
Olivierem v hlavních rolích. Rebecca je ostatně jejím 
nejfi lmovanějším dílem, kromě Hitchcocka se jej cho-
pila americká (1962), italská (1969) a britská televize, 
ta dokonce dvakrát (1979 a 1997). Druhé, tentokrát 
televizní, adaptace se v  roce 1983 dočkal i  román 
Jamaica Inn a  dvakrát byl zfi lmován i  Frenchma-
n’s Creek – Američany s Joan Fontain v hlavní roli 
v roce 1944 a pro britskou televizi v roce 1998. Hlavní 
role ve fi lmu My Cousin Rachel z roku 1952 si zahráli 
Olivia de Havilland a Richard Burton, v britské televiz-
ní seriálové verzi z roku 1983 pak Geraldine Chaplin. 

O  zřejmě nejznámější (až takřka kultovní) 
fi lmovou adaptaci se 
v  roce 1963 postaral 
fi lmař nejpovolanější, 
Alfred Hitchcock, když 
na plátně rozpohyboval 
autorčinu povídku The 
Birds (Ptáci). V  roce 
1973 pak v  závěru ne 
zcela vydařené povídce 
Don’t Look Now (Teď se 
nedívej) vtiskl ve stejno-
jmenném fi lmu mnohem 
hustší, neobyčejnější 
a prapodivnější atmosfé-
ru režisér Nicolas Roeg. 
Kromě výborné kamery, 
velmi funkčního křížového 
střihu a poměrně otevřené 
sexuální scény, nás fi lm 
oblaží podivným Donal-
dem Sutherlandem – kdo 
zná hlavně jeho pozdější fi l-
my, na tu jeho mladickou ul-
trakudrnatou kštici si zřejmě 
nikdy nezvykne – a po všech 
stránkách úchvatnou Julie 
Christie v hlavních rolích.

Ne se všemi fi lmovými 
adaptacemi byla du Maurier 
spokojena. Hitchcockovi vy-

týkala, že v Jamaica Inn kvůli jednomu herci pře-
psal celý závěr. Filmové verzi My Cousin Rachel pak 
zkritizovala obsazení hlavní (anti)hrdinky, dle jejích 
slov špatná herečka nedokázala dobře vystihnout 
povahu té postavy.

Daphne du Maurier přestala psát a  publikovat 
v roce 1977 a až do své smrti žila v ústraní ve svém 
cornwallském domě Killmarth. Zde byl také rozptý-
len její popel.

Zemřela 19. dubna 1989.

Honza Vojtíšek
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Daphne du Maurier svým způsobem 
vydala vlastně jen jednu horrorovou kni-
hu. Tuto. To však nicméně stačilo k tomu, 
aby se stala jednou z  nejznámějších, 
nejzákladnějších, nejklasičtějších a nej-
uznávanějších horrorových autorek vů-
bec. Právem.

Daphne du Maurier‘s Classics of the 
Macabre

Překlad: Zuzana Mayerová
Vydavatel: Nakladatelství Svoboda, 

1991
Počet stran: 256

Když jsme v minulém čísle Howarda dávali do-
hromady dvacet nejlepších horrorových povídek, 
bylo snad samozřejmostí, že se tam objevili Ptáci 
právě Daphne du Maurier, kteří propůjčili svůj název 
celé této knize obsahující sedm jejich povídek. To 
jsem však ještě nevěděl, že právě tato nejklasičtější 

z nejklasičtějších horrorových povídek není 
autorčinou nejlepší horro-

rovou povíd-

Ptáci 
a jiné povídky

Daphne du Maurier

R
E
C
E
N
Z
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kou a není ani nejlepší povídkou této sbírky. Což sa-
mozřejmě neznamená, že by to byla povídka špatná, 
nebo že by byla v této knize povídkou nejslabší.

Tou je hned úvodní povídka Teď se nedívej, 
s až magicky mysteriózním příběhem jednoho man-
želského páru na dovolené v Benátkách, který sice 
vygraduje v horrorovou, leč v  tom horším významu 
slova, nečekanou pointu, která jako by se k celému 
příběhu moc nehodila a byla na něj násilně naroubo-
vána. Povídka však přesto vyniká autorčinou schop-
ností dobře napsat poutavý příběh a pohrát si s cha-
raktery jednotlivých postav.

Toto umění dovedla až na okraj dokonalosti v nej-
lepší, nejmrazivější a nejstrašidelnější povídce sbírky 
Jabloň. Dokonalé, mrazivé a strašidelné proto, že se 
v ní v tomto ohledu takřka nic explicitního a zjevného 
neděje. 

Jde o  příběh starého čerstvého vdovce, kte-
rý nám ve vzpomínkách poodhalí historii svého ne 
zrovna šťastného a  bezproblémového manželství 
a  seznámí nás s  jeho narůstající nenávistí ke staré 
jabloni v zahradě. 

Jen letmé a o této skutečnosti nijak stoprocentně 
přesvědčivé náznaky ukazují, že jde o nenávist obou-
strannou. V pohlcujícím příběhu du Maurier výtečně 
dokázala vystihnout manželství dvou lidí, kteří snad 
již nemají nic společného, už se vlastně ani nemilují, 
nemají v podstatě, kromě uzavřeného manželství ja-
kožto společenské instituce, jeden jediný důvod být 
spolu a minimálně z  jedné strany se někdejší láska 
změnila takřka až v nenávist. A přesto ti lidé spolu 
zůstali až do konce.

Na zápletce lidí, kteří po nějakém lékařském zá-
kroku z různých důvodů (operace/zranění očí, tváře, 
hlavy) díky bandáži obličeje delší dobu nevidí a když 
pak konečně vidět začnou, nestačí se divit, stojí ne-
málo příběhů. Namátkou dnes dnes již klasický Den 
trifi dů, Boyleův zombie hit 28 dní poté nebo jeden 
z výborných dílů seriálu The Twilight Zone z konce 
padesátých let. Daphne du Maurier podobné záplet-
ce v příběhu Modré čočky o mladé ženě, která po 
operaci očí a nasazení provizorních modrých čoček 
začne v  lidech vidět jejich zvířecí povahu, vtiskla 
lehce humorný až groteskní nádech. Jde tak o nej-
odlehčenější povídku sbírky, samozřejmě výborně 
napsanou a pro zachování atmosféry s nezbytným 
mrazivým neklidem v pozadí.

O titulních Ptácích již byla řeč. Dnes již klasický 
příběh o obyvatelích pobřežního domu, v jehož okolí 
se začnou shromažďovat nezvykle obrovská hejna 
ptáků, kteří se začínají chovat čím dál podivněji. Ke 
své vlastní škodě známější spíše díky Hitchcockově 
fi lmové verzi než právě literární, mnohem syrovější 
a působivější, předloze.

Zpočátku neskutečně nádhernou psychologic-
kou studií člověka, který se najednou, zčistajasna 
rozhodne a  to rozhodnutí jej vnitřně nejen osvobo-
dí, ale naplní blaženým pocitem radosti ze života, je 
předposlední povídka Alibi. 

Silně pohlcující atmosféra v níž se noříte do myš-
lenek a myšlenkových pochodů hlavního hrdiny hlou-
běji a hlouběji a spolu s ním se začínáte cítit šťast-
ně. Tento předpoklad nakonec nezkazí ani pozdější 
upuštění od tohoto základního kamene povídky ani 
závěrečný hodně překvapivý zvrat, snad ještě psy-
chologicky mrazivější, než původní rozjezd povídky. 

V  typicky dokonalém autorčině jazyce a  vyprá-
věcím stylu opravdu brilantní ukázka pronikavosti, 
tajemnosti a podivných cest lidské mysli, jež se neo-
mylně umísťuje na pomyslném druhém kvalitativním 
stupínku celé sbírky.

Tajemnou a zajímavou zápletku, tradičně skvělé 
vyprávění a pohlcení příběhem jednoho anglického 
učitele na dovolené v Řecku a vlastně celkový dojem 
z poslední povídky nazvané Nechoďte po půlnoci 
pokazí trochu rozpačitý a nejasný závěr. Který vůbec 
nic neobjasní a  neposkytne předchozímu příběhu 
žádné opodstatnění.

Daphne je naprostou a  bezchybnou mistryní 
toho, co by se v tom nejlepším a nejryzejším smyslu 
slova dalo nazvat plíživý děs, nebo, abychom citovali 
název antologie Tomáše Korbaře, který do ní zařadil 
jednu z povídek této sbírky, tichá hrůza. Nic excen-
trického, nic okázalého, nic zbrkle monumentálního, 
Daphne se tiše postaví za vás a lehkými pohyby prs-
tů vytvoří přesně ten správný nepříjemný pocit vza-
du na krku, při němž se vám zježí všechny (dosud 
nedepilované) chlupy na těle. Nepozorovaně ty prsty 
vsune do vás a začne vám svírat vnitřnosti. A vy se 
nebudete cítit dobře. Pokud tedy přesně tento pocit 
nemáte rádi. Což by jste jakožto milovníci a milovni-
ce horrorového žánru asi mohli.

Je opravdu obrovskou škodou, že se du Maurier 
horrorovému žánru nevěnovala častěji. Měla k tomu 
všechny potřebné předpoklady. Neboť nebýt slabší 
úvodní povídky a  rozpačitého závěru té poslední, 
Ptáci a jiné povídky by byly bezchybnou a dokona-
lou knihou.

Honza Vojtíšek
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10…

Kam až paměť Frann Deschamp sahala, byla ne-
viditelná.

Ne tím pohádkovým, magickým způsobem, ale 
vzteklým, bolestným, mstivě skutečným, který se pro 
podobně uhranuté nešťastníky občas ukazuje být jen 
a pouze utrpením. Frann zmizela bez pomoci kouzel-
né čapky nebo pláště. Nepamatovala si přesně kdy. 
Před hezkou řádkou let, v zimě, nebo na jaře. Nemělo 
to žádný větší význam. Přijela do Catkin Meadows 
hledat práci a ihned po překročení železničního pře-

jezdu její chodidla ztratila schopnost zanechávat po 
sobě stopy – tělo nevrhalo stín; a když už, tak ne ta-
kový, o který by se vůbec někdo zajímal.

To však zdaleka není konec básnického původu.
Frann Deschamp se narodila poznamenaná stig-

matem. V den jejího narození se vychýlily všechny 
dráhy planet Éry Vodnáře a  její zářivý horoskop bez 
varování vykolejil do znamení Průměrnosti.

Už se s tím nedalo nic dělat.
Malá, neatraktivní, bez sexappealu.
Ve věku třiceti čtyř let, nedostudovaná, s  šedi-

vými, řídkými vlasy a  nevelkým strništěm nad hor-
ním rtem, představovala popření jakékoliv vlastnos-

Odneste mě na rukou: 
vysoko, vysoko!

Paweł Paliński
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ti, představující v dnešní době přednost. Navzdory 
obecnému názoru o ošklivém káčátku v ní nedřímala 
žádná královská labuť.

Kromě toho – lesbička. Jakákoliv slova o princi 
na bílém koni jsou bezpředmětná.

Se zemitou, dřinou v komerční prádelně napuch-
lou pletí, přerostlými nehty popraskanými z neustá-
lého ručního překládání drsných látek. Smířená se 
svým osudem. Zvyklá na to, že náhodně poznaní lidé 
si při dalším setkání nikdy nepamatují její jméno, při-
vyklá chladu rozlévajícímu se kolem ní v okamžicích, 
kdy otevřela pusu. Vyskytovaly se v jejím životě dny, 
neobyčejně prázdné a mdlé, v nichž jí pouze zdra-
vý rozum dělil od přiznání si, že je opravdu duchem. 
Opět přehlédnuta ve frontě v  obchodě. Odehnána 
netrpělivým gestem ode dveří taxíku, jako by její tělo 
bylo jen proužkem dýmu. Ignorována během roz-
hovorů v práci. Den za dnem vítala schovaná mezi 
oblaky páry, bez chvíle odpočinku, neboť odpočinek 
znamenal samotu.

Vstupem do středního věku si Frann Deschamp 
dokonale uvědomila, že legendy lžou. Cítila navíc ko-
lem sebe přítomnost tajemného prokletí. Svět před 
ní odkrýval území skřítků – viditelných i neviditelných 
existencí.

Měla pech, že se dostala do království existencí 
té druhé kategorie.

Měla pech, že to království neslo název Skuteč-
nost. A vyvěšovalo šedivý prapor.

Na štěstí pro Frann nad ním zakrátko náhoda 
rozprostře svůj vlastní, zářivý praporec.

9…

Inzerát vyšel na podzim. Lokální noviny Catkin 
Meadows Herald.

Třetí strana pátečního vydání. Rubrika o zábavě. 
Několik nepatrných sloupců v  tlustém černém rá-
mečku. Drobná informace. Nezajímavý titulek; oby-
čejná písmena hlásají: K o n k u  r s; kolem žádné 
vykřičníky, množící se nuly v sumách cen a rétorické 
otázky o potřebě vlastnictví a slávy. Na první pohled 
laciný nekrolog ztracený uprostřed informací co, kde, 
kdy. Nic, co by vědomě cílilo na čtenáře ve snaze 
vyvolat v něm záchvat rivality. Úplně jako kdyby z něj 
cíleně byla odstraněna veškerá pompa, přináležející 
všem podobným komerčním kláním.

Frann Deschamp okamžitě zaujal.
Cestou do práce se zastavila u  trafi ky, během 

chůze prolistovala několik novinových stran. Zarazila 
se až při pohledu na inzerát, pohlédla před sebe a ne-
rozhodně se zastavila. Chůze ztratila na pružnosti. 
Přečetla si oznámení ještě jednou; a ještě. Spustil se 
déšť, ledový vítr trhal noviny na kousky, ale Frann mu 
šla vstříc, přičemž dál soustředěně četla, protože se 
poprvé ve svém životě setkala s tak ostentativní dis-
kreditací, naprosto nepasující do reklamního inzerá-

tu. Vzpamatovala se až před výlohou prádelny. Žasla, 
když jí došlo, že zabraná do četby přešla několik kři-
žovatek, aniž by si toho všimla. Hodiny na parkova-
cích automatech ukazovaly několik minut po osmé. 
Nacpala Catkin Herald do kapsy a seběhla po scho-
dech do zaměstnanecké šatny v suterénu. Ve spěchu 
ze sebe strhla těžký a vlhký plášť. Vyzula si boty, přes 
hlavu přetáhla sukni, strčila chodidla do gumových 
trepek, a… skloněná se zarazila. Ve stropním svět-
líku, tak jako každý den, se rdělo ocelové nebeské 
oko – namísto zorničky balet obuvi. Start v závěsu 
smogu, kulhavá bečka, okopávání – a to byla jedna 
anonymní chůze – pak další. Frann se nepřekvapivě 
cítila hůře než asfalt pod armádou podrážek. Cítila se 
pod ním. Odhalená. 

Pak si vzpomněla na ranní noviny. Sáhla do kap-
sy pláště a rozprostřela deštěm nasáklý papír přímo 
na kamennou podlahu převlíkárny.

Zkrabatělými prsty vyhledala požadovaný obsah.
Oznámení. Konkurs. Ocenění. Nic více… Až tolik 

více!
Šedivá obecná výzva pro šedivou osobu. Za tou 

výzvou se však skrývaly sály plné záře; teplo osvětle-
ní na kůži… Opatrně přešla ke dveřím šatny, otočila 
klíčem a zamkla se uvnitř. Vrátila se k četbě.

Skloněna nad rubrikou o zábavě strávila celých 
osm hodin.

A přesně jak si myslela, nikdo nezpozoroval, že 
se neobjevila v práci.

Osamotě znovu a  znovu četla inzerát: hlasitě, 
šeptem i v myšlenkách. Když se těsně před koncem 
směny vyplížila z šatny, znala inzerát zpaměti. Doká-
zala by jej odříkat dokonce i vytržená ze snu upro-
střed noci.

Poznali se hodně dobře: ona a  inzerát. Inzerát 
moc dobře věděl, jaké sny pomůže Frann splnit. 
Frann souhlasila s tím, zaplatit za ně vyřčenou cenu, 
neboť mezi dvěma sty slovy konkurzního inzerátu 
se až patnáctkrát opakovalo jedno ponuré podstat-
né jméno. Smrt. Pro Frann to však nepředstavovalo 
žádný problém. Než se, schoulená v  páchnoucím 
vlhkém oblečení, konečně rozhodla, hledala v sobě 
strach.

Necítila ho. Vlastně jej již dlouho necítila ani tro-
chu.

8…

Casting proběhl v prostorách podřadné komerč-
ní televizní stanice.

Uvnitř nahrávacího studia: obrovský hluk a dus-
no, kdo ví odkud davy lidí. Schoulená v  jednom 
z  řady plastových křesel Frann Deschamp bojovala 
se skličujícími pocity a  žalem. Dav způsobil, že se 
necítila tak výjimečná, jak si představovala. Uši ji vy-
plňovala vata nesrozumitelného žvatlání, do nosu ji 
vrážel teplý a hustý zápach rozrušených žen a mužů. 
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Hnusný a kyselý pach. Citlivá sondáž tohoto útoč-
ného a éterického bytí postupně vyvolávala paniku. 
Účastníci konkursu po celou dobu vcházeli a vychá-
zeli nevelkými dveřmi konferenčního sálu a zdálo se, 
že na každou tvář opouštějící těsnou místnost připa-
dají dvě nové v opačném směru. Tváře se šklebily, 
vrážely do sebe, smály se. Plakaly a proklínaly. Ně-
které proplouvaly až moc blízko sebe, to pak cenily 
zuby ne v úsměvu, ale jako hrozbu. Některé vypadaly 
naprosto ztraceně.

Na vyvýšeném pódiu ulíznutý konferenciér pokři-
koval a balancoval na podpatcích lakýrek ve snaze 
nějak opanovat to pod ním rozlité lidské magma. Ka-
bel stříbrného mikrofonu mu svazoval nohy. Tu a tam 
s ním, neskutečným a nesmyslným gestem, práskal 
jako cirkusový drezér.

Takřka přidušená, zavalována odevšad se valícím 
davem, Frann vstala z místa a  rozpačitě se vydala 
k východu. Spletla jsem se, pomyslela si. Opět si z ní 
někdo vystřelil. Když si pospíší, možná stihne auto-
bus zpátky, vrátí se domů, do prádelny a  všechno 
bude jako dřív. V tu samou chvíli, jako kdyby to byla 
odpověď na její reakci, mikrofon káravě zaskřípal.

„Deschamp! D E S C H A M P, Fraaa-yyy-aaann!“
Ignorovala tu výzvu a drala se dál, mezi řadami 

lidí. Promiňte, omlouvám se, já jen procházím. Roz-
kousala si jazyk do krve, protože jinak by křičela: 
Chytla jsem se! Opět! Tohle jste čekali?! Pusťte mě! 
K východu!

„Deschamp! Fra-ann!“
Nějaký muž pohlédl na jmenovku zdobící Frannin 

plášť a chytil ji za rukáv. Odstrčila ho. Jiná dívka se 
posunula a zatarasila cestu svými bujnými prsy.

„Nevolali to náhodou právě vaše jméno?“
Veškerá rozhodnost Deschamp se o ta prsa roz-

tříštila.
„Mně?“ hlesla tiše.
„Hlupáčku,“ usmála se koketně dívka a poklepa-

la nehtem na jmenovku.
„Haló. Haló! Máme ji! Tady!“
Lidské moře se bezhlasně rozestoupilo krásnou, 

postupující vlnou a Frann zaváhala pouze na krátký 
okamžik. Čím více se blížila k pódiu, tím více jí konfe-
renciérův úsměv vycházel vstříc.

7…

Později se Frann nejednou pozastavila a nad tím, 
co přesně jí přinutilo přerušit svůj útěk, co to bylo za 
sílu, silnější než zemská přitažlivost, která ji přitáhla 
k  tomu paňácovi s mikrofonem. Rozpačitá potřeba 
být zpozorována. Neměl ale přesně tomu vlastně po-
sloužit ten konkurs? Nepředstavovala si to přesně 
takhle? Jasnou, přímou cestu jak se utrhnout z prá-
delní páry, v níž, proč to skrývat, se pomalu rozpou-
štěla do tvaru hroudy hlíny ve vroucím škrobu? Tělo 
již měla právě takové – blátivé. Od pohledu teplé 

a měkké uvnitř, avšak chladné a slizké zvenčí. Ne-
náviděla se. I  ty ženy u mandlu, dělnice. Rozložitá 
bedra a končetiny, které si prohlížela. Ty ženy věděly, 
že je hltá očima. Nevěděly, co od té vychrtily oče-
kávat, jakoby se setkaly s divným zvířetem, u nějž 
nevíte, co všechno mu můžete dovolit. Ale po čase 
se ten pohled od nich odrážel a propaloval Franninu 
kůži – přes vypálené díry v ní mohla každá z nich bez 
problémů nahlédnout do jejího nitra. Lesba. Právě to 
tam četly. Homo. Tak se mluví o  ženě, která hledá 
v posteli jiné ženy. Tyto ženy by Frann nikdy nevzaly 
na rande, neměla nejmenší šanci.

Teď je porazí – slávou – a samy budou prosit.
Cítila se skvěle, hrdě vystoupala na scénu, zatím-

co vytlemený konferenciér vedle ní s ní hrál komedii, 
když ji popichoval: „naše malá uprchlice.“

Obdarována úctou. Nepamatovala si otázky ani 
odpovědi, pouze zvuk vlastního hlasu a sílu, s jakou 
zatínala pěsti. Takřka cítila praskot, jak na nich pukal 
všudypřítomný nános čistících prostředků. Pronášela 
tuctové formulky, ne to, co si opravdu myslela, ale 
to, co cítila, že by lidé chtěli slyšet; v hloubi své duše 
však přemýšlela nad tím, zda by z výše pódia mohla 
upřímně pohovořit o sobě, o své práci. O  tom, jak 
všechno, co lidé vypotili do oblečení a povlečení, se 
každý den prodírá čím dál hlouběji a hlouběji a otra-
vuje podzemní řeky duše Frann, až se nakonec zdá, 
že zatímco má ruce vyžrané mydlinami, veškerá špí-
na se hromadí uvnitř ní… Mohla by snad povyprávět 
o dotěrném praní vlastních prostěradel na nichž noc 
co noc usíná sama, tak, že připomínají plochy stude-
ného plechu a ne materiál, jehož se dotýká člověk.

Nahé dlaně ji pálily jako otevřené rány. Očišťova-
ly se. Frann si nepamatovala otázky. Nepamatovala 
si své odpovědi. Druhý den po konkursu se jako by 
nic objevila v práci. Dotázána o důvod včerejší nepří-
tomnosti neuvedla žádné vysvětlení. Poprvé v životě 
zažádala o dovolenou, trvala na svém a dostala ji. Po 
týdnu obdržela očekávanou zprávu.

Z pěti tisíc kandidátů byla vybrána do fi nální pět-
ky. Uvedeno datum a čas dalšího setkání. Ozdobný 
papír s nadpisem – ručně psané písmo, ozdobná pís-
mena. Střed napůl přeložené kartičky vyplněn hed-
vábně jemným nařaseným papírem. Výrazná kurzíva.

6…

U kulatého stolku, v komorní po kari vonící restau-
raci na předměstí, zasedla tříčlenná komise; v celém 
sále společně s Frann a ostatními kandidáty: osm lidí. 
Žádné davy, zrcadlové koule a pískání zvukové apa-
ratury, jako u prvního castingu. Povznášející luxusní 
kontrast. Ticho a absolutní mediální pozornost.

Členové komise byli oblečeni do drahých čer-
ných obleků; jejich hladce oholené a napjaté tváře 
připomínaly sériově odlité gumové masky. Drobné 
odlišnosti v umístění očí a tvaru podbradku jen zesi-
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lovaly podobnost, působily dojmem, že byli narychlo 
dodány v konečné fázi výroby, až moc nepořádně na 
to, aby dokázaly zlikvidovat dojem identičnosti. Vý-
konní producenti – představili se suše.

Frann na ně zpočátku hleděla s obezřetností, pak 
však došla k názoru, že nadměrná fascinace bude 
chápána jako nedostatek společenského taktu a tak 
pohledem uhnula k zemi. Tento kvalifi kační rozhovor 
je šancí na jízdenku do expresu, který Frann odveze 
do nového života – chápala to – nejdůležitější je, aby 
již na samém počátku neotřesitelně dokázala, že to 
právě jí náleží první místo u pokladny.

Číšník přinesl studený předkrm a po falešně pří-
větivém uvítání komisní trojice se všichni rivalové 
pustili do jídla a vyměňovali si mezi sebou prázdné 
zdvořilostní fráze; Frann těch několik okamžiků před-
stírané dobré vůle, potřásání rukama a  laskavého 
pokyvování hlavami využila na bleskové odhadnutí 
zbylých účastníků. Každému z rivalů ochotně podala 
unavenou pravici – doufala v sílu vlastního doteku, 
protože odpočaté, ze ztvrdlé kůže osvobozené dla-
ně, se v ní teď probudily coby rovnoprávný smysl. 
Četly. Zleva se Frannina dlaň otřela o nadměrnou bi-
žuterií unavené palce černě oděného žabce, pak se 
otlačila o artriticky chladnou větev ramene shrbené 
vesnické stařenky. Zprava mladý uhrovatý muž s ne-
přirozeně vybouleným hrudníkem a pažemi velikosti 
zápasníkových lýtek uzavřel kyselou kurtoasii jedi-
ným zpoceným obětím. Na úplný závěr někdo, kdo 
zpočátku připomínal státního úředníka, ale ukázal se 
být knězem podal ruku způsobem, sugerujícím, že 
čeká pouze na povolení stisku a okamžitě ji stáhne.

V žádném z těch uvítacích gest se pro Frann De-
schamp neskrývala hrozba.

Osmělená Frann pohlédla protivníkům do očí. Vy-
paráděná dívčina vášnivě žvýkala ovocnou žvýkač-
ku. Jediné, čím se zabývala, bylo právě to: mistrně 
nafukovala bubliny. Lesklé, růžové, organicky měkké 
pýchavky citrusové vůně živě kontrastovaly s náno-
sy agresivního líčení, jímž rozvážně zakryla náctileté 
rysy tváře. Neustále nadouvala tváře umělého lesku 
manekýna, špulila zmalované rty a v ten okamžik se 
zdálo, že záhadným způsobem skrze svá ústa vyvrh-
ne vnitřek vlastního těla.

Mladý atlet nervózně poklepával nohou; nehty 
svých prstů na široké šíji hledal rozpálené atoly vří-
dků. Stařenka se třásla v neustávajícím rytmu roz-
hrkaného mechanismu běžícímu na neutrál. Kněz 
– dlouho a  hluboce – vzdychal, na duchovního až 
neobyčejně tělesným způsobem.

Frann odhalila tyto trhliny v  oponě sebejistoty 
a poprvé se těšila z vlastní nevášnivé existence, ti lidé 
každým okamžikem prohrávali se stresem. Ona se-
bejistě odvrhovala jakékoliv pocity. Již tak dlouho se 
snažila sešít obrovskou trhlinu ve své hrudi, že pocit 
měla spojený výlučně s vyplňováním zející tam prázd-
noty. Radostně se té myšlence zasmála a komise jí 
okamžitě odpověděla trojitou ozvěnou smíchu.
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Za zády adeptů proklouzl číšník. Frann se popr-
vé od doby, co usedla, uvolnila a zhluboka si úlevně 
oddechla. V nose cítila neviditelnou explozi kurkumy, 
koriandru a chilli. Měla je všechny v hrsti.

5…

Komise ofi ciálně přečetla jména a příjmení účast-
níků pohovoru – podrobnosti, které si Frann uvážlivě 
neuložila v paměti – a rozdala několikastránkový do-
tazník – k osobnímu vyplnění – s kolonkami – ANO 
a NE – kam se tužkou zapisoval křížek.

Komise okamžitě navrhla pomoc při odpovědích 
na netypické dotazy. Frann, na rozdíl od zbylé čtve-
řice, touto pomocí cíleně opovrhla. Uvážlivě začala 
vyplňovat formulář.

Bojíš se tmy? - Frann zaškrtla: NE.
Kdyby tvého psa přejelo auto, zakopala by jsi ho 

nebo spálila? Kolonka pro každou možnost. Frann 
psa neměla. Ale, po zvážení, rozhodně se stavěla 
proti kremaci, zaškrtla pochování do země. Jsi ná-
božensky založená osoba? Kdybys byla malým míč-
kem a spadla by jsi do lahve, jakým způsobem by 
ses z ní snažila dostat ven? Je podle tebe Bůh žena? 
Je potrat vraždou? Souhlasila by jsi s vlastní eutana-
zií? Je třeba uzákonit sex náctiletých? Masturbuješ? 
Používáš antikoncepční pilulky? Chodíš do kostela? 
Je nitroděložní tělísko v rozporu s tvojí vírou? Sněd-
la by jsi hamburger podaný holou rukou? Stydíš se 
být nahá? Máš ráda pach výfukových plynů? Věříš 
v reinkarnaci a přenos duší? Podporuješ Dalajlámu? 
Jsou podle tebe růžové cukrovinky obscénní? Pro-
vozovala jsi někdy sex v parku? Byla jsi někdy sexu-
álně zneužita? Navštívila jsi někdy Benátky? Nosíš 
tanga? Čteš ráda bulvární tiskoviny? Máš ráda děti? 
Chtěla by jsi mít potomky? Podporuješ feminismus? 
Setkala jsi se někdy s pojmem „čistota rasy“? Po-
mohla by jsi neznámé osobě v nouzi? Bereš stopaře? 
Jíš na benzínových stanicích? Piješ kávu? Máš ráda 
červené maso? Sníš v posteli? Používáš lubrikační 
gely? Četla jsi Chaucera? Odrecituješ všechny sloky 
národní hymny? Setkala jsi se někdy s okultismem? 
Četla jsi Harryho Pottera? Znáš zpaměti Otčenáš? 
Existuje nějaká část lidského těla, která tě obzvláš-
tě vzrušuje? Brala jsi někdy drogy? Močíš, navzdory 
zákazu, do bazénu? Vzdala by ses svých ideálů za 
peníze? Překročila jsi někdy bankovní účet? Bojíš se 
tmy? Rozmlouváš se Svědky Jehovovými? Přijala jsi 
křest? Plýtvá se u tebe doma chlebem? Máš strach 
ze zítřka?

Pohlaví, oblíbené jídlo, politické sympatie, vztah 
k  třetímu světu a  trestu smrti, oblíbené barvy, stav, 
problémy se zákonem, literární vzory, nejčastěji po-
slouchaná hudba, způsob trávení volného času, pro-
dělané choroby, kulinářské gusto, fóbie, pobyty v za-
hraničí, rasismus. 

Dala jim všechno co jen chtěli.

4….

V den, kdy byla ofi ciálně vybrána za hlavní hr-
dinku Konkursu, Frann navštívila budovu televizní 
stanice. Nebylo to přátelské gesto z ničí strany, ta-
kový postup vyžadovala pravidla. Přivedli ji do sálu, 
kde se již míhal programu přidělený štáb; nevelký sál 
s pódiem a padesátkou křesel. Frann byla požádána 
o  trpělivost, podali jí kopii provozního řádu, byť se 
již před několika dny vlastnoručně seznámila s  jeho 
neúplnou oběžníkovou verzí.

Řád připomínal útlý last minute katalog cestovní 
kanceláře. Čtyři nebo pět kartiček; bylo dbáno na to, 
aby zásady celé akce byly dokonale prosté.

Při čekání na studiového průvodce si Deschamp 
prohlížela brožuru. Soutěž, předpovídaly postupně 
paragrafy, potrvá rovných dvanáct hodin. Frann bude 
sledovat osm digitálních kamer. Samotný účastník 
bude znehybněn – slovo „znehybnění“ v ní budilo jis-
té pochybnosti, byť producenti ujišťovali, že se není 
čeho obávat – na nevelkém pódiu. 

Okolo hlavní scény je širokými tahy štětcem na-
malovaný jasně červený kruh, z bezpečnostních dů-
vodů vymezen jako oblast, do níž bude mít přístup 
jen úzce vymezená obsluha. Diváci mají zakázáno 
opouštět jednou vybraná a obsazená místa, přípust-
né jsou změny jistého počtu diváků v  šestihodino-
vých intervalech.

Uvnitř rudého kruhu, z pohledu diváků na pravé 
straně, technici zakrátko ukotví rošt komplikované 
elektronické váhy. Na okraji konstrukce bude umís-
těn jemný spouštěcí mechanismus fungující na prin-
cipu západky. Bude to esemesková soutěž. Počet 
příchozích SMS bude zobrazován pomocí přesypá-
vání kuliček do dvou misek. Jedna SMS jedna kulič-
ka. Telefonní čísla budou zveřejněna včas.

Bude to soutěž na život a  na smrt. Černá ku-
lička bude pro Frann znamenat trest smrti; každá 
bílá ji přivede blíže k záchraně a výhře. Rozdíl tisíce 
kulatých závažíček ve prospěch negativních zpráv 
a v souladu s pravidly Frannin mozek vzplane jako 
žárovka. Pokud ke smrti nedojde ve vymezeném 
čase – zábava skončí a Deschamp shrábne výhru. 
Pravidla o  tom hovoří způsobem, který není možné 
zpochybnit. Všechno bylo důkladně promyšleno.

Ve spodní části televizních obrazovek bude bě-
hem vysílání odpočítáván vymezený čas. Se začát-
kem odpočtu začnou přicházet první SMS a zpečetí 
osud Frann Deschamp.

Společně s  přesným údajem zbývajícího času 
odpočtu komentátor několikrát během vysílání pře-
čte Frannin zběžný životopis. Nabídne také esen-
ciální výřez Franniných názorů na život sestavený 
s pomocí dotazníku vyplněného při kvalifi kačním roz-
hovoru v restauraci. Během vysílání se počítá se dvě-
ma čtvrthodinovými reklamními přestávkami. Jediná 
doba na odpočinek a ukojení fyziologických potřeb. 
Tolik, pokud jde o technickou stránku celé věci.
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Během návštěvy ve studiu se však Frann nijak 
nezabývala smrtící prostotou soutěžních zásad, ne-
myslela na podrobnosti. Byla zklamána, snila o mno-
hem větším pódiu. Potemnělá studijní krypta sotva 
splňovala standardy toho, co si představovala pod 
pojmem show. Svěřila se se svými pochybnostmi 
vedoucímu produkce, malému muži s orlím nosem 
a na zádech do tvaru granátové medúzy nařaseným 
aksamitovým foulardem. Udělala to hned poté, co 
vstoupil do sálu a vyzval ji na očekávanou prohlídku.

„Nevelký? Ale nám nejde o velikost. A dekorace 
jsou zatím ve výrobě. Myslete hlavně na diváky, to 
oni vám vytvoří dobré jméno,“ chladně odpověděl 
vedoucí a z výrazu jeho tváře si Frann přečetla, že se 
svým dotazem otřela o horké místo. Polkla tedy další 
připomínky i všudypřítomnou tísnivost a rozhodla se, 
že si bude dávat pozor na slova.

„Kromě toho…,“ pokračoval dále vedoucí pouču-
jícím tónem. „Ti tady nic neznamenají. V celé budově 
platí přísný zákaz používání mobilních telefonů.“ Po-
hlédl rychle na Frann. „A právě to vás musí zajímat 
nejvíce: neviditelní bližní posílající esemesky.“

Frann horlivě přitakala a vedoucí se uspokojeně 
zaculil, že je opět nahoře; oba okamžitě pocítili nit 
porozumění. A i když pak již celou cestu jeho žvatlání 
neposlouchala, nijak nepřestávala s chvatným ujiš-
ťováním, že to, co jí říká na ní dělá obrovský dojem.

Jako polem aluminiových máků prošli mezi červe-
no-stříbrnými křesly a vystoupali na pódium. Podlaha 
z černého mramoru odrážela zvuk jejich kroků. Tiše 
se zastavili – stáli tak dlouhou chvíli, než Deschamp 
došlo, že se očekává, aby udělal nějaký pohyb, po-
postrčila tu nudnou procházku kupředu. Rychle se 
rozhlédla. V samotném středu černého čtverce bylo 
vyvrtáno pět otvorů do tvaru písmene X.

„Čtyři na každou nohu křesla. Jeden na nezbyt-
nou elektřinu,“ objasnil průvodce hned jak zachytil 
její pohled.

Bude to tedy křeslo. Frann přistoupila k  dírám 
a postupně do každé z nich nahlédla. Posadí jí do 
křesla. To není špatné.

„A kdy uvidím to… to…“
Průvodce si zapálil tenkou cigaretu.
„Horké Křeslo?“ upřesnil a  promyšleně protáhl 

první slovo. „Nainstalujeme ho těsně před vysíláním. 
Máme informace, že by náš projekt mohl být sabo-
tován organizacemi spojenými s ochranou lidských 
práv. Takže jsme podnikli nezbytné bezpečnostní 
kroky.“

Frann přidřepla a strčila ukazováček do jednoho 
otvoru. „O!“ povzdechla se zájmem. „Lidská práva? 
A co ti… oni tady chtějí?“

Vedoucí produkce se srdečně zasmál. „Jak to: 
co? To, co i my – Vás, paní Deschamp. Ale za zcela 
jiných podmínek.“

Frann z otvoru kamenné desky vytáhla něco, co 
připomínalo smotek koudele. Beze slova jej sežmou-
lala do kuličky.

„Přesto všechno… chtěla bych… Vidět ho, než 
tady bude nainstalováno,“ řekla mnohem více sama 
sobě, než někomu. „Chtěla bych se na něj… posadit. 
Vyzkoušet. Osamotě.“

„Nevím, zda to bude možné,“ odpověděl žertov-
ně vedoucí. Takřka samozřejmě tuto prosbu očeká-
val a teď, uspokojený svou předvídavostí, vyžadoval, 
aby byl prošen. 

Frann na tu hru, po krátkém přemýšlení, přistou-
pila.

„Hodně mi na tom záleží…“
„Sám nevím…“
Drzý, vypočítavý fl irt, Frann však zatnula zuby, 

přistoupila k té zženštilé hromádce nároků a vzala ji 
za ruku. Lehce přitlačila svá bedra na mužský úd.

„Prosím, prokažte mi tu službičku.“
Intimní dotyk ve spojení se slovem „službička“ 

udělal své.
Vydaly se dlouhou chodbou směrem ke skladu.

Vedoucí, který, jak se ukázalo, se jmenoval Dewey 
Storm, kráčel těsně u Frann a celou dobu, jako by 
náhodou, se o ní otíral. Tlustý, vypasený, estrádní ko-
cour. Deschamp pociťovala narůstající odpor, tlumila 
však ten pocit v sobě. Pomalu jí docházelo, kam až 
to nechala zajít a všechno si to nechala projít hlavou. 
I když to tak nevypadá, Dewey představuje živý klíč 
ke každým dveřím v této budově; zcela jistě k míst-
nosti, v  níž je ukryto Horké Křeslo. Pro tuto chvíli 
Frann takovýto klíč potřebovala.

Minuli pracovnu zvukařů, paradoxně tichou a vy-
polstrovanou jakýkoliv zvuk tlumícím obložením. 
V rozbouřené zpravodajské části se protlačili davem 
poslíčků a  reportérů přebíhajících od jednoho ser-
visního stanoviště ke druhému, v nichž se na pozadí 
míhaly z obrazovky známé osobnosti. Pak vyšli na 
dvůr, studnu zbavenou oken, ze všech stran uzavře-
nou šedými betonovými zdmi. V  jedné ze zdí našli 
pancéřové kovové dveře s nápisem REKVIZITY.

Dewey pronesl omluvte mě, ponechal Frann sa-
motnou a zmizel v temnotě místnosti najít vypínač.

3…

Horké Křeslo. Podruhé v tento den Frann ovládl 
pocit ošizení – vypadalo tak skromně! Má se nechat 
do výšin popularity vznést na něčem takovémhle? 
No, dobrá! V hloubi duše očekávala něco mnohem… 
mnohem… 

Měla problémy navléct vlastní myšlenky do slov. 
Pokládala na špalek svůj krk a to je, bezpochyby, věc 
drahocenná. V  nesmělých Franniných snech před-
stava křesla odpovídala váze takovéto oběti. Zářící 
trůn! A zatím, tady… 

Stříbrná ohyzdnost, co připomíná věšák na prá-
dlo. Zahleděná na křeslo se za každou cenu snažila 
udržet klidnou tvář. Neprozradí svou nespokojenost 
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pozorně jí sledujícímu Stormovi. Její mlčení se však 
v jistém okamžiku viditelně protáhlo za linii oddělující 
údiv od nemilého překvapení, protože dosud klidný 
Dewey se dotěrně zeptal:

„Tak co ty na to Frannie, broučku?“
Nečekaná důvěrnost v sobě nesla stopy hrozby.
„Dokonalé,“ hlesla automaticky Deschamp. 

V duchu se pochválila, že použila právě toto slovo. 
Krásné by zcela jistě zklamalo očekávání vedoucího 
produkce. Oslnivé se nebezpečně blížilo falešnosti.

„Opravdu? Můj vlastní nápad. Co se týče projek-
tu, byla mi poskytnuta volná ruka.“

„Je takové… takové…?“ začala Frann. „Sama 
dobře nevím…“

„Zdrcující? Hypnotizující? Strašlivé?“ Dewey 
disponoval celým zásobníkem jiskřivých přídavných 
jmen pro popsání vlastního díla.

„Aaaano,“ Deschamp úlevně vydechla. Bylo fajn, 
že z ní ten idiot sňal břímě artikulace prázdných ochů 
a achů. Přistoupila ke křeslu blíže. Storm se zatím na 
něj posadil a překřížil nohy. Teprve teď si Frann všim-
la, že na opěrátkách křesla chybí obruče k připoutání 
rukou. Ukázala na to místo.

„Vy mě nepřipoutáte? Pravidla hovoří o znehyb-
nění. A co když během vysílání prostě vstanu a ode-
jdu?“

„Och, nedělej si starosti, neutečeš,“ zavrtěl 
Storm hlavou. „Kostým, do něhož tě navlečeme, je 
vybaven kovovými koncovkami. Zde, zde a zde,“ do-
tkl se několikrát ukazováčkem vlastního oblečení,“ 
jsme ukryli speciální pásky. Hned poté, co se posa-
díš do křesla, se k tomu zázraku přilepíš jako moucha 
na lep. Ne, ne, pouta a pásy jsou passé, Nechceme 
diváky děsit.“

Frann se znovu, pozorněji, podívala na opěradla. 
Při bližším ohledání se na stříbrném povlaku křesla 
opravdu rýsovaly grafi tové linie elektromagnetů – 
přejela po nich dlaní. Ano, passé. Storm pokyvoval 
hlavou v souhlasu sám se sebou. Teď tedy Frann ví 
takřka všechno. Tíží jí však ještě jedna otázka.

„A  jak…, jak se sepne proud?“ zeptala se po 
chvíli ticha.

„Což znamená? Jak…?“
„No, tak. Kdybych to nezvládla.“
Dewey tleskl.
„Těší mě, že se na to ptáš. Na toto jsem nejvíce 

hrdý.“
Postavil se a odhalil na opěradle dosud neviditel-

ný kryt otvoru.
„Nikdo nikdy neodhadne, jak tě trefí šlak, je to 

skvělá věc. Ani děti to nevyděsí, a to je nesmírně dů-
ležité, vzhledem k vysílacímu času,“ vysvětlil. „Díky 
čemuž, to tě ujišťuji, to bude elegantní odchod.“

Frann pocítila, jak se jí náhle zatočila hlava.
„Chci vidět, jak to funguje…“
Dewey souhlasně zamručel. Pozvedl kryt a sáhl 

dovnitř. Chvíli tam po hmatu něco hledal a nakonec, 
s triumfálním výrazem ve tváři, zatáhl. Skrytý mecha-
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nismus zarachotil. Z otvoru vyskočila stříbrná, palcát 
připomínající, hlaveň.

„Nezabývej se tím. Ve skutečnosti se to odehraje 
mnohem delikátněji. Zajistíme i potřebné navlhčení.

2…

Zařízení, které v případě prohry bude Frann zave-
deno do konečníku a které jí, doslova, upeče zevnitř, 
připomínalo náboj do moždíře, s tím rozdílem, že po 
obvodu hlavice byl umístěn hustý věnec plochých 
elektrod, ostrých jako žiletky a  směřujících dolů. 
Znamenalo to pouze jedno: pokud Dewey očekával, 
že „náboj“ bude někdy uveden do pohybu, dojde 
k němu jen jednou a pouze jedním směrem. Jaký-
koliv pokus uvolnit se znamená roztrhání na kusy. 
Frann si bez jakékoliv stopy hořké ironie pomyslela, 
že na to, aby v případě jakýchkoliv problémů během 
vysílání byla zábava bezodkladně dovedena k zářné-
mu konci, bylo dbáno neobyčejně důkladně. Elek-
tromagnetická pouta. Neviditelný smrtonosný rožeň. 
Když vyhraješ, tak vyhraješ. Prohraj – a velký stříbrný 
falus ti roztrhne prdel a usmaží elektrickým proudem. 
Tváří v  tvář Frannině vylekanému výrazu Dewey ni-
jak neskrýval uspokojení. Jak tak stála zahleděná do 
Křesla, opatrně dal víc nohy od sebe. S vážnou tváří 
si rozepnul kalhoty a vylovil ze slipů naběhlé mužství. 
Frann to zpozorovala teprve po chvíli, překvapeně 
uskočila a užasle se zašklebila. Objat měkkou dlaní 
úd představoval dokonalou kopii elektrody z křesla. 
Storm si dal dokonce záležet i na tom, aby se vrás-
čitá předkožka kovově leskla, měl na ní totiž lehký 
nános stříbrného očního stínu.

„Služba za službu,“ pronesl nejspokojenější na 
světě ničím neodraditelný Dewey. „Mohla by jsi ho 
teď sát?“

Frann cítila, že se jí klepou kolena.
„Ale já…, odporovala selhávajícím hlasem. 

„Vždyť víš. Četl jsi dotazník. Jsem lesbička.“
Dewey se dobromyslně usmál. „A odkdy lesbičky 

nedokáží sát?“
Na to nenašla odpověď. Objala jej tedy poslušně 

svými rty.

1…

Odhalení ofi ciálního názvu celého programu bylo 
určeno teprve po jeho samotném začátku, ale již teď, 
dvě hodiny před nástupem na scénu, jej Frann, jako 
jedno z nepočetných privilegií budoucí hvězdy, zna-
la. CHRONOS – naivní i hrozný současně. V pohodlí 
tísnivé šatničky, kterou dostala pro svou garderobu, 
roztažená na gauči, si Deschamp pomalu srovnávala 
myšlenky. Bojovala s  trémou a pochybnostmi. Při-
hlášku do pořadu zaslala impulsivně, teď, po dlou-
hé a ubíjející cestě přes další výběry, měla problémy 

nalézt jeho živý pramen. Až doteď si myslela, že vy-
hrát je jednoduché jako příslovečný chleba s más-
lem. Kdo zdravých smyslů přiloží ruku k zavraždění 
člověka v přímém přenosu?! Situace se však během 
několika posledních dní, které ji dělily od pohledu do 
slepé čočky kamer, dramaticky změnila. Již více než 
dva dny zůstávala uvnitř studia. A viděla své… Skryté 
úsměvy a pohledy – pobavené, leč nelaskavé. Poma-
lu si uvědomovala, že skutečnost se ukazuje být na-
prosto překvapující. Za několik minut obyčejní, šediví 
lidé zdarma dostanou do rukou mašinu na zabíjení. 
Jak zareagují? Nevsadí všechno jen na jednu kartu? 
Účast v kolektivní vraždě, pro níž bylo uděleno vše-
obecné povolení. Bezprecedentní událost. Je lehké 
podlehnout pokušení.

Budík vedle gauče se rozkřičel elektronickou me-
lodií – do začátku vysílání zbývá patnáct minut. Ko-
nec přemýšlení. Frann vstala a začala se připravovat.

Nejprve se vysvlékla do naha. Magnetický oblek 
se dle instrukcí oblékal na holé tělo. Dveřmi vedoucí-
mi na chodbu nakoukl kdosi neznámý – určitě někdo 
z obsluhy – a nabídl pomoc. Frann se k němu stydlivě 
otočila zády a odmítla otázku pohybem ruky. Ještě 
dokázala odlišit altruismus od běžné zvědavosti.

Z  plastové tuby vytlačila do dlaně studený gel 
a metodicky jej rozetřela přes kosti na ramenou a lo-
patkách. Zezadu na krku. To jsou místa, na nichž 
oblečení pomocí speciálních přísavek přilne k  tělu. 
Zbylo ještě troch gelu. Jen zkušebně, pro rozptýlení 
napětí, si vlhkým palcem přejela přes suchý klitoris. 
Nic. Povzdechla si. Viditelně se bojí mnohem více, 
než si připouštěla.

Natáhla si nepříjemné vazké kalhotky, zelenošedé 
s otvorem v rozkroku a malými tubami s lubrikantem 
na zadnici. Automatické vlhčení za provozu, přesně 
jak Storm sliboval. Pak na sebe navlékla magnetický 
oblek. Pasoval jak ulitý. Dbali i na nejdrobnější po-
drobnosti celého obleku. Mezi klopami svítil dokonce 
trojúhelník imitující slavnostní košili.

Frann se prohlédla v zrcadle a došla k závěru, že 
na někoho, kdo není zcela živý, ale ještě ne úplně 
mrtvý, nevypadá zrovna špatně. Všimla si ještě ně-
čeho. Soutěžní oblek byl navržen pro více příležitostí.

Jednak pro výstup ve státní televizi.
Jednak do rakve.

S T A R T !

„Vážení diváci! Něco, na co jste již dlouho čekali! 
Absolutní událost! Zopakujme to: ab-so-lut-ní! Dneš-
ního večera se stanete svědky…“

Vybrali toho samého moderátora, který v  první 
den konkursu vyloupl Deschamp z davu. Ukřičené-
ho kolotočáře s opičími pohyby. Přecházel teď před 
hledištěm dokonale vyměřeným souvislým krokem, 
mámil hadím jazykem, hladil a kouzlil. Na jeho saté-
novém obleku tančily odlesky studiového osvětlení; 
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látka světlem prosakovala tolik, až se zdálo, že osl-
ňuje ne odráženým, ale vlastním leskem.

Hlediště naslouchalo v němém úžasu.
Horké křeslo ožilo, zabrumlalo elektrickou uko-

lébavku a Frann pocítila jemné mravenčení na krku. 
Začalo to, pomyslela si, teď už není návratu. V elek-
tromagnetických okovech, poprvé v životě si bolest-
ně vědomá vlastní existence, se - nereálná, v bezča-
sovém, podivně narkotickém omámení - na okamžik 
vznesla nad rozpalující se hlediště. Okolní vzduch, 
neuvěřitelně průzračný, až zářil. Všechny pachy, ost-
ré a drsné, s důrazností drátěného kartáče, rozdíraly 
vnitřek lebky. Pak se zkroucené linie zostřily, vlnění 
přestalo a Frann se vrátila ke své vlastní existenci. 
Nepřítomně se rozhlédla okolo – vše se zdálo nové, 
němé a zlověstné.

V kamerách se rozzářily krvavé diody, každá ná-
sledující se připojovala k předcházející – s dojemně 
tichým elektronickým kvičením rudookého televizní-
ho dravce uzavíraly kruh. Frann věděla, že podlehla 
klamu, že to je výsměch zostřeného sluchu, který vy-
tváří neexistující zvuky, neovládla se však a roztřás-
la se. Hrdlo měla vyschlé na troud. Úpěnlivě mrkla 
směrem k hostesce s chlazenými nápoji; pokývla na 
ní hlavou, ale soutěžní mašinérie se dala do pohybu 
a dívka neměla právo na tuto prosbu odpovědět.

„Začínáme!“
Časomíra se rozběhla, světla zhasla. Od tohoto 

okamžiku měli pouze vybraní lidé právo vstoupit na 
na podlaze rozlitou červeň. Uvězněná ve skvrně bo-
dového refl ektoru, obklíčena davem, Deschamp zů-
stala úplně sama. Ojedinělý bodový refl ektor hyste-
ricky zavrčel někde u stropu a pozlatil moderátorovu 
siluetu. V dýmu po obou stranách pódia se krystali-
zovali diskrétní stíny členů ochranky.

„V  dnešní době, kdy nás nikdo neposlouchá, 
nikdo nebere vážně… Kdy naše vlastní životy pře-
stávají cokoliv znamenat, Vám CHRONOS umožní 
uvědomit si sebe sama v naprosto jiném rozměru.“ 
Moderátor se vrtěl jako ve vařící vodě. Veřejnost ške-
mrala o každé slovo vyšperkovaného proslovu. Vše, 
o čem hovořil, přece zdůrazňuje to, jak je důležitá – 
poutajíc na sebe všechny pohledy si to moderátor 
dokonale uvědomoval. Deschamp si užívala přívěti-
vý komentář a když se muž přiblížil k prvním řadám, 
pohlédla do zářivým proslovem rozjasněných tváří. 
Anonymní masky se unisono ohlížely, pomalá vlna 
zleva napravo a zprava doleva, v  taktu jeho kroků. 
Frann, sledující ten ruch každým okamžikem vřeleji 
vítala tu identickou oněmělou masu s ústy pootevře-
nými v bezpodmínečné oblibě – duplicitní, prázdné 
skořápky. Mrtvé sluneční baterie sály ze zdroje tele-
vizního záření a Deschamp si z hrůzou uvědomila, že 
ve skutečnosti nepoložila život do rukou lidí, ale těstu 
kynoucímu díky droždí jménem egoismus. Po několi-
ka minutách rozhlížení si nebyla jistá, zda brnění, kte-
ré cítí v prsou je odpovědí těla na vrčení Křesla nebo 
zcela nová melodie…. Na pochybnosti jí však nezbyl 

čas, neboť náhlý pruh světla, který stíhal moderáto-
ra, opustil orbitu, proťal temnotu nad řadami křesel, 
osvětlil sál a v pozvolném hypnotickém pohybu hlav 
nadešla neočekávaná disonance. Někdo z  diváků 
v sále, hned jak se objevil v dosahu paprsku světla, 
rychle skryl svou tvář. Ten pohyb na okraji periferní-
ho vidění připomínal úder přes ústa. Frann doširoka 
otevřela oči, na jazyku cítila chuť krve. Uvědomila si, 
že si kouše ret. Co to má znamenat? Kdo by se bál 
odhalení?…

CHRONOS…CHRONOS…CHRONOS…CHRO-
NOS…CHRONOS…CHRONOS

V  jednu chvíli se všechny otázky v hlavě Frann 
rozprchly a veškerá pozornost se bolestně koncent-
rovala jen kolem toho názvu. Z nějakého vzdáleného, 
nezachytitelného bodu, ze středu nesmírného pro-
storu doléhal modulovaný hlas:

„Frann Deschamp se narodila jednoho jarního 
rána dvacátého třetího března tisíc devět set osm-
desát v…“

Do nitra váhy s  ťukáním dopadly první kuličky. 
Slabé studiové osvětlení docela mátlo, ale Frann 
bez problémů zjistila, že těch černých odsuzujících 
k  smrti, se najednou přihnalo neobyčejně hodně. 
Záhadný neznámý v hledišti okamžitě zmizel v zapo-
mnění. Nic jiného už ve skutečnosti nemělo význam.

Hodiny právě odměřily prvních pět minut ze zbyt-
ku života Frann Deschamp.

***

Ještě před začátkem celé soutěže Frann popou-
štěla uzdu své fantazii a představovala si její průběh. 
O  samotě, potají, dávala naprostou volnost luxusu 
marnivosti. Lenošila s přivřenými víčky a v předsta-
vách improvizovala každou podrobnost okolí, atmo-
sféru programu – to, jak se představí na pódiu, že 
určitě dobře a zcela jistě důstojně. Předvídala reakce 
publika a  jak šedě se bude vyjímat všechno ostat-
ní v kontrastu s kamennou sebejistotou, která bude 
z  Frann vyzařovat, až usedne do Horkého Křesla. 
Krásné chvíle strávené o samotě s vlastním dokona-
lým já.

Teď, dvě hodiny po začátku programu, si takové 
slabosti zakazovala.

Chronos se ve skutečnosti ukázal být něčím, co 
se nerovnalo žádnému z vysněných dětinských roz-
marů. Byl to snuff fi lm s možností vybrat si zakon-
čení. Operace otevřené duše. Navzdory oblečení se 
Frann cítila být bolestně nahá. Neviditelné objektivy 
digitálními jazyky olízávaly její lehce se chvějící tvá-
ře do bolestné grimasy. Každý, komu se jen zachce, 
bezcílně nahlíží do nitra Frann Deschamp, nikdo se 
nemusí dovolovat, aby mu jej ukázala. Nejhorší pak 
bylo to, že to nemůže mít nikomu za zlé – sama sou-
hlasila s touto výměnou: sláva výměnou za živý vstup 
z agónie. Neděje se snad v tuto chvíli přesně tohle? 
Dobrovolné umírání. Rozkrájena černými tesáky ka-
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mer jako preparát na vivisekčním stole. Kdyby se na 
sebe mohla podívat očima televizních diváků, vidě-
la by, že pouze lehké vibrování očních víček svědčí 
o  tom, že ještě zůstává na živu. Až na tohle – tuhá 
a smrtelně bledá – připomínala mrtvolu.

Spolu s plynutím času Frann navíc něco nelítost-
ně našeptávalo, že se nevyhnutelně vzdaluje šťast-
nému fi nále. A  byť do tohoto okamžiku odmítala 
možnost porážky, černé kuličky stále přibývaly, jedna 
za druhou. Jeden krátký pohled na Frann odhaloval 
mnohem více než možnost dotknout se každého v ní 
pulsujícího orgánu – to diváky podněcovalo nejvíce, 
věděla o tom. Proto zavřela oči.

Pochopila, že pokud nejprve nevyhraje sama nad 
sebou, happy endu se nedočká… Bála se. Umírala. 
Všechno podle plánu. Ostatně, nepočítalo se vskrytu 
v zátiší kolem Chronosu seskupených tísnivých hos-
tinských pokojů právě se scénou veřejného zničení?

***

První programovou přestávku si Frann vůbec ne-
pamatovala. Opanována amokem zdála se chvilka, 
kdy byla neceremoniálně sundána z křesla a odvede-
na na toalety, překvapivě krátká. Dewey, rozkazující 
jí do ucha: Máš se usmívat! Pořád se usmívat! Už 
nikdy nezavírej oči! Lidé se ti chtějí dívat přímo do 
očí! Ticho těsné záchodové kabinky a  náhlá úleva 
odtékající moči. Odpočinek a pak savý tlak na prsou, 
jako kdyby se vyprázdněný močový měchýř zhroutil 
do sebe a natahoval do sebe okolní tělo. Bdělý sen.

Události posledních čtyř hodin se vracely v po-
době zastavených obrazů, mrtvých zpráv, záblesků 
klapky – bez percepce. Čtyři hodiny od okamžiku, 
kdy usedla do Horkého Křesla, si sama sobě stydlivě 
přiznávala, že už si není tak jistá vítězstvím, jak se jí 
zdálo. Zamčena v kabince WC odchytávala střípky 
monologu o dveře opřeného Deweyho. Kachličky re-
zonovaly uspokojením – sledovanost – reklamní čas 
– publicita. Nezajímalo jí to ani co by se za nehet ve-
šlo. Náhle salóny topící se v přepychu, lesk a sláva, 
o nichž ještě ne tak dávno snila, zčernaly a pokryly se 
patinou strachu. Představovala si snad takhle cestu 
na vrchol? Dostat se tam, to je jedna věc. Bojovat 
za udržení si této pozice, to je úplně jiná věc. Frann 
se musela zkoncentrovat na to vydržet tam. Černých 
kuliček stále padalo více než bílých. Kdyby v sobě 
našla jen jiskřičku radosti, vysmála by se nekritické 
víře ve vlastní sílu, kterou živila, než se kolo osudu 
dalo do pohybu.

Jen tak, mezi námi, Dewey: Jebat takové publi-
kum!

Z plných sil bušila otevřenou dlaní do zadní ledo-
vé stěny. Supové! Převaha negativních hlasů se ne-
zmenšovala ani o kousek. Frann Deschamp, hlavní 
hrdinka Chronosu, podle některých již odešla do za-
pomnění. Představovala jen pozadí pro rozehrávající 
se cirkus. Vsadila by se, že někteří celé to předsta-

vení sledují s vypnutým zvukem. Frann Deschamp-
-člověk, je vůbec nezajímal, čím méně o ní věděli, tím 
lépe. Moc dobře je viděla, nedbale rozvalené v hle-
dišti. Do sebe zahleděné stádo imbecilů vlnící se na 
vlnách horkého vzduchu.

Až do tohoto okamžiku jí neopouštěla víra v lidi, 
nevěřila v  něčí zlé úmysly. Ovšem znalost člověka 
založená pouze na práci s  jeho prádlem se ukázala 
být omylem – skvrna na košili je pouze skvrna, nikdo 
neodliší, zda byla udělána unavenou nebo krutou ru-
kou. Během návratu na Křeslo, přeplněná nenávistí, 
sledována kolem ní jdoucí ochrankou, sjela bádavým 
pohledem hlediště. 

Na své straně neměla nikoho. Pozitivní hlasy ne-
dostává z důvodu sympatií, ale díky lítosti – to bolelo 
dvojnásob. Každý pohled namířený na ní se dříve či 
později přesunul na časomíru. Lidé sledovali promě-
nu, k níž postupem času docházelo. Cítili zděšení. 
Diváci se vpíjeli do jejího úsměvu, jako kdyby čekali, 
že ta grimasa pukne a odhalí pod sebou skutečnou 
strachem trápenou tvář. Pohled veřejnosti Frann stla-
čoval mdlou, znecitlivující tíhou.

O to víc překvapivě na ní dotíral fakt, že je v sále 
někdo, kdo se neobyčejně silně a s rozmyslem pro-
bíjí přes zeď lhostejnosti, který kolem sebe vystavěla. 
Měla dojem, že jí ten někdo pozoruje se zvláštním 
zájmem – ne tak jako diváci, tonoucí v  lepkavém 
očekávání, ale uvědomělým způsobem plným napětí. 
Někde tam, mezi padesáti páry očí, se skrývá bystrý 
pohled. Někdo od ní něco žádal. Najednou na tuto 
němou výzvu nenalézala odpověď.

***

Následující čtyři hodiny se táhly jak dršťky s ole-
jem. Těsně před třetí odpoledne narostla převaha 
černých kuliček nad bílými na osm set. Frann cítila, 
že ji polévá ledový pot, avšak nárůst se ukázal být 
jen přechodným jevem a Deschamp došla k závěru, 
že to jsou esemesky všech těch, co je odeslali ve 
spěchu těsně před tím, než sáhli po noži a vidličce. 
Nastal čas oběda. Roje telemaniaků sborově zasedly 
ke stolům. Nikdo nemá chuť na přemíru emocí u pyré 
s hráškem, to je pochopitelné. Dokonce i moderátor 
se bezezbytku oddal obědové ospalosti.

Po jedné z  krátkých pauz na reklamu se mu 
však neočekávaně vrátila nedávná ráznost – nesen 
obrozeným zápalem pro vlastní osobnost se vrhl na 
veřejnost a ochraptělým hlasem zvolal: „Vítám Vás! 
Proberte se! Nastal čas posilňování, drazí diváci, při-
šel čas na dezert! Už je to právě osm společně strá-
vených hodin! Cítím se Vám nekonečně blízký, věřte 
mi! Ale co je nejdůležitější, Frann Deschamp stále 
zůstává společně s námi. Neuvěříte, ale ona ještě…“

A půl stovky hrdel bez jediného zaváhání vykřiklo:
„Nezemřela!“
Výkřik jako kovový svěrák sevřel Franniny vnitř-

nosti. Vyčetla z něj otevřenou, smrtelnou výzvu.
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 Čtyřicet minut před, dle pravidel, druhou pře-
stávkou přišla další krize. Koule po obou stranách 
vahadla se sypaly jako dvě miniaturní laviny. Bílá 
i černá stružka rachotily na střídačku, bojovaly mezi 
sebou a během tohoto zápasu se ukazatel váhy ne-
trpělivě přechyloval tu na jednu tu na druhou stranu. 
Deschamp prožívala muka. Na druhou stranu nabý-
vala dojmu, že v závěru programu neznatelně narost-
la převaha pozitivních hlasů. Bílá miska se jakoby 
plnila rychleji.

Během poslední patnáctiminutové přestávky se 
se svými myšlenkami podělila se Stormem.

„Ach, ano?“ zeptal se jí a přejel si dlaní po ulíza-
ných vlasech. „Zdá se ti to tak?“ Ironie, kterou pod-
ložil svá slova Frann vykolejila.

Dewey Storm se zářivě usmíval a zopakoval to, 
tentokrát ale jako konstatování.

„To se ti tak zdá.“
„Nerozumím.“
Dewey stáhl líce a vypjatý před zrcadlem se začal 

zabývat studiem každé ze svých dravých fi gur.
„Víš co, Frann, fascinuješ mě. Nejsem si jistý, 

jestli jsi tak hloupá a šťastná, nebo naivní. Nebo zda 
snad jedno přirozeně vyplývá ze druhého…“

„Co to s tím má společného?!“
„Má. Ó, až by ses divila jak moc.“
Storm si z kohoutku pustil do dlaně trochu stude-

né vody a rozetřel si jí po čele a očních víčkách.
„Tobě se celou dobu zdá, že máš nějaký význam. 

Zcela jistě si myslíš: hej, jsem v  televizi a  ty vese-
le tancuješ v taktu mé písně. Ale to všechno, drahá 
Frann,“ opsal rukou široký kruh. „Všechno! Je to pře-
lud. Ten boj se nevede na křesle, na kterém sedíš, 
ba, on neprobíhá dokonce ani na křeslech těch hlu-
páků, kteří tě se svými vyprázdněnými ksichty od-
suzují k smrti nebo bojují za tvůj život.“ Otřel si tvář 
hebkým saténovým kapesníčkem, který zasunul do 
kapsy saka a pohlédl na Frann. „Musí to totiž takhle 
fungovat, chápeš? Jedni tě odsuzují a druzí zachra-
ňují před smrtí. Ty svině v to svatosvatě věří. Ukájejí 
se tím.“

Nechápavá Frann mu nejistě oponovala:
„Viděla jsem, že bílé kuličky…“
Storm zavrtěl hlavou.
„Přestaň. Dost. Mlč. Právě v tento okamžik štáb 

mě podléhajících asistentů vyhodnocuje zaslané vý-
zkumy veřejného mínění. To ty rozhodují o tvém osu-
du, ne nějaké hloupé esemesky bandy analfabetů.

„Ale…,“ Frann ze sebe nedokázala dostat slovo. 
„Bílých kuliček je…“

„Více? Tak ať. Bude ti to k hovnu. Mám celý ob-
rovský vagón jejích černých kolegyň. A víš co? Zasy-
pu jimi tu misku kdy jen budu chtít.“

Deschamp se snažila pochopit, co přesně se 
vlastně stalo? Jakým způsobem k  tomu došlo… 
Proč před ní Storm stál spokojený, sebejistý a bez 

mrknutí oka jí oznamoval, že všechno, v co ve skrytu 
vkládala naděje…

„Zabiješ mě dokonce i když se ukáže, že diváci 
nechtějí mou smrt,“ zašeptala nevýrazně.

Dewey si povzdechl.
„Ne, Frann, všechno se ti to nějak popletlo. Ne-

budu to já, kdo tě zabije. Já s tím nemám nic společ-
ného. Já pouze zajišťuji potřebnou zábavu. Naše vý-
zkumy jsou jednoznačné. Vítěze již viděli všichni sto-
krát. Mrtvolu – nikdo. Ne naživo a ne na celostátním 
kanálu. Již dlouho dopředu bylo rozhodnuto o závěru 
této frašky. Neměl jsem ti to říkat, je to nejpilněji stře-
žené tajemství Chronosu, ale…, víš, zalíbila ses mi. 
Jsi tak sladká. Pro tvé potěšení ti, broučku, řeknu, 
že až duše opustí tvé tělo, staneš se něčím více než 
osobou. Ikonou. Jejich vlastním mrtvým. Mrtvolou, 
s níž naváží nějaký vztah. I tak to bude více, než co 
jsi kdy byla doteď.“

„Ale bílé přece…,“ neustupovala Frann.
„Dej už s  tím, kurva, konečně pokoj!“ vybuchl 

Storm. „Posloucháš mě vůbec? Tvůj osud byl zpeče-
těn již v několika prvních vteřinách programu! Vzpo-
mínáš si na těch pravidelných tisíc hlasů převahy? 
Můj Bože, po pěti minutách jsme jich měli deset tisíc! 
Jsou to naši lidé a jejich esemesky ti teď chrání kůži. 
A, věř mi, mí chlapci při tom sebou mrskají jako v roz-
páleném oleji. Ty už jsi mrtvá! Odsouzená!“

Frann opustily poslední zbytky sil. Je to tedy tak, 
rozhodnutí již bylo přijato. Ty mediální hyeny se Stor-
mem v čele ji na živu udržovaly uměle. Věděla, proč 
to dělají – je to nad slunce jasné. Ten pořad, dokud 
trvá, se na jejich kontech mění v  čisté zlato. Když 
už mají mrtvolu, budou jí před nosem natěšeného 
davu mávat tak dlouho, jak jen to půjde. Ve jménu 
mamonu zbavili Frann srdce, kostí, kloubů. Byla pro-
měněna v mrtvou veverku podávanou na klacku. Ve 
vychladlou urnu.

Jestli si však Dewey myslel, že se Frann vzdá 
bez boje, tak se šeredně spletl. „Nedotáhnete tu 
frašku do konce,“ zahrozila mu třesoucím se hlasem. 
„Všechno to vykřičím do kamery.“

Dewey si vypláchl ústa a odplivl do umyvadla.
„Křič. Žádný problém. Udělej ze sebe senzaci. 

Všechno to prostě skončí jen o trochu rychleji. Teď to 
nemá žádný význam. Oni tě nenávidí.“

„Jak je, k čertu, možné si znepřátelit někoho, kdo 
se v tvém životě objevil pouze na okamžik?! A ještě 
v televizi?!“

„Tak,“ pokynul Dewey ke svému odrazu. „V žád-
ném případě šťastná.“

„Zkurvysynu!“ Frann se na něj vrhla, palce zkrou-
cené do drápů, ale neznámo odkud vedle ní během 
vteřin vyrostla Stormova gorila a  vystrčené ruce 
sklouzly po Deweyho hedvábném saku.

„Zpátky na křeslo,“ odsekl během upravování 
kravaty. Nedíval se jí do očí.

„Okamžik! Počkejte!“ Chytil Deschamp za krk 
a stiskl tak silně, až se jí přestalo dostávat vzduchu. 
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„Řeknu to jen pro všechny případy: máš nos v kýblu. 
Celý tvůj ztracený lesbický život je prdel plná chca-
nek. Vím, četl jsem.“ Povolil sevření. „Alespoň jednou 
udělej něco pro sebe samotnou. Umři s elegancí.“

***

Tělo Frann – již nebylo tělem. Zbaveno posled-
ních záblesků naděje lenivě chřadlo a tvrdlo až nako-
nec, jako sám sebou ponechán neopracovaný ingot, 
bezvládně vychladlo. Ztěžklo. Opět usazena v Křes-
le, Frann bojovala s neskutečnou únavou, s vlastními 
víčky vážícími miliony tun – každou chvíli nenadá-
le padaly, a  když zatahovaly pohled, v  temnotě za 
nimi, namísto jisker, vybuchovaly tisíce obrazů; nic, 
co by se jí bezprostředně týkalo, žádná nechutná 
retrospektiva na smrtelném loži. Pod víčky mašíro-
valy zástupy zářivých postav, znala je všechny, hovo-
řil o nich Dewey. Obyčejní lidé, nepočítající s nikým 
a  ničím; lidé pohrdající, obviňující. Sebejistí soudci 
jmenovaní na své posty vlastními přebujelými egy. 

Do konce programu, oprava, do konce života 
Frann zbývaly necelé dvě hodiny. Strom měl pravdu, 
prohrála již na samém počátku. Teď to viděla až pří-
liš dobře: padesát právníků u fi ngovaného procesu. 
Reprezentace armády katů, v dáli společnými silami 
pozvednutá sekera. Oboustranné ostří se leskne jako 
obrazovka televizoru zapnutého na prázdný kanál.

Jak se mohla až tak moc zmýlit? Všechno, všech-
no zaprodané….

Přesto zrovna v době, kdy jí podobné ponuré my-
šlenky zaživa pohřbívaly pod pozorným, skleněným 
pohledem kamer, opět mezi diváky zahlédla známou 
tvář. A konečně přišla na to, komu ta tvář patří! Po-
znala dívku z prvního konkurzu, tu s krásnými oblými 
prsy. Tu, co tak sladce pronesla slovo: hlupáček. To 
ona se po celou dobu na Frann pozorně dívala! De-
schamp se té tváře chytila s pevnou rozhodností, ne-
boť v jediném okamžiku pochopila, že vlastně našla 
jedinou a poslední šanci na záchranu. Veškerou po-
zornost upnula na neznámou – těžkou, zoufalou kon-
centraci, která se vyhrnula zpod skořápky beznaděje 
a rozlila se jako vroucí olovo; namířila ten rozpálený 
paprsek přímo před sebe. Dívka se zachvěla. Temné 
oči se pomalu ukotvily ve Franniných zorničkách. Šálí 
ji zrak nebo na rozdíl od ostatních účastníků se pod 
maskou lhostejnosti neskrývá nenávist? Obě ženy na 
sebe hleděly v napětí, až nakonec, jako kdyby pro 
potvrzení dvoučlenné konspirace, neznámá hlasitě 
pohnuly rty; Deschamp přečetla slovo, na které tak 
netrpělivě čekala. Záchrana.

Ve skráních se Frann rozezněl chvatný tep.
Existují zadní vrátka pro útěk z tohoto předpeklí!
To není možné! Je to možné! Odkud se vzal ten 

náhlý zvrat?!
Pochybnosti a domněnky se Frann v hlavě miho-

taly jako kontrolky na obrovské palubní desce. Hle-
děla do nich s radostí, vnímala je jako dobré znamení, 

opět v dlaních cítila měkký puls; vyrvána z posmrtné 
ztuhlosti se vracela zpět k životu. Záchrana!

Patří snad ta dívka ke Hnutí na ochranu lidských 
práv, o němž se šeptalo v kuloárech? Došlo jí snad, 
o co v Chronosu ve skutečnosti jde? Bože, jak moc 
Frann potřebovala někoho takového, jak silně… tou-
žila. Zaskočená reakcí vlastního organismu cítila, že 
vlhne, že tu dívku chce. Teď, když uvěřila v možnost 
útěku z  televizního popraviště jí, paradoxně, balan-
cování na okraji smrti neslýchaně silně povzbuzovalo 
a Frann zčervenala zahanbena vlastní náhlou touhou. 
Vzduch, který dýchala, teple a  těžce laskal popras-
kaná ústa sladkým plyšem. Zaskočena se předklo-
nila, znovu a  znovu, když se všechno v  ní, uvnitř, 
uzavřelo a  rozevřelo v očekávání naplnění. Toužila, 
aby ji neznámá zachránila a pak udělala, všechno, co 
jen bude chtít! Nechť se stane očekávanou princez-
nou na bílé kobyle – Frann se zcela podrobí takovéto 
moci. S očima upřenýma do očí neznámé, s unikají-
cím povzdechem, čekala.

Žena v hledišti to všechno pochopila, lehce se 
usmála.

Elektronické hodiny lhostejně odpočítávaly další 
z Frannných posledních minut. 

V dálce černé a bílé kuličky drnčely k nejlepšímu. 
Melodie osudu.

***

CHRONOS CHRONOS CHRONOS CHROOO…
Odbila poslední čtvrthodina.
Teď, udělejme to teď! Franniny rozšířené zorničky 

volaly o pomoc. 
Mašina sčítající hlasy hystericky vrčela, úpěla 

pod jejich přemírou. Neznámá bez varování opustila 
své místo. Jaké to vycítění okamžiku! Je to dokonalá 
šance – nikdo si toho ani v nejmenším nevšiml, každý 
byl zaposlouchán do hluchých fanfár jejího nadchá-
zejícího konce! Dokonce ani ochranka nespouštěla 
oči ze smrtonosného chřestítka. Neznámá v plném 
běhu pozvedla ruku a Deschamp po ní instinktivně 
sáhla, křeslo jí však bránilo pohnout rameny.

V otevřené dlani běžící ženy se zablýskla pistole 
na stlačený vzduch.

Frannin pohled zkopíroval ten černý tvar – nevě-
řila tomu, co viděla.

To není pravda… Okolím se rozlehl zdvojený hluk.
Místnost bez oken se otřásla hlukem a vyplivla jej 

do prostoru znásobenou, prachem páchnoucí ozvě-
nou. Dusné ovzduší naplnil křik. První z ochranky se 
zlomil v pase a svezl k zemi. Bezvládné tělo při nárazu 
na podlahu vydalo zvuk, jako při sražení všech kuželek 
v bowlingu. Traaach! Frann celý ten hluk pohltila jako 
živá membrána – zatřásla se od hlavy až ke konečkům 
prstů na nohou. Neznámá, kličkující mezi oněmělými 
diváky, celou dobu postupovala ke Křeslu na pódiu.

Druhý z ozbrojených mužů zareagoval opoždě-
ně. Kamenná tvář ochranky pod náporem překvapení 
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popraskala na malinké kousky; zející ústa, rozšířené 
oči. Prohlédl si svého druha udiveným pohledem 
a  teprve, když ten znehybněl, probral se, nekoordi-
novaně ustoupil a snažil se sáhnout do pouzdra ukry-
tém pod paží. Kulky ho dostihly ve zlomovém bodě 
toho pohybu, využily bezvládnost těla a vrhly je na 
stěnu. Nekonečně pomalu se po ní svážel a kdo ví, 
co trvalo déle, předsmrtné naříkání nebo dlouhá čára 
krvavé šmouhy, kterou po sobě zanechal. Jeho krev 
se rozlila po rudém kruhu bez jakéhokoliv kontras-
tu, červená na pozadí červené, podobná podivnému, 
bezbarvému roztoku.

Sálem se rozezněl zvířecí vřískot.
Neznámá dopadla na Křeslo.
„Dole,“ zachraptěla Deschamp. Suchý jazyk sot-

va odlepila od patra. „Vypínač magnetu se zřejmě 
nachází úplně dole…“

Žena jí nevěnovala pozornost a Frann napadlo, 
že snad nebyla slyšet.

„Zkus to pode mnou…“
„Zmlkni!“ zavrčela neznámá a namířila na ni hla-

veň pistole.
Deschamp se schoulila nejvíce, jak jen jí to mag-

netický oblek dovolil. Kolem, navzdory rostoucí pani-
ce, digitální kamery stále natáčely.

„Poslouchej mě,“ zkusila to Frann ještě jednou. 
„Uvolni mě. Rychle. Za okamžik tu vtrhne obsluha 
a překazí tvé plány.“

Neznámá ztuhla, zaváhala. Trvalo to doslovně 
vteřinu nebo dvě. Pak se vydala k východu a pomocí 
kovového stojanu s refl ektorem zablokovala dveře.

„Všichni zůstanou na svých místech!“ zakřičela 
odtamtud a vystřelila do vzduchu.

Hlediště, topící se ve vlastním křiku, poslechlo 
a ztichlo.

„Pokud se mi nikdo nepostaví do cesty, nebude 
už více obětí!“ Pomalu se vrátila na pódium.

„O  jakém plánu jsi to mluvila?“ sykla jedovatě 
Frann do ucha.

„No…,“ vyhrkla Deschamp. „Nejsi tady, abys 
mě…“

„Všechno je to hra,“ uslyšela místo odpovědi. 
„Drží se pevně. Ten hajzl Storm se alespoň jednou 
moc dobře postaral.“

Srdce Frann se zastavilo.
„Ale vždyť,“ zakvílela. „Sama jsi říkala, že mě… 

že zachráníš…“
„Blbko, příště pozorněji odečítej ze rtů. Řekla 

jsem: je již pozdě na záchranu.“
Konec. Svět vybuchl v bezhlasné explozi. Ztrá-

pená Dechamp omdlela.

***

Probudila se s  roztřesenýma rukama. Na první 
pohled se nic nezměnilo, pořád byla uvězněna. Ve-
řejnost shrbená na svých místech, zcela bez pohybu; 
slepá poslušnost ovládaného davu, nečekaná hroz-

ba smrti. Sčítací stroj roztřískaný na podlaze. Všude 
kolem se kutálely barevné kuličky.

Neznámá, k Frann otočená zády, si upravila vla-
sy. Stála přímo před jednou z kamer. Silné nohy širo-
ce rozkročila, stáhla ramena. Připomínala vojáka těs-
ně před podáním hlášení. Deschamp se nepřítomně 
rozhlédla. Co se stalo? Proč je i nadále připoutána ke 
Křeslu? Takhle si to přeci nepředstavovala. Kam se 
poděla ta zázračná záchrana, v níž tak moc věřila? 
Bublina rozčarování praskla, z jejího středu se vyva-
lil jedovatý plyn rozčarování. Teď, od okamžiku, kdy 
celý program začal, nejsilněji cítila všudypřítomnou, 
hustou atmosféru smrti. Jedovaté výpary, černý pot.

Jediná šance na záchranu se ukázala být přelu-
dem. Studio obsadila ozbrojená psychopatka.

„Drazí diváci, neodcházejte od televizních přijí-
mačů… Jmenuji se Lee Whittmore a právě jsem za-
bila dvě osoby, aby mi byla dána šance sdělit vám 
něco nesmírně důležitého.“

Frann se v záchvatu odporu zavrtěla a Křeslo leh-
ce zaskřípalo. Elektrická pouta obleku nepovolily, jen 
jí stlačily břicho a údy v železném sevření, na oka-
mžik však získala dojem, že se levá noha, i přes sání 
pracujících elektromagnetů, trochu uvolnila.

„Dewey Storm je chladnokrevné hovado.“
Veškerou svou vůli Deschamp přenesla do cho-

didel. Představila si, že těsně pod kotníky nemá klub-
ko kostí a svalů, ale dvě betonové koule. Znovu se-
bou zaškubala. Lýtka se jí neznatelně přesunula jen 
o pár milimetrů mimo svazující proudy feromagneti-
smu. Působení elektromagnetu selhalo. Whittmore, 
zaposlouchaná do vlastního hlasu, tomu, co se dělo 
za jejími zády, nevěnovala pozornost.

„Mám pro vás otázku. Co myslíte: přes kolik mrt-
vol přešel, než vám poskytl možnost dobrat se zde 
k této nešťastné děvce?“

Co to? To ne, pomyslela si Frann. Čelo měla 
mokré námahou, všechny šlachy napnuté jak struny. 
Stačilo již to, že jí jen před několika minutami Storm 
v její nepřítomnosti poslal do hlíny. Nedovolí, aby byla 
odsouzena ten samý den podruhé. Děvka?! Nejradši 
by někomu překousla hrdlo.

„Odpovím vám. Jednou z těch mrtvol jsem já. To 
já jsem mu vnukla nápad na Chronos. To já jsem ho 
v bolestech rodila. Jenže porod se ukázal být vra-
žedný. Dewey Storm mě pohřbil a celé si to přisvojil. 
A víte jak? Převezl mě, vycucal jak vajíčko a prázd-
nou skořápku zahodil. Tak se to dneska dělá v tele-
vizi.

Naivita. Není to jeho oblíbené slovo, sestro?“
Křídla zablokovaných vchodových dveří se otřá-

sala pod nárazy zvenčí. Silný hlas přikazoval, ptal se 
na rukojmí. Whittmore se přesvědčila, že již nemá 
moc času a tak svůj monolog urychlila.

Mezitím Frann, s  hlavou spuštěnou na prsa, 
během několika minut dokázala strašně hodně, již 
takřka volně pohybovala nohama. Ovšem dvanáct 
hodin nehybnosti dělalo své, soutěžní blok zmrazil 



[ 79 ] 

HOWARD – 4/2012

jakoukoliv polohu obrovskou únavou. Boj s Křeslem 
vysiloval až na samou hranici vyčerpanosti, nemluvě 
o tom, co Frann čeká, když se z něj zvedne – adre-
nalin ji pouze na krátký okamžik poskytne potřebnou 
sílu, získá sotva jeden zoufalý pokus vydrat se na 
svobodu. Uvědomovala si to. Povstat z  tohoto pe-
kelného trůnu bude možné, když se Frann ukáže být 
rychlejší než mnohem více věcí: než Whittmore, než 
dobývající se do zabarikádované místnosti rozlícená 
obsluha. Než kulky.

„Proto jsem také za důvěru ve Storma předpově-
děla trest, kterým počastuji vás všechny!“ Whittmore 
krákala, v koutcích úst ji vykvétaly chuchvalce slin. 
„Zabiji vaši oblíbenkyni dřív, než to uděláte vy! Ode-
beru vám veškerou moc! Vše, na co jste čekali, bude 
v tahu. Jste nikdo. Nemáte vliv vůbec na nic. Střelím 
ji do hlavy těsně před velkým fi nále, na vaše esemes-
ky sere pes! Nebude vítězů ani poražených!“

Po těchto slovech se Whittmore otočila na patě 
a vykročila ke Křeslu. Zabarikádované dveře se šíleně 
zatřásly ve slabém odporu. To nemůžeš, to nesmíš, 
někdo za nimi nepřesvědčivě křičel, ale Whittmore 
věděla, že v  tento okamžik jí je dovoleno všechno. 
Už jen několik vteřin, krok nebo dva a opře o spánek 
Frann chladnou hlaveň; určitě si hodně užije ten mo-
ment, než stiskne spoušť – ví, že to bude mnohem 
horší než náhodný výstřel. Bez varování vystřelený 
náboj by Frann Deschamp provrtal lebku a odstřelil 
by Frann Deschamp do nicoty. Vykalkulovaný dotyk 
zbraně na spánku ji na okamžik nahne nad okraj pro-
pasti, umožní ji dobře si prohlédnou temnotu. Pustit 
si do kalhotek. Rozplakat naživo.

Frann se rozesmála. Ta potřeštěnkyně mě zabije 
za to, že jsem dovolila, aby jiní rozhodli o mé smrti! 
Co je to za šílenost?

Whittmore se přiblížila na dosah ruky. Frann se 
zhluboka nadechla. S  obrovským výkřikem před 
sebe vykopla obě nohy.

Byl to překvapený nevěřícný jekot, co se převalil 
sálem?

Ta scéna – Whittmore na ohnutých nohou, vržena 
kupředu do jejího hrudníku zaraženými bledými tvr-
dými údy Deschamp, hlediště zpola vstávající z míst 
s výrazem nejvyššího stadiónového uznání – na krát-
ký okamžik zůstala viset ve vzduchu v bezhlasné ex-
plozi.

Uuuuaaaaaauuuuuuuu jaktoudělalaaaaaa?
Z  ruky vypadnuvší pistole se skleněným zazvo-

něním spadla na podlahu. Podařilo se! Během jedno-
ho mrknutí okem Deschamp opravdu cítila, že je na-
hoře… Ale stejně jako jí samotnou, i Wittmore hnala 
kupředu pekelná rozhodnost. Žena se z překvapení 
oklepala rychlostí blesku. Nabrala rovnováhu a  za-
stavila se na místě. Široce rozkročila nohy a v polose-
du začala s hysterickými bojovými pozicemi; svinula 
se do klubíčka a plivala nadávky. Zoufale šátrala po 
zemi po upuštěné zbrani. Frann polkla slinu a škubla 
pánví ve snaze upravit úchyt – vlněné sako rozzuřené 

ženy dřelo kůži, lehce se napínalo ve slabinách, až 
s neuvěřením ucítila sladký tah dole na břichu.

Ooooch, není to snad přesně to mazlení o kterém 
kdysi snila, zahleděna do tváře Lee? Na nějakém ji-
ném místě, v jiném čase by to útočné, vyškubávající 
se tělo přijala, naklonila by jej k příjemnostem… Bříš-
ko na bříšku. Noha na noze. Vůně potu, vůně unave-
né zpocené ženy…

V hlavě Frann zařičel černý plamen bolesti. To jí 
nehty protivnice roztrhly čelo a  tvář. Je čas skončit 
s představami: je to hra o život, ne nějaká zasraná 
předehra.

Frann rozevřela ústa. Přitáhla Whittmore k sobě, 
vyhledala měkké rty a ze všech sil se k nim přisála. 
Na jeden kouzelný okamžik konečky jazyků obou žen 
o sebe lehce, jako dvě slepá, plachá zvířátka, zavadi-
ly. Pak Deschamp stiskla zuby.

V hrtanu rozpálený cizí křik. V ústech chuť krve 
a houbovité kousky.

Krvavá pěna vběhla Frann do nosu, vzkypěla 
a odtekla po bradě.

Whittmore palci hrábla před sebe. Roztrhly kůži 
na tvářích Frann a  trhly v  zoufalé snaze vyrvat se 
z dosahu krvežíznivých úst. Bezvýsledně. Pokaždé, 
když se Lee pokoušela strháváním vlasy porostlých 
kusů pokožky Deschamp osvobodit, ta druhá o  to 
silněji kousala. Krev se v hrdle Frann mísila s  jejími 
vlastními slinami, se slinami Whittmore – hltavě je po-
lykala a kousala, kousala, kousala! Tiskla zuby a když 
ji Whittmore vší silou udeřila pěstí do břicha, jen trhla 
hlavou vlevo a vpravo, rozradostněná tím, že každým 
jejím pohybem nesnesitelně sílilo plačtivé naříkání.

Hlediště jásalo.
V  jistém okamžiku se z  hloubi bolestí zešílivší 

Whittmore ozvalo mokré krknutí a žena se vyzvrace-
la. Měkký, hořký úder rozevřel Frann čelisti a dlouhým 
lepkavým prstem podráždil jícen. Deschamp instink-
tivně uvolnila stisk a vyplivla na podlahu smrdutou 
sraženinu. Pohlédla nahoru. Nad ní visící trpící mas-
ka šklebila zuby ve věčném, rtů zbaveném úsměvu 
umrlčí lebky. Krvavé zbytky jazyka visely mrtvé a roz-
kousané. V očích Whittmore se bělalo prázdno. Krát-
ké agonické vzdechy. Kaše svalů v pod nosem zejí-
cím krvavém otvoru se stahovala do podoby květiny. 
Zakloněná Whittmore se dusila krví a zvratky. Ticho.

V  tom tichu se objetí stalo trvalým a Frann po-
chopila, že došlo k patové situaci. Pokud se má tato 
makabreska někam pohnout, jedna z nich musí první 
padnout k zemi. Druhá taková šance se už nenaskyt-
ne.

Pokud je očekávána mrtvola ve vysílání, tak, pro-
sím pěkně, tady je mrtvola!

Frann ještě jednou, bez varování, stiskla zuby. 
Tentokrát mířila do prohlubně těsně nad ohryzkem. 
Měkké chrupavky nekladly odpor. Bylo to jako pře-
kousnout kandované ovoce. Ze zmrzačených hlasi-
vek Whitmore se vydralo chraplavé zvířecí kňučení, 
zvuk rozbité fl étny: vysoký, táhlý a odpudivý. Žena 
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v beznadějné snaze vydat ze sebe nějaký zvuk vy-
třeštila oči, ke složení slov jsou však potřebné rty 
a  jazyk a  k  tomu, aby jste je ze sebe dostali ven 
vzduch přes ně plynoucí. Čelisti Deschamp se s kaž-
dou z těchto věcí vypořádaly.

Whittmore bezhlasně kvílela, němý vřískot připo-
mínal vzduch unikající z nafukovací matrace – suchý, 
nezajímavý sykot. Trvalo to snad půl minuty. Pak se 
do zraněného těla vplížila pozvolná, olejnatá bez-
vládnost smrti a  Frann ucítila, že Lee Whittmore jí 
vyklouzává z objetí. Umírající žena padla na kolena, 
opřela si čelo o Frannin podbříšek a zaškubaly s ní 
předsmrtné křeče. Rytmický sípot, vůně smrti a sliny, 
rozhryzané, těžké tělo opřené o rozkrok. Tělo, útoč-
né a neústupné v předsmrtných křečích, šťouchá do 
rozkroku. Frann refl exivně rozkročila nohy aby se 
z pod něj uvolnila, ale ono to pouze využilo a posu-
nulo se více, hlouběji, do něj.

Z úst Frann oblepených rezavohnědým strupem 
se vydral protáhlý řev.

A právě tehdy, zpola zemdlelá námahou, zahle-
děná do temných tunelů objektivů, si pomyslela, že 
na ní konečně někdo hledí se zájmem. A byla to byla 
umělá, mechanická úvaha, jedna věc nepodléhala 
pochybnostem – za těmi objektivy sedí stovky tisíců 
diváků, kteří si Frann zapamatují jednou pro vždy.

Nastal konec pohádky o neviditelné dívce…
Mrtvé tělo sahalo čím dál hlouběji. Skrz. Do 

Frann.
Než konečně byly rozbity zabarikádované dveře, 

osm digitálních kamer chladně zaznamenalo každý 
z jejích orgasmů.

Jako první ke křeslu doběhl Dewey.
„Točte! Točte!“ křičel.
TTTTTTOOOOOOOČČČČČČTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉ-

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ-
ÉTTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓAAAAAAAACHAAA-
AAaaach!!!

Překlad: Honza Vojtíše

„Každý, kdo bere do rukou pero, musí ze svého slovníku vyhodit 
jedno slovo: nadšení. Neexistuje nic takového jako nadšení. Existuje 
pouze těžká práce a výsledky té práce. Konec. Tečka.“

Paweł Paliński, Grabarz Polski 17/09

Narodil se v červnu 1979 ve Varšavě. Po vystudování Lékařské uni-
versity (Uniwersytet Medyczny) se v roce 2005 přestěhoval do jihopol-
ské Stalowej Woli, kde dodnes žije a pracuje. Má rád Kena Keseyho, 
Stenbecka, B. E. Ellise, Saula Bellowa a samozřejmě Stephena Kinga. 
Při psaní neposlouchá hudbu, protože na to potřebuje klid a ticho. Kdy-
koliv jindy si však rád poslechne například Sunn O)) nebo Depeche 
Mode. Rád sbírá tvorbu již zemřelých umělců, ať už jde o hudbu nebo 
literaturu. Miluje nežijící autory a  již neexistující kapely. Svým stylem 
překvapuje hlavně svou metaforičností. Rád pracuje se slovy pro sa-
motnou radost čtení krásných frází, kdy příběh a zápletka občas jdou 
stranou. Sám přiznává, že když začínal psát, naivně si myslel, že horror 
je nejjednodušší žánr, kterým začít. Jen pár fl áků masa na kříž, vlkod-
laci a  zelený sliz. Postupem času mu však došlo, že v opravdovém 
horroru vůbec nejde o efektní gore (byť jej samotného gore pořád fasci-
nuje), ale o využití hodně široké literární oblasti, o jistou apokalyptickou 
konvenci, která staví nahého člověka čelem proti prožitkům silně prvot-
ních, leč stejně tak čistých zkušeností: strachu, smrti, zhoubě, samotě. 
On sám se bojí hlavně samoty. Magazín Esensja jeho tvorbu označil 
za „hrůzu v syrovém stavu“, on sám byl označen za jednoho z autorů 
mladého pokolení „stvořených k  překračování konvencí“. Debutoval 
v časopisech Fahrenheit a Nowa Fantastyka. Jako spousta jiných jeho 
začínajících kolegů, i on svou troškou přispěl do antologií Pokój do wy-
najęcia, Trupojad a City 2. Kromě těchto stěžejních antologií polského 
literárního horroru přispěl i do antologií Księga Wojny, Głos Lema, ve 
společnosti známých jmen světového horroru, jako např. G. Masterton, 
J. Hill, J. Ketchum, E. Lee nebo F. Paul Wilson, se objevil v antologiích 
11 cięć a 15 blizn. V roce 2009 deset svých strašidelných a horrorových 
povídek vydal v knize 4 pory mroku. Povídka Odneste mě na rukou: 
vysoko, vysoko! (Ponieście mnie na rękach: wysoko, wysoko!) dosud 
nikde nebyla publikována, svou světovou premiéru si odbývá právě 
teď, na stránkách Howarda.
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10 královen 
horrorového řevu
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Hned na úvod, abychom předešli všeobecnému 
lynčování, musíme upozornit, že v  případě tohoto 
objevného článku jsme hledali to, co výstižně popi-
suje nadpis. Tedy ženy a dívky, které umí v horroru 
opravdu řvát, křičet či ječet. Takže tady nebyl nutný, 
na rozdíl od přijímacího pohovoru do naší redakce, 
pevný zadeček, bujná ňadra a frivolní charakter. Ne, 
že by to následující dámy v řadě případů nesplňovaly.

Marylin Burns (*1950), kterou pro horror a fi lm 
obecně objevil Tobe Hooper, když jí obsadil do jed-
né z hlavních rolí svého žádným jiným svým fi lmem 
dosud nepřekonaného horrorového debutu The Te-
xas Chain Saw Massacre (1974), se stala nejen 
jednou z významných a často zmiňovaných královen 
horrorového řevu, ale i královnou celého fi lmu, neboť 
v něm od jistého okamžiku takřka neustále řve buď 

ona, nebo Leatherfaceova nejmilejší hračka. Pravda, 
zdárně ji tu krátký okamžik, než ji utiší nabodnutí na 
hák, sekunduje její kolegyně Teri McMinn, ale kam se 
ta hrabe na Marylininu výdrž, výšky a důraz. Marylin 
na svém kontě moc rolí nemá. Kromě televizního dra-
matu o soudním procesu proti Charlesu Mansonovi 
a  jeho Rodině Helter Skelter (1976), zůstala pak již 
ve svých následujících pěti fi lmech věrna horrorové-
mu žánru. V roce 1977 si v Eaten Alive zopakovala 
spolupráci s Tobe Hooperem (a zahrála si s Rober-
tem Englundem). O tři roky později natočila Kiss Da-
ddy Goodbye (1981), po kratší pauze si zahrála ve 
sci-fi  horroru Future-Kill (1985) a po následující del-
ší pauze si střihla malou bezejmennou roličku v na-
prosto nejslabším dílu série The Return of the Texas 
Chainsaw Massacre (1994). Zatím posledním jejím 
fi lmem je horror Boneboys (2012). Měla by se však 
objevit i v na příští rok chystaném Texas Chainsaw 
Massacre 3D.

Jen jediná herečka měla to štěstí, že se stala 
dvorní damou nejlepšího horrorového režiséra, jaký 
kdy házel své vize na fi lmové plátno. A my máme 
zase to štěstí, že v  rámci své tvorby vydatně řvala 
před kamerou. Řeč je samozřejmě o Catrioně Ma-
cColl (*1954), která se do všeobecného povědomí 
lidstva dostala hlavními rolemi v  triptychu Paura 
nella città dei morti vivendi (1980), ...E tu vivrai 
nel terrore! L’aldilà (1981) a Quella villa accanto 

al cimitero (1981), kde ztvárnila postavy zdánlivě 
křehké, které se nebojí vystrašeně zaječet, ale v zá-
sadě drsné, které jsou pro svůj cíl schopny obětovat 
prakticky cokoli. Což sice zní trochu jako blábol, ale 
po podrobném mnohaletém průzkumu oněch fi lmů 
se mnou budete souhlasit. Pokud bychom se měli 
zaměřit na vyloženě řvoucí momenty, má jich Cat-
riona nepočítaně, zaznamenání hodná je především 
slavná scéna s pohřbením zaživa v Paura nella città 
dei morti vivendi, kdy se krumpáč každou vteřinou 
zakusuje blíže a blíže jejího obličeje. No a v takovém 
Quella villa accanto al cimitero křičí prakticky ne-
ustále. Kromě Fulciho trilogie se její kariéra pohybu-
je mezi malými štěky v neznámých fi lmech a  ještě 
menšími štěky ve známých seriálech. K horroru se 
tu a tam vrátí, nedávno například v antologii Theatre 
Bizarre (2011), kde se mihl i takový Udo Kier. Catri-
ona velmi ráda komunikuje s  fanoušky, jak pomocí 
sociálních sítí, tak návštěvami conů a retro projekcí 
jejích největších pecek.
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Řekněme si to na rovinu, ač má podle mnohých 
žebříčků a scén, v nichž se o tom můžete přesvědčit 
sami, jedno z těch nejvíce sexy hereckých těl, dce-
ra slavného herce Tonyho Curtise a neméně slavné 
herečky Janet Leigh Jamie Lee Curtis (*1958) ne-
působí zrovna jako sexbomba. Proto se, naštěstí, 
v rámci své herecké kariéry musela snažit zaujmout 
jinak. Pracně vybudované dobré herectví je nasnadě, 
Jamie však, hned v  jednom ze svých prvních fi lmů 
(horrorů), prokázala, že se stala vyhlášenou a uzná-
vanou, leč nekorunovanou, královnou horrorového 
řevu oprávněně (což Wes Craven veřejně prohlásil 
a navždy tak zanesl do análů fi lmové hrůzy a kine-
matografi e obecně, v prvním Vřískotu). V Halloween 
(1978) jí to řve přímo nádherně, stejně tak i ve třech 
dalších návratech k  této její v  jistých kruzích snad 
nejznámější a nejzásadnější roli (hned následující Ha-
lloween II (1981), dvoudekádně výroční Haloween 
H20 (1998) a nebudeme-li počítat Zombieho remaky 
zatím poslední část série Halloween: Resurrection 
(2002)). Její objevitel John Carpenter ji posléze po-
skytl roli v jedné ze svých horrorových peckách The 
Fog (1980), kde Jamie své hlasivky opět krásně pro-
větrá např. ve scéně v márnici. A jelikož ženy a dívky 
se v horrorech zpravidla hlavně (až na výjimky po-
tvrzující pravidlo) odhalují, prchají, běhají do schodů 
a převážně vřískají, zrovna Jamie tak pravděpodobně 
(mimo jiné) uslyšíte vřískat i v jejích dalších horroro-
vých rolích ve fi lmech jako Terror Train (1980), Prom 
Night (1980) nebo Virus (1999).

Ashley Laurence (*1966) je dnes sice horrorovou 
ikonou, ale jako klasickou „královnu řevu“ ji má zaš-
katulkovanou asi málokdo. Přitom stačí pozorně sle-
dovat prvního Hellraisera (1987), ve kterém je, pře-
devším v první polovině, ze všeho pořádně vyjukaná 
a náležitě to pomocí hlasivek komentuje. Aby taky 
ne, kdyby se vám v obýváku objevilo kvarteto sado-
maso démonů z pekla s tím, že vás roztrhají na kou-
síčky, možná byste taky lehce znervózněli. V druhém 
díle, Hellbound: Hellraiser II (1988) už je z Ashley 
vychytralá holčina, která ví, jak se s cenobity správ-

ně komunikuje. V  rámci Hellraiserovského universa 
se ještě mihla Hell on Earth (1992) a Hellseeke-
rem (2002), ale popravdě to nestojí za řeč. Vzhledem 
k hlavnímu zaměření tohoto čísla jistě stojí za zmínku 
její účast v Lovecraftem inspirované bandovce Lur-
king Fear z  roku 1994. Co za zmínku asi nestojí je 
pak třetí Warlock (1999). V  letošním roce bychom 
mohli Ashley vidět v novém horroru Deception, kde 
si s ní zahrál také Bill Moseley. 

Pokud se to někdy stalo nebo to hrozilo ostatním 
našim adeptkám, rodačka z bavorského Augsburgu 
Sheryl Lee (*1967) se ze stínu jedné jediné role vy-
stoupit nepodařilo. Pokud si ji někdo pamatuje, zcela 
jistě to je díky životní (dvoj)roli Laury Palmer a její se-
střenice Madeleine Ferguson v kultovním seriálu Da-
vida Lynche Twin Peaks (1990) nebo samotné Laury 
Palmer v neméně kultovním fi lmovém prequelu k to-
muto seriálu Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992). 
A v obou těchto počinech samozřejmě nejen dobře 
hrála, ale i nádherně vřískala, jak jen to lidské hlasiv-
ky nejvíce dovolí a divákovo lidské ucho snese (neboť 
v jedné scéně je její křik, ač postprodukčně evidentně 
lehce upravován, až nesnesitelný). Poslední vteřiny 
obou postav v tomto ohledu opravdu stojí za to. Je 
snad škoda, že kromě předchozího štěku v Lynchově 
Wild at Heart (1990), si ji někteří z nás vybaví hlavně 
již jen z Carpenterovy westernové upířiny Vampires 
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(1998), kde se coby prostitutka Katrina nejen svleče 
donaha, ale stane obětí pražského upíra Jana Válka. 
Ostatní její fi lmy (namátkou Backbeat o zrodu Beat-
les, adaptace Vonnegutova románu Mother Night, 
akčně komediální Angel’s Dance a  nebo erotické 
Red Shoe Diaries 3: Another Woman’s  Lipstick 
a Red Shoe Diaries 4: Auto Erotica), nesleduje-li 
její kariéru pozorněji, viděl u nás patrně jen málokdo. 
V poslední době ji už spíše, budete-li mít štěstí, chyt-
nete v  nějakém seriálu (Dr. Quinn, Medicine Wo-
man, L. A. Doctors, Kingpin nebo Dr. House).

Stejně jako 
předchozí kole-
gyně, i  Patricia 
Arquette (*1968) 
většinu své pro-
fesionální drá-
hy koketovala 
s  mainstreamem 
a  na rozdíl od 
Sheryl Lee byla 
i  celkem úspěš-
ná. Jenže my 
jsme horrorový 
časopis a tak nás 
zajímá především 
porno. V  něm 
však Patricia asi 
nikdy nehrála, 
takže se spokojíme s  těmi několika hrůzostrašnými 
zářezy, které má na kontě. Především jde o vynikající 
třetí díl série NIghtmare on Elm Street, s podtitu-
lem Dream Warriors, ve kterém si řádně zavříská do 
spálené tváře Freddyho Kruegera. Nutno dodat, že 
se z vystrašeného řevu slušně otřepe a podobně jako 
Ashley Laurence v Hellraiserovi se pokusí diktovat 
pravidla hry. To v Patriciiě druhém příspěvku našemu 
žánru, horroru Stigmata (1999) se ustrašená hrdinka 
k žádnému většímu přebírání otěží nedostane. Asi by 
bylo vhodné říci, že krásná Patricia Arquete, navíc 
posedlá ďáblem, je docela super, ten fi lm je jedno-
duše blbej a nestojí příliš za pozornost. To už raději 
skousněte fakt, že si nepustíte horror a mrkněte na 
geniální True Romance (1993) Tonyho Scotta nebo 
neméně skvělý životopisný kousek Ed Wood (1994), 
který by měl ostatně patřit k základnímu vzdělání fa-
noušků hrůzy.

Laura Albert u fi lmu působí hlavně jako kaska-
dérka a dublérka. V  této profesi se objevila ve více 
než sedmdesáti fi lmech, z těch známějších např. Yes 
Man, Batman Begins, Galaxy Quest nebo Naked 
Gun 33 1/3: The Final Insult a samozřejmě v mnoha 
horrorech: Hellraiser: Bloodline (1996), Halloween: 
H20 (1998), Virus (1999) nebo Scream 3 (2000). 
Jednou za čas se však projeví i  jako herečka. Což 
je z horrorového žánru případ např. televizního se-

riálu Tales From 
the Crypt (1989), 
kde si, pravda, 
v prvním díle (a to 
zřejmě ještě díky 
svému vypra-
covanému tělu) 
střihla jen krátkou 
roličku barové 
go-go tanečnice 
nebo fi lmů De-
ath by Dialogue 
(1988) a  Blo-
od Games aka 
Baseball Bim-
bos in Hillbilly 

Hell (1990). Do tohoto žebříčku se však dostala díky 
jedné z nejvýraznějších rolí v Lovecraftově adaptaci 
The Unnamable (1988), o níž si více přečtete na ji-
ném místě Howarda. V tomto fi lmu totiž ukázala, že 
její hrudník nejen hezky vypadá, ale že z něj dokáže 
vydat sluchu horrorového fanouška lahodně znějící 
křik. Nevíme, zda podobně nekřičí v jiných svých fi l-
mech, ale tento jediný stačil, aby se umístila v naší 
desítce. A věřte, že nám jde opravdu o zvukový pro-
jev oné hrudi a ne o její vzhled.

Abychom ne-
byli obviněni z  ra-
sismu, bude vhod-
né do našeho vý-
běru zařadit také 
někoho žlutého. 
A  asijské horrory 
se v  posledních 
sto letech oriento-

valy převážně na duchařiny, které jsou si podobné 
jako Honza Vojtíšek a Ron Jeremy, tedy velmi. Proto 
jsme vybrali jeden z kusů, které stály u zrodu nové 
duchařské vlny, respektive herečku, která ji pomáhala 
utvářet, Nanako Matsushima (*1973). Tu proslavila 
role novinářky Reiko Asakawy v Ringu (1998). Říkám 
proslavila, ale fakt je, že v době, kdy hrála v prvním 
Kruhu, už patřila mezi nejslavnější japonské modelky. 
V Ringu podala vynikající výkon, z našeho pohledu je 
chvályhodné, že se nebála tu a tam krásně zakřičet, 
i když s  typickými asijskými pauzami a nevěřícným 
lapáním po dechu. Jelikož přežila, zopakovala si roli 
i ve druhém díle, ovšem tady už věděla, do čeho jde 
a, i když je Ringu 2 (1999) strašidelnější než třicá-
tý březen pro živnostníky, ona už si v něm příliš ne-
zavříská. Po úspěších, kterých dosáhla naháněním 
dlouhovlasé Sadako se Nanako na horror vykvajzla 
a točila samá dramata a komedie. Tu a tam sice vy-
koukl náznak tajemna, ale k  ryzí hrůze se už nikdy 
nevrátila. Dokonce ani ve svém nejnovějším snímku 
Wara no tate (2013), který točí pod taktovkou Taka-
shiho Miike.
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Heather O’Rourke (*1975, †1988) také rozhod-
ně nepatří mezi herečky, které bychom snad pro člá-
nek vybrali kvůli vzhledu, i když má, respektive měla, 
správně horrorové vzezření. My tu jsme totiž kvůli 
vřískání a to šlo Heather perfektně, přeci jen, být dítě-
tem má v tomto směru určité výhody. Heather samo-
zřejmě všichni známe z  trilogie Poletergeist (1982, 
1986, 1988), kde si zahrála malou (a poté trochu vět-
ší) Carol Ann Freelingovou, prakticky permanentně 
pronásledovanou duchy zemřelých. Především první 
díl, který vznikl pod vedením tandemu Tobe Hooper 
a Steven Spielberg, patří do zlaté pokladnice našeho 
žánru. Mimochodem, jde také o  jeden z mála vylo-
ženě rodinných horrorů, který doporučujeme pro vy-
chovávání děcek. Například v něm nikdy nezemře, 
což je v žánru poměrně rarita. Další pokračování už 
spíše vaří ze stejné vody, ve které už nezůstalo příliš 
lahůdek pro hladového diváka. Nicméně z pohledu 
dnešního průjmu sequelů a remaků jsou pokračování 
Poltergeistů ještě koukatelná. Kromě Poltergeistů už 
Heather pouze paběrkovala v seriálech, než ji velmi 
nečekaně skolila Crohnova choroba. 

Sarah Michelle Gellar (*1977) se stala nejen 
aktérkou jednoho z nejžhavějších a nejvzrušivějších 
lesbických polibků v  dějinách kinematografi e, ale, 
a  zdůrazněme, že i  bez přispění svého hlasového 
fondu, měla ve druhé půlce devadesátých let velmi 
dobře našlápnuto stát se když ne královnou, alespoň 
fi lmovou horrorovou princeznou své doby. Stačilo 
jí k  tomu jen trochu talentu, ale hlavně notná dáv-
ka štěstí a  osudového zásahu. Klíčovým se pro ni 
v  tomto ohledu stal rok 1997. Když se na konkurs 
do mládežnického fantasy-horrorového seriálu Buffy 
the Vampire Slayer (1997) přišla ucházet o roli Cor-
delie, odešla z něj nakonec jako představitelka titulní 

hlavní role, kvůli čemuž se odbarvila na blond. Stejný 
rok šel do kin I Know What You Did Last Summer, 
kde sice ne v hlavní roli, přesto ve scéně volby místní 
královny krásy, tak nádherně zparodované ve Scary 
Movie, rozezvučela svůj hlasový fond plnou měrou. 
Škoda je, že v dalším snímku z téhož roku, pokračo-
vání velmi úspěšného předchůdce Scream 2, kde se 
objeví opět ve vedlejší roli, ale poměrně dlouhá scé-
na s ní patří k tomu lepšímu z fi lmu, její řev znatelně 
upozadí doprovodná hudba. Tyto dva fi lmy a seriál 
stačily, aby se stala v horrorových kruzích oblíbenou 
a uznávanou. Na dlouhou dobu to taky bylo její po-
slední setkání s horrorem, což možná tímto statusem 
i trochu otřáslo. Až v roce 2004 se totiž objevila v jed-
né z hlavních rolí amerického remaku japonské stra-
šidelné klasiky The Grudge, který je v souvislosti s ní 
zajímavý hlavně tím, že tam její postava ani jednou 
nezakřičí. Objevila se pak ještě v pokračování The 
Grudge 2 (2006), hlavní roli si odbyla v rozpačitě při-
jímaném mysteriózně-horrorovém dramatu The Re-
turn (2006) a zatím posledním kouskem v její horro-
rové fi lmografi i je ještě rozpačitěji přijímané horro-
rové romantické drama Possession (2009). Někdo 
kdesi její horrorovou kariéru okomentoval tím, že si 
své původní neohrožené postavení snad dobrovolně 
kazí vybíráním špatných horrorových scénářů, nic to 
však nemění na tom, že v (některých) z nich alespoň 
hezky křičí, což ji opravňuje k tomu, aby se jí věnova-
lo těchto pár řádků.

Roman Kroufek
Honza Vojtíšek
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V dnešní době je v herním světě těžké najít něco 
opravdu originálního. Respektive byly tu spousty 
pokusů, které ovšem díky nedostatku zkušeností či 
nevyspělé technologii nevyšly zrovna podle očeká-
vání jak tvůrců tak hráčů. Největším problémem však 
zůstává uspěchání výroby a tady se Quantic dream 
liší od jiných fi rem. QD si totiž počkali na potřebnou 
technologii a  vůbec dobu v níž by se jejich nápad 
mohl uchytit. Ten kdo se v herním světě už pohybuje 
zlehka, může pod touto značkou poznat velmi po-
pulární Heavy rain, který v  roce vydání drtil většinu 
konkurence.

Fahrenheit je předchůdcem tohoto úspěchu 
a  v  roce 2005 dokázal překvapit nejednoho hráče 
a zavřít ústa konkurenci. V čem tkví ta revoluce, která 
činí QD tak ojedinělou fi rmou, ptáte se?

Výrobce: Quantic dream
Distribuce: Atari
Rok vydání: 2005

Platforma: Ps2, PC

Quantic dream místo klasické akční rovnice 
všech her vytváří něco, co před nimi zkusil jen málo-
kdo - a to plně interaktivní fi lm, v němž je hlavní důraz 
kladen na emoce všech charakterů.

Fahrenheit není klasickým horrorem, naopak je 
velmi multižánrový, najdeme tu psychologický thriller, 
trochu noir, sci-fi , drama i zmíněný horror, ovšem na-
opak právě díky tomu hra funguje tak jak má a nako-
nec se člověk může podivit, proč je takových projek-
tů tak zatraceně málo. Přesuňme se ale k příběhu.

Fahrenheit
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Příběh začíná Lucasem Kanem (hra má 
dohromady čtyři hlavní hrdiny), který nám 
vypráví, jak se stane z nedůležitého člově-
ka jako je on někdo, kdo může ovlivnit běh 
celého světa.

Lucas je na veřejných záchodcích v re-
stauraci kdesi v New Yorku a hned od prv-
ního pohledu je vidět, že s  ním není cosi 
v pořádku. V rukou drží nůž a vyřezává si do 
rukou podivné symboly, poté se jako v tran-
su zvedne a brutálně ubodá muže, který měl 
tu smůlu že si potřeboval odskočit zrovna 
v  tuto chvíli. Hra vám hned od začátku dá 
vědět, že Lucas za nic nemůže a byl nave-
den tajemným mužem v kápi, který formou 
jakéhosi rituálu Lucase ovládal jako loutku 
(ano tady se nám hlásí horrorová stránka 
hry). To vše se dozvíte ve stylových vizích, 
které Lucas při vraždě prožívá.

Lucas se probudí nad mrtvolou a  v  tu 
chvíli jste vrženi do příběhu vy jako hráč, a je 
jen na vás, co uděláte. Příběhová linie se po-
pisuje obtížně, protože každé vaše rozhodnutí nasmě-
ruje příběh jiným směrem. Můžete se pokusit po sobě 
uklidit, ukrýt vražednou zbraň, utéct záchodovým 
okénkem či zaplatit účet a odejít hlavním vchodem, 
jako by se nic nestalo. Každá akce tu má jiný následek, 
díky čemuž je Fahrenheit naprosto ojedinělý.

Příběh navazuje na další dvojici hrdinů. Detek-
tivka Carla Valenti a  její kolega Tyler Miles přijíždějí 
na místo činu a vaším úkolem je vydedukovat co se 
stalo. Další věc v čem tkví originalita této hry je, že 
vlastně nejprve hrajete za vraha, který za sebou za-
metá stopy a pak se jako dvojice detektivů snažíte 
chytit sami sebe.

Od tohoto bodu se může dít a stát cokoliv, hlavní 
pointou je však Lucasovo odhodlání zjistit, proč ho 
někdo využil k něčemu takovému, ovládnout nekont-
rolovatelné vize a předtuchy budoucnosti a přesvěd-
čit ostatní že není blázen. 

Carla a Tyler naopak odhalují, že k tomu nedošlo 
poprvé a zdánlivě náhodní vrazi vybírající si náhod-
né oběti se datují na mnohem dřívější dobu, než se 
zdálo a všechny jsou prakticky totožné v provedení 
ovšem zdá se nemožné je spojit.

Jako čtvrtý charakter je pak Marcus Kane, bratr 
Lucase, který se snaží porozumět a pomoci svému 
bratrovi, ovšem jako farář katolické víry mu to jde vel-
mi těžce.

A nakonec je tu hromada dalších tajemství k do-
řešení. Co je to oranžový kult? Proč všichni chtějí 
dívku jménem Jade? Proč má Lucas nadlidské síly 
a dokáže předvídat co se stane? To vše pak zakrývá 
sníh a zima, která se zdá jako jedna z nejhorších, co 
kdy byla, probíhá zároveň na celém světě a každým 
dnem sílí, že by nějaká spojitost?

Jak vidíte, je tu hodně věcí co dělat a zjišťovat, 
navíc ze čtyř druhů pohledů. Každá postava má úpl-
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ně jiný charakter, Lucas nedokáže zjistit na útěku tolik 
co Carla z policejní databáze, ale nemusí se řídit zá-
konem. Carla se pro změnu neorientuje tolik získává-
ním informací z „ulice“ jako Tyler, ale je inteligentnější 
a dokáže ledacos pochytit i z pitvy či dalších věcí. 
A nakonec Tyler, který díky svému praktičtějšímu po-
hledu na věc nepřehlédne i  to nejmenší smítko na 
místě činu. U spousty kapitol si navíc můžete vybrat, 
jako kdo ji chcete hrát, což samozřejmě znamená, že 
ani na potřetí se nedá zkusit všechny varianty a to je, 
v hrách obecně, v dnešní době něco neocenitelného.

Hra je vcelku lineární a nemá moc otevřený svět, 
ale to vůbec nevadí, QD vám vždy předloží vše, co 
by jste v dané situaci opravdu řešili, vůbec tedy není 
potřeba starat se o něco jiného. Takže vám to ve vý-
sledku ani nepřijde na mysl.

Fahrenheit hraje hlavně na emoce postav a pře-
náší je vám k hraní. Vzorovou situací je např. návště-
va ex přítelkyně v Lucasově bytě. Tiffany usadíte na 
gauč nalijete jí panáka džinu, dojdete pro poslední 
krabice co u vás nechala, zeptáte se jí, jestli už ně-
koho má, jako gentleman ji zahrajete na kytaru „pro 
staré časy“, pak si ji vezmete do ložnice a.... Ano, 
i to vás hra nechá zahrát a nic nezakrývá. Že sex je 
v hrách už vcelku běžný, to víme díky GTA, Larry Suit 
či God of war, ovšem nikdy to nebylo podáno jako 
něco emocionálního. Tady, když se vám to povede, 
to hraje velkou roli, protože se vám taky může stát, 
že od vás Tiffany naštvaně odejde a uzavře se jedna 
celá kapitola hry!

Takhle víceméně probíhá celá hra, maličkosti 
jsou tu důležité, takže když naléváte zmiňovaný gin, 
musíte ho nejdříve najít, postavit skleničku, nalít, vzít, 
odnést Tiffany a podat. Ačkoliv to někomu může znít 
zvláštně, vše je přirozené. Aby toho nebylo málo, tak 
řešíte i  třeba nemoci jednotlivých postav. Carla trpí 
klaustrofobií, takže ji musíte udržovat v klidu, zatím-
co se prohrabává stísněným archivem ve sklepě poli-

cie. To a mnohem víc dělá Fahrenheit 
hrou, na kterou jen tak nezapomene-
te.

Co tedy ještě můžete vidět? Když 
nebudu počítat mnohé Lucasovy ha-
lucinace, tak se projdete po policejní 
stanici, uvidíte nejedno místo činu, 
byty všech charakterů, zábavní park, 
muzeum, blázinec ale i vojenskou zá-
kladnu ve vzpomínkách na Lucasovo 
dětství.

Nuže toho co se může stát a co 
ne je velké množství ale jak se to hra-
je?

Rovnou ze začátku doporučuji 
tutoriál, tato hra má tak odlišné prin-
cipy, že bez trochy rad se s největší 
pravděpodobností ztratíte. V  princi-
pu se hra ovládá dost podobně jako 
každý survival horror, vidíte postavu 

mnohdy stylově posazenou kamerou u  stropu, sa-
mozřejmě si pohled většinou můžete nasměrovat. 
Každá postava může různě reagovat na věci kolem 
sebe, ovšem tady je to trochu jiné, než jen klasické 
„jdi ke skříni a zmáčkni tlačítko.“ Každou věc aktivu-
jete pohybem analogu (myší) v daném směru, dveře 
„táhnete“, když lezete tak děláte obloučky a tak dále. 
Dalším herním principem jsou akční sekvence, když 
dojde na útěk či souboj, objeví se dva barevné kruhy, 
každý se čtyřmi body, body začnou blikat a vy musíte 
danou sekvenci napodobit analogy nebo směrovými 
klávesy (tady opravdu doporučuji analogy). Nad tím 
strávíte valnou část hry a podle obtížnosti se mění 
rychlost a sekvence, ani nemusím říkat, že to může 
být někdy dost frustrující, zvlášť když se občas stává, 
že máte dojem, že jste daný směr stiskli a objeví se 
nápis „fail“. Což nás přivádí ke zdraví, to tu funguje 
tak, že máte body od 1 do 6, jakmile pokazíte akční 
sekvenci, jeden život se vám odebere. Na to je třeba 
dát si pozor, protože zdraví se doplňuje velmi těžce 
pomocí růženců, které jsou špatně k dostání.

Tím nejdůležitějším ale není akce, jako spíše roz-
hovory. Když někoho vyslýcháte či jen mluvíte, objeví 
se rámeček s tématy, vše je na čas a vy musíte rychle 
rozhodnout, na co se zeptat. Vždy máte více mož-
ností, ale využít můžete půlku, což vás nutí oprav-
du přemýšlet nad tím, co chcete vědět a co by vám 
mohlo pomoci. Rozhovory nejvíce hýbají příběhem 
dopředu a pokaždé si musíte dávat pozor co řeknete, 
protože z přítele se tak může jednoduše stát nepřítel. 
Každá postava má navíc svůj „stresový barometr“, 
takže každý úspěch či neúspěch se promítne na po-
stavě a než se nadějete, vaše postava může nečeka-
ně spáchat sebevraždu! Takže každým hrnkem kafe 
či doslovně „vyvenčením postavy“ můžete doplňovat 
morálku, ovšem není nad objevem důkazu nebo po-
silnění důvěry u bratra, které vám doplní více procent 
najednou.
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V poslední řadě máte pak mnohé minihry, jako 
sparing detektivů, hraní na kytaru, hledání knih, ta-
nec, basketbal či jen prosté hraní si s jojem, které je 
neuvěřitelně jedno z nejtěžších v udržení koncentra-
ce.

Jak už bylo řečeno, hra je postavená na emocích, 
QD jsou právě známí tím, že umějí nejlépe grafi cky 
ztvárnit emoce ve tvářích a pohybech. V roce 2005 to 
bylo skoro neuvěřitelné a dodnes je to pořád půso-
bivé, jak se charaktery umějí tvářit živě. Pohyby jsou 
v plném motion capture („snímání pohybu“, živý he-
rec zahraje scénu a pohyb se dá pak modelu postavy 
ve hře), což hru dělá ještě mnohem živější a někdy 
jsou scény díky tomu opravdu epické.

Grafi ka celkově je velmi dobrá, i když to bylo ob-
dobí, kdy ještě pořád nešel kruh udělat hladce. Každé 
místo žije vlastním životem, nejvíce pak byty hlavních 
hrdinů, každý je odlišný a  tvůrci mají vysoký smysl 
pro detail, v  novém bytě máte nedobarvený roh, 
záclony u okna vlají ve větru, krabice na stěhování 
mají popisky, všechno je jak má být. Vím, že v dnešní 
době takové hry už jsou, ale před 7 lety byla tako-
vá míra detailů nevídaná. Svět venku je atmosféricky 
depresivní, každý den více sněží a  teploty brutálně 
klesají, je to nádherná a zároveň hrozivá podívaná. 
Co grafi ce vytknu je jen, že na Ps2 se dost často trh-
ne framerate, ale jinak se vám hra nikdy „nekiksne“.

Dabing je profesionální a ačkoliv bych klidně rád 
slyšel více hlasů, jsou neodtrhnutelné od těchto cha-
rakterů. Narazíme však na další častý problém: tato 
hra je o rozhovorech a hádejte co? Hra neumí čes-
ky a navíc ani volba titulků, i kdyby anglických, není 
k dispozici a to není moc příjemné. Postavám je nád-
herně rozumět, ale češtináři, pokud si nenajdou češ-
tinu pro pc verzi (nevím jestli vůbec je), mají smůlu...

No a to nejlepší na konec. Atmosféru samozřej-
mě doplňuje i hudba a zvuky, ale jaká hudba. Hlavní 

melodie skládá sám Angelo Badalamenti, slavný to 
dvorní skladatel Davida Lynche, známý pro hudbu 
z  fi lmů jako Twin Peaks, Lost highway, Mulholland 
drive, ale také i z méně známého Cabin fever, Dark 
water nebo Nightmare on a Elm street 3: Dream wa-
rriors. Hudba pro Fahrenheit je tak jedním velkým zá-
žitkem, patří k mistrovým lepším dílům. Samozřejmě 
jsou tu i zpívané skladby. Zvuky jsou vcelku dobré, 
ale někdy jsem se nemohl ubránit dojmu, že je zvuk 
nahraný ve špatné kvalitě a samotné zvuky, třeba pro 
údery, znějí kýčovitě. No, není to špatné, ale prostě 
to tam je.

Hra obsahuje bonusy, které odemykáte v samot-
né hře hledáním tarotů, doporučuji určitě shlédnout 
celá videa, skrývají se tam docela zajímavé srandičky 
od tvůrců.

Herní dobu bych tak předpokládal na minimálně 
10 hodin, ovšem s různými příběhovými zvraty podle 
vašich akcí, bych rozhodně přidal dalších 20 hodin 
navíc.

Fahrenheit není jedna z nejlepších horrorových 
her, nečekejte krvavou podívanou či obludy na kaž-
dém rohu, je to naopak o psychologii, což je natolik 
ojedinělý zážitek, který krom Heavy rain nic nena-
bídne. S  fi lmovou atmosférou a  reálnými emocemi 
hrdinů dostanete fi lm, kterým můžete hýbat a který 
nabídne jiné herní mechanismy, než na které je běžný 
hráč zvyklý, a rozhodně stojí za to ho vyzkoušet. Než 
přijde Beyond (další hra od QA) určitě vám zpříjemní 
nejeden večer.

Michal „Timeisnear“ Roth
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Táňa na sebe horrorové fandy upoutala hlavní 
ženskou rolí v kraťasu Neusínej 2, kterým o sobě dal 
po čase vědět Roman Vojkůvka. Umělecky založené 
diváky zaujala dokonale civilním projevem se správ-
ným dávkováním emocí, nás ostatní faktem, že si 
během patnácti minut na plátně dvakrát svlékla kal-
hotky. Mimo plátno je Táňa rozlétané a zaměstnané 
děvče se zálibou v humoru a … 

Na začátek by se asi hodilo, kdybys nám řekla 
něco o sobě. Cokoli, co by měli tví případní fa-
noušci vědět…

Mám ráda guláš, černý humor a pivo!

Roman mi říkal, že pro Neusínej 2 tě dopor učil 
jeden z tvých hereckých kolegů. Jak to bylo přes-
ně, jak ses k natáčení nezávislých horrorů dostala?

Řekla bych, že úplnou náhodou …

Protože Romana znám už dlouhá 
léta, nedá mi to, abych se nezeptal, jak 
se ti s ním pracovalo? Opravdu své her-
ce bije a nedává jim najíst, dokud není 
záběr hotový?

No, tak se podívejte na mě, jak vypadám. A  to 
jsem prý patřila ještě k těm šikovnějším …

A nějaké jiné veselé příhody z natáčení?
… natáčení!

Ptali jsme se na to předminule i minule, ze-
ptáme se i  tentokrát. Jaký máš vlastně k žánru 
horroru vztah? 

Doma zažívám horror poměrně často … Takže 
kladný zápor. Ale ráda se bojím!

Na natáčení Neusínej 2 jsi nepřišla jako ne-
zkušený začátečník. Máš za sebou výraznou roli 
v dobře přijatém snímku Mezi stěnami. Mohla bys 
nám ho trochu přiblížit?

www.mezistenami.cz

Táňa Hlostová:
„…“
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Jsou Neusínej 2 a Mezi stěnami tvou jedinou 
hereckou prací, nebo je ČSFD neúplná?

Pracuju od rána do večera, ale ČSFD to asi neza-
jímá. Jednou, ale nebude stíhat!

Jaké máš plány do budoucna, chceš se věno-
vat něčemu z branže? 

Chci. Moc!!! A kdyby to bylo herectví – divadelní 
herectví – tak to by bylo nejlepší. Ale vezmu asi i fi l-
mové herectví, mistra zvuku, technika, kostymérku, 
nápovědu, skriptku … No, nebo taky skončím za ba-
rem!

A kdyby přišel Roman nebo někdo jiný s na-
bídkou role v dalším, třeba celovečerním horroru?

Tak bych týden jenom jedla, abych nabrala něja-
ká kila a neumřela u natáčení hlady.

Obligátní otázka, kterou musíme položit kaž-
dé zpovídané herečce – co ty a fi lmová nahota? 
Kam až jo, kam už ne a kdo by to musel režírovat, 
aby vůbec jo.

Tam jo, tam …… tam už ne, ale když je dobrý 
důvod, tak úplně jo …

Díky za rozhovor …
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Doom, Mortal Kombat, Tomb Raider, Wolfen-
stein, Super Mario, Deus Ex, GTA, Warcraft, Pong, 
Duke Nukem, Tetris. Chytáte se? Jistěže ano, i pixely 
nedotknutý člověk, neboli, jak já říkám, herní panic, 
minimálně jedno z těchto slov zná a ví, že se jedná 
o videohru a to z jednoho prostého důvodu. Tyto hry 
znamenaly průlom, defi nici žánru a staly se kultem. 

Nejsou to samozřejmě všechny, měl-li bych vy-
psat názvy všech videoher, jež jsou nějak důležité, 
nebyl by toto článek, nýbrž padesátistránkový se-
znam. Je to podobná situace, jako byste měli vypsat 
všechny přelomové fi lmy, také byste se nevešli do 
jednoho řádku. Přitom herní scéna má s tou fi lmovou 
mnoho společných prvků. Pohybujete-li se trochu ve 
fi lmové historii, tak jistě víte, že když byla kinema-
tografi e v pomyslných plenkách, neměla to zrovna 
jednoduché. Například herci. Ti v dřevní době fi lmu 
považovali pohyblivé obrázky za něco podřadné-
ho, jelikož to bylo něco nového a hlavní prostředek 
jak lidem předvést příběh bylo divadlo. Nicméně, 
od bratří Lumiérů, tedy po více než sto letech, ušel 
fi lm obrovskou cestu, měl doslova raketový vzestup 
a dnes je stejným uměleckým vyjádřením jako je po 
staletí literatura. Stal se doslova továrnou na peníze 
a později se rozdělil na underground, nezávislý fi lm 
a mainstream. 

Úplně stejný rozvoj jako fi lmová scéna, má i scé-
na herní, byť pomalejší. Od průkopníků, kteří jen zkou-
šeli co že to ten nový vynález umí a podivné zábavy 
pro pár divných patronů na které se pixely nedotknu-
tí jedinci dívali skrze prsty, se herní scéna rozvinula 
v něco obrovského, tak obrovského, že známé herní 
značky jako kupříkladu GTA, či Tomb Raider věnují 
milióny dolarů na propagaci, ještě více miliónů na vý-
robu a na jejich vývoji pracuje stejný počet lidí, kolik 
má zaměstnanců menší továrna. Přitom to není tak 
dávno, kdy na hře, jež se stala později kultem, praco-
val jeden člověk s počítačem (např. klasika Prince of 
Persia, či z novějších Minecraft). A herní scéna dnes? 
Máme tu mainstream, hry s obřími rozpočty, máme 
tu nezávislé hry, které vydělávají dost na to, aby těch 
pár kamarádů, co na nich dělá, nemuselo chodit do 
práce a máme tu underground, freeware podivnosti, 
jichž je plný internet. Co se týče uměleckého vyjád-
ření, existuje spousta her, u kterých se nebojím pro-
hlásit: Toto je umění. Samozřejmě že se to v naprosté 
většině případů týká jen undergroundové a nezávislé 

(indie) scény. A proč tady vlastně polemizuji o umě-
ní? Chci tím dokázat, že vývoj herní scény je té fi lmo-
vé v mnoha ohledech velmi podobný a tam, kde byl 
fi lm řekněme v šedesátých, či sedmdesátých letech 
minulého století, se nachází současné videohry, z če-
hož logicky plyne, že po pomalejším rozjezdu začíná 
herní scéna tu fi lmovou dohánět v mnoha směrech.

Příběh zrození
Upřímně, musím se přiznat, že jsem si na sebe 

doslova upletl bič. Proč? Protože i když vezmu v po-
taz jen historii videoher horrorových, pořád je to tak 
obsáhlé téma, že by vydalo na docela tlustou knihu. 
Možná i to je důvod, proč jsem článek začínal psát 
asi osmkrát. Ale jelikož se v  Howardovi nebojíme 
žádného tématu, protože máme koule, nezalekl jsem 
se ani já a vy se nyní se mnou můžete vydat na mírně 
stručnou pouť za digitálním horrorem a herní historií 
všeobecně. 

Pro začátek určitě neuškodí trocha teorie. Možná 
se vám to bude zdát překvapivé, ale virtuální zábava 
je tady s námi už více než šedesát let, takže videohry 
nejsou zase tak mladým bratříčkem fi lmu jak by se 
mohlo zdát. Všechno to začalo v  roce 1948, kdy si 
pánové Thomas Goldsmith a Estle Mann patentovali 
hru hranou na katodových trubicích. Pracovala jed-
noduše, osm katodových trubic používala k simulaci 
střely odpálené na cíl, přičemž několik tlačítek umož-
ňovalo měnit trajektorii a rychlost střely. Klasická vi-
deohra to moc nebyla, ale rozhodně to byl průlom. 
Poté přišel rok 1952 a A. S. Douglas vyvinul hru OXO 
čili piškvorky na počítači EDSAC. Mimo jiné, i přes 
své stáří je hra dostupná na internetu a  lze si jí za-
hrát v emulátoru. V roce 1958 chtěl fyzik William Hi-
ginbotham zabavit návštěvníky Národních laboratoří 
Brookheaven v New Yorku a tak vytvořil hru Tennis 
For Two, která se zobrazovala na osciloskopu. Na 
rozdíl od známého Pongu byl kurt zobrazen z boku 
a míček se odpaloval přes síť, přičemž podléhal zá-
konům gravitace. Ovládalo se to dvěma objemnými 
ovladači, na kterých byla tlačítka pro odpálení a pro 
ovládání trajektorie. Hra vydržela do roku 1959, kdy 
byla z  laboratoří demontována. Rok 1961 byl ve 
znamení Spacewar. Hra proti sobě postavila dva 
lidské hráče, kde oba ovládali svou vesmírnou loď 
schopnou vypálit rakety. Uprostřed herní obrazovky 
byla černá díra, která vytvářela silné gravitační pole 
a tím se stala pro hráče dalším zdrojem nebezpečí. 

Historie 
horrorových videoher
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Spacewar byla v podstatě první distribuovanou hrou, 
kolovala po tehdejším primitivním kyberprostoru 
a distribuovala se přímo s počítači DEC. V roce 1962 
dokonce videohra pomohla vývoji počítačů, respekti-
ve softwaru. Ken Thompson, jež se podílel na tvorbě 
operačního systému Multics pracoval na hře Space 
Travel. Hra nikdy nebyla uvedena pro veřejnost, ale 
nepřímo vedla k  vývoji operačního sytému UNIX. 
A když se řekne UNIX, hackeři jistě ví o čem hovořím.

Rok 1966 je zase v podstatě rokem vzniku her-
ních konzolí. Ralph Baer vyvinul jednoduchou vi-
deohru Chase, jež mohla být zobrazována na běžné 
televizi, což mu vnuklo nápad a v roce 1968 zkom-
pletoval prototyp herní konzole, na kterém se dalo 
hrát několik různých her, jako třeba stolní tenis, nebo 
střelba na cíl (chvíli poté byla vyvinuta světelná pis-
tole, neboli zapper). Baer později prodal svůj výro-
bek společnosti Magnavox, která jej mírně vylepšila 
a v květnu 1972 vydala první herní konzoli na světě 
– Magnavox Odyssey. Ve stejném roce navštívil veřej-
nou prezentaci Odyssey Nolan Bushnell (ano, zakla-
datel Atari) a zahrál si hru ping pong, nicméně shle-
dal ji jako nezajímavou a neoriginální. Nolan Bushnell 
založil Atari ve stejném roce, k  čemuž ho dovedlo 
neuspokojivé fi nanční ohodnocení za hry, které vy-
tvářel pro výrobce automatů. Už rok předtím vyvinul 
Bushnell společně s  Tedem Dabneyim arkádovou 
hru Computer Space (podobný princip jako Space-
war) a prodal ji společnosti Nutting Associates, která 
následně vyrábí 1500 herních automatů Computer 
Space. Hra se s příliš velkým úspěchem nesetkala, 
dle názoru tehdejších hráčů byla prý hodně obtížná. 
Ale zpět k Atari. Ve stejném roce, kdy byla fi rma za-
ložena, uvádí na trh jednu z nejslavnějších her vů-
bec, Pong, kterou jistě netřeba představovat. Měla 
obrovský úspěch a Atari prodalo celkem 19000 auto-
matů Pong po celém USA.

A to by byl stručný popis cesty, kterak se videohry 
dostávaly do takové podoby, jak je známe dnes. Nic-
méně tenhle stručný teoretický rozbor měl ještě je-
den důvod, chtěl jsem se dostat k herní konzoli Mag-
navox Odyssey na které vyšla úplně první horrorová 
hra a  jedna z prvních videoher vůbec. V  roce 1972 
uvedla společnost Magnavox pro svou konzoli car-
tridge obsahující tři hry: Cat and Mouse, Football 
a Haunted House. Jak je z názvů patrné, nás zají-
má poslední jmenovaná. Byla to hra pro dva hráče, 
kde jeden z hráčů byl detektivem a druhý duchem 
strašícím ve strašidelném domě. Mimo jiné, Haunted 
House má jednu z nejhezčích fólií jaké kdy Magnavox 
vyrobil. Pěkně vyvedený strašidelný dům s netopýry, 
kočkami a tajemnými místnostmi plnými záhad. 

Cože? Fólie? Ano, přesně tak, dovolte abych 
vám stručně vysvětlil na jakém principu úplně první 
herní konzole fungovala. Odyssey bylo v  podstatě 
zařízení, které vám umožnilo objemným ovladačem 
se dvěma kolečky ovládat světelný bod po obrazov-
ce. To je vše, žádná grafi ka, pouze jste mohli hýbat 

se světýlkem po obrazovce. Co dělalo hru hrou byly 
právě ony fólie, které byly dodávány v balení s car-
tridge (spolu se spoustou dalších věcí). Tuto fólii jste 
připlácli na CRT obrazovku a tím vytvořili herní pro-
středí. Nicméně, toto by pořád nestačilo a  tak byly 
ke hrám dodávány různé karty, hrací kostky, žetony 
a další běžné součásti deskových her. Už chápete 
co je podstatou hraní na Odyssey? Ano, při hraní 
na Magnavox Odyssey jste museli tak trochu zapojit 
fantazii, poněvadž to byla pořád minimálně z polovi-
ny desková hra a navíc často s matoucími pravidly, 
o čemž se lze přesvědčit i u Haunted House. Ke hře 
byly kromě fólie se strašidelným domem dodávány 
také dvě sady karet, tzv. Clue Cards a sada Secret 
Message karet, které si hráči tahali při hraní video-
hry. Navíc, Haunted House měl také relativně složitá 
pravidla, jež obsahovala fráze typu: „hráč hrající za 
detektiva zavře oči nebo odejde z místnosti“, nebo 
„hráč hrající za ducha počká až se hráč hrající za de-
tektiva nedívá a najde si úkryt“ a podobně. Jak už 
jsem zmínil, videohraní jak ho známe dnes to oprav-
du nebylo, ale díky zapojení televize a konzole to byla 
první virtuální zábava, tedy první pro běžné domácí 
použití.

Kontroverze
Druhá polovina sedmdesátých let se nesla v ma-

sové popularizaci videohraní a  to především díky 
herním automatům (samozřejmě neplést s automa-
ty výherními), které byly v USA ve specializovaných 
hernách, ale i v barech a  jiných veřejných místech. 
U nás byla tato doba relativně také, ale díky tomu, 
že jsme patřili do východního bloku, tak až s velkým, 
mnohaletým, zpožděním. Jako ostatně plno jiných 
věcí. Ale proč zde píšu o automatech, objevila se na 
nich totiž hra, která stejně jako již zmíněný Haunted 
House drží prvenství. V podstatě jsem nevěděl, zda 
se o ní zmiňovat, jelikož to není horrorová hra, ale 
násilná, tedy řečeno hodně nadneseně. 

Nicméně, co by to bylo za horror, kdyby v něm 
nebyla uříznuta nějaká ta končetina, či nezkonzumo-
ván nějaký ten mozek a tak jsem si řekl, že násilná hra 
zde právem patří. Ono totiž, říkat v roce 1976 video-
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hře „násilná“ chtělo opravdu notnou dávku představi-
vosti, když tehdejší hry měly obrazně řečeno rozlišení 
5 × 10 pixelů. Nicméně, kritici všeho byli a budou vždy 
a vždycky se někomu nebude líbit, že je v nějaké hře 
sex, nebo nějaká ta násilnost. Naposledy mě napa-
dá například miniaférka s novým Tomb Raider, kde je 
již v traileru „znásilňovací“ scéna Lary Croft, přičemž 
ty uvozovky jsou tam naprosto správně, protože na 
žádné znásilnění nedošlo a nedojde. Nicméně ženské 
hráčky si stěžují, že je jim hra nepříjemná a to právě 
proto, že jsou ženy. Je to vlastně tak trochu paradox, 
protože ženám vždy trochu vadilo, že ženské herní 
postavy jsou vždy na jedno brdo, tedy obří poprsí, 
vosí pas a co nejméně oblečení, což je kvůli tomu, 
že hraní videoher bylo vždy spíše záležitostí pro lidi 
s penisem. Nový Tomb Raider proto chtěl razit no-
vou cestu a reálně ukázat Laru Croft jako zranitelnou 
dívku, která má strach a které se dějí hnusné věci, 
díky kterým se zocelila a tím vlastně vznikla Lara Croft 
jak ji známe. Co z toho plyne? Že stěžovat si někdo 
bude vždycky, ale ženy se prostě musí spokojit s an-
tifeministickými ženskými charaktery, protože když je 
jim nabídnuto něco jiného, nelíbí se jim to. Na druhou 
stranu, ani jedno pohlaví by zřejmě nebavila hra, ve 
které byste hráli za obtloustlou prodavačku zeleniny 
s natáčkami a kuřím okem.

Ale zpět k naší hře. A nebo jinak, znáte Rogera 
Cormana? Jistě že ano, právě přece nečtete Blesk 
pro ženy. Roger Corman je samozřejmě skvělý režisér, 
nicméně daleko více fi lmů produkoval (či se v nich ně-
jak jinak angažoval) a jedním z těch fi lmů byla obsku-
rnost z roku 1975 Death Race 2000, ve které šlo o to, 
že závodníci ve speciálně (pro vraždění) upravených 
autech jeli závod, při kterém se nepočítala jen první 
pozice za cílovou páskou, ale také to, aby nasbírali co 
nejvíce bodů. Body závodníci nabírali masakrováním 
chodců, přičemž těhotná žena nebo dítě měli největší 
bodové ohodnocení. Nápad je to opravdu zvrhlý, ale 
nesmírně zábavný a jen v tomto fi lmu si užijete krásné 
scény jako vyvážení pacientů na silnici před nemocni-
cí, aby oblíbený závodník mohl nasbírat hodně bodů. 
Na motivy tohoto fi lmu pak vznikly i další hry, jako 
brutální série Carmageddon, nebo i volně inspirova-
né fi lmy Death Race z roku 2008–2012, kde zase jez-
dili pro pobavení diváků vězni a masakrovali se mezi 
sebou. Nicméně, jako první po fi lmu Death Race 2000 
vznikla v roce 1976 hra s překvapivým názvem Death 
Race. Hra měla jednoduchý princip, jeden nebo dva 
hráči ovládali auto pomocí volantu a plynového pe-
dálu, které byly přidělány ke skříni automatu a snažili 
se přejíždět gobliny, či gremliny (různé zdroje se v ná-
zvech zcela neshodují), kteří po zásahu autem vydali 
skřek a rozpadli se. Podle počtu bodů byli pak hráči 
titulování roztomilými hodnostmi jako bone cracker, 
či skeleton chaser. 

A tím se dostáváme k tomu, v čem tato hra drží 
prvenství, Death Race je první mediálně kritizovanou 
hrou za svou násilnost. Dle vyjádření kritiků, mezi něž 

patřila například Národní bezpečnostní rada, hra glo-
rifi kovala násilí, byla morbidní a nenormální. Televi-
ze CBS dokonce tehdy ve svém pořadu 60 Minutes 
uvedla reportáž o škodlivosti videoher a  jejich špat-
ném dopadu na psychiku. V  sedmdesátých letech 
byl okolo Death Race opravdu relativně silný mediál-
ní povyk, všude kam se člověk podíval byla hra zatra-
cována. A proč? Protože původně zamýšlení goblini 
vypadali trochu jako lidé, ergo to tedy vypadalo, že 
hráč se snaží srazit autem co nejvíce chodců. Ale jak 
to většinou dopadá, negativní kampaň vedená pro-
ti Death Race hru neskutečně proslavila a tuto jinak 
průměrnou hříčku tak navždy zapsala do videoher-
ních análů. Dnes, po více než třiceti letech, může-
me opravdu jen kroutit hlavou, co jim na té černobílé 
hříčce postrádající jakoukoli reálnější grafi ku přišlo 
tak kontroverzní, a můžeme si s potutelným úsmě-
vem v GTAčku srazit náklaďákem pár prostitutek.

Sedmdesátá léta toho, co se týče videoher týka-
jících se horroru, už více nenabídla. Což samozřej-
mě neznamená že se nestalo nic, Atari vypustilo po 
Pongu další arkádovou pecku s názvem Asteroids, 
v roce 1975 bylo naprogramováno první RPG podle 
Dungeons & Dragons, či například vyšla jedna z nej-
známějších textových adventur Zork. Ale co se týče 
horroru, videohry sedmdesátých let na to ještě ne-
měly, kostičkami holt nic děsit nemůžete.

Nadšení a krach, 
začínají osmdesátá léta

Psal se rok 1980, na Islandu byla zvolena první 
prezidentka v  historii, konaly se dvaadvacáté letní 
olympijské hry a na plátna kin se dostalo několik kul-
tovních hororů jako Pátek třináctého, Páter Thomas, 
nebo Kanibalové. Začátek osmdesátých let byl však 
velmi důležitý i pro herní scénu a to z  jednoho pro-
stého důvodu, po hrách byl hlad. Díky rozšíření do-
mácích počítačů a některých konzolí byla po hrách 
neskutečná poptávka (či lépe řečeno, velké množství 
lidí se chtělo napakovat), což vedlo ke vzniku velkého 
množství vývojářských studií a ještě většího množství 
her, kterých bylo tolik, že se prostě nestihly hrát. Her-
ní automaty byly na ústupu, konzole, na kterých se 
dala hrát jedna, nebo jen pár her, měly na kahánku 
a cena osobních počítačů klesla o sto dolarů. Tohle 
totální přesycení trhu vyvrcholilo v  roce 1983, kdy 
nastal Krach herního trhu, ergo ekonomická krize 
amerického videoherního průmyslu, která trvala té-
měř dva roky. Lidé o hry ztráceli zájem a de facto 
celý rok 1984 se žádné hry nevyráběly, či alespoň ne 
komerčně úspěšné. Vše se změnilo až s rokem 1985, 
kdy se zrodila legenda nejlegendovatější, Nintendo 
Entertainment System, zkráceně NES. Ovšem herní 
průmysl byl v pomyslné křeči téměř do roku 1987. 
My se ale podíváme na dobu před krizí, kdy se obje-
vilo pár zajímavých kousků týkajících se našeho oblí-
beného žánru, horroru.
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Na začátku 
o s m d e s á t ý c h 
se objevily hry, 
v nichž ožily zná-
mé hororové po-
stavy. Dracula, 
Frankesteinovo 
monstrum, ale 
také třeba Lea-
therface. Ovšem 
první hororová 
vlaštovka osm-
desátek přiletě-
la bez známých 
postav a  byla jí 
textová adven-
tura The Insti-
tute z  roku 1981 
s  naprosto krás-
ným obrázkem 

na obalu. V této bizarní hře jste se chopili role Johna, 
pacienta v ústavu pro choromyslné známého pod ne-
určitým názvem The Institute. Ve hře vás mohli dostat 
jak ostatní pacienti, tak i psychiatři a vaším jediným 
cílem bylo dostat se od těch magorů co nejdál, tedy 
nejlépe úplně dokonale pryč, přičemž jste mohli nara-
zit na spoustu divných věcí, dokonce i halucinogen-
ních stavů. Nicméně, nalijme si čistého vína. Textová 
adventura? Nevím jak vás, ale mě osobně nikdy příliš 
nebavilo psát „jdi vlevo“ abych si pak mohl přečíst, že 
jsem šel vlevo. Pár textových adventur jsem v útlém 
věku zkoušel, ale díky absenci jakékoli znalosti anglic-
kého jazyka mě to se slovníkem bavilo tak pět minut, 
což je škoda, protože námět téhle hry vypadá opravdu 
zajímavě a možná bych si ji dnes rád „přečetl“. 

I přes mou malou kritiku však textové adventu-
ry frčely a je pochopitelné proč. Existuje totiž takové 
okřídlené úsloví: Kniha je lepší než fi lm. To by se dalo 
uplatnit i  zde, vzhledem k  technickým možnostem 
roku 1981 bylo zbytečné oslňovat grafi kou, ale co 
takhle tu grafi ku napsat? To pak hra běží na tom nej-
výkonnějším grafi ckém procesoru na světě, na lidské 
fantazii. A nejinak je tomu i v další hře z  roku 1981 
kterou si teď představíme a  to ne proto, že by byla 
skvělá, či známá, ale proto, že je to první hra ve kte-
ré vystupuje Victor Frankenstein a  jeho monstrum. 
Hra se jmenovala Frankenstein Adventure a  vyšla 
na archaickém osobním počítači TRS-80, později na 
Commodore 64 a DOS. V této adventuře jste se ocit-
li ve starém Frankensteinově sídle a nacházeli různé 
informace o geniálním vědci a jeho reanimované by-
tosti. Starý dům byl samozřejmě notně strašidelný, 
průchodem hrou jste naráželi na zakonzervované 
lidské orgány, či podivné přístroje. Tedy, pouze jste 
si o nich samozřejmě četli. A stejně jako Frankenstei-
novo monstrum, i tato hra byla později oživena a to 
v kompilaci shareware Tales of Horror z  roku 1992, 
na kterém už se ale neobjevily další hry z počátku 

osmdesátých let inspirované příběhem Frankensteina 
a sice Frankenstein›s Monster z roku 1983, který vy-
šel na Atari 2600 a nabídl hratelnost ne nepodobnou 
legendárnímu Pitfallu a Frank N Stein z  roku 1984, 
což byla jednoduchá plošinovka pro ZX Spectrum. 

Počátek osmdesátých let nicméně nepřál pou-
ze Frakensteinovi ale i dalším. První hra inspirovaná 
legendou o hraběti Drákulovi byla, opět, textová ad-
ventura The Count z roku 1981, prvotně vyvinutá na 
legendární Apple II. Náplní hry bylo dostat se pryč 
z  hradu v  Transylvánii, kte-
rý patřil hraběti (The Count). 
Z  námětu je jasné, že jde 
o  Drákulu, nicméně jméno 
se ve hře neobjeví a Drákula 
je zde nazýván pouze svým 
titulem, tedy Count. O  rok 
později už ale vznikla hra 
Dracula pro konzoli Intellivi-
sion od hračkářské korpora-
ce Mattel. Ta už nabídla něco 
jiného než text a hlavně jste 
se v  ní mohli vžít přímo do 
role samotného Drákuly, se 
kterým jste se mohli podívat 
do ulic, kde máte jediný úkol, 
krmit se. Ovšem pozor, každé 
vysátí oběti zalarmuje místní-
ho strážníka, který po vás pů-
jde. Tomu se můžete vyhnout 
proměnou v netopýra a následným útěkem (či snad 
úletem?) a  nebo, což je zajímavější, máte možnost 
svou oběť proměnit v zombie, která na strážníka zaú-
točí. A pak je tady ještě fauna, vlci vás sejmou na zemi 
a když jste netopýrem, mohou vás napadnout jestřá-
bi. A v neposlední řadě, jako správný upír, po zkonzu-
mování daného počtu obětí se musíte před úsvitem 
vrátit do své hrobky. Námět zní fajn, ovšem nesmíme 
zapomínat na to, že se píše rok 1982, ulice září všemi 
barvami a hra nenabízí temnou a krvavou atmosféru, 
která by se k ní hodila. Za sebe musím ovšem říci, že 
Intellivision byl docela šikovný stroj a na svou dobu je 
grafi cká stránka hry opravdu velmi povedená, což už 
se ovšem nedá říct o mírně homosexuálním upírovi, 
jež na vás cení zuby z obalu hry.

Dost ale bylo upírů, s postavou hraběte Drákuly 
se lze setkat v bezpočtu her a první polovina osmde-
sátých let nabídla také něco dalšího, hry s fi lmovou 
licencí. Už v  letech sedmdesátých byla sice hra se 
Supermanem, ale to se netýká hororu, co je důleži-
tější jsou hry Halloween a Texas Chainsaw Massa-
cre. Obě má na svědomí studio Wizard které vlastnil 
v  hororové branži známý harcovník Charles Band. 
Obě hry vyšly ve stejném roce, 1983, na Atari 2600. 
Pojďme se podívat na první jmenovanou, Hallo-
ween. Ve své době měla tato hra vše, co správná 
videohra inspirovaná fi lmem potřebuje. Měli práva 
na užití názvu, hudby a dokonce i obal hry vypadal 
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jako plakát z fi lmu. Jenže kluci z Wizard videogames 
narazili na problém, videohry byly v  té době brány 
jako hračky pro děti a  ty taky tvořili většinu zákaz-
níků. Jak tedy převést nepříjemný krvavý horor do 
nějaké rozumné podoby? No moc se s tím nepárali, 
když Michael Meyers dostane mladou chůvu, hezky 
jí ufi kne nožem hlavu a z krku jí začne stříkat krev, 
což bylo i přesto, že grafi cké možnosti byly slabé, 
docela brutální. Těžko se po tom pátrá, ale mám za 
to, že je to první krvavá scéna ve videohrách. Co je 
ale naprosto nepochopitelné, jak jsem se již zmínil, 
výrobci hry měli práva na hudbu, názvy i jména, nic-
méně v manuálu ke hře je Michael Meyers uvedený 
jen jako vraždící maniak a Laurie Strode jednoduše 
jako chůva. Žádná fi lmová jména. Na druhou stra-
nu, licencované hudby si při hraní člověk užije až až, 
neustále se totiž opakuje nepovedený osmibitový 
Halloween theme, který začne po třech opakováních 
slušně lézt na nervy. 

A  jak si poradilo Atárko s Leatherfacem a  jeho 
motorovou pilou? Hra měla na svou dobu hodně kr-
vavý námět. Hráč hrající za Leatherface musí poza-
bíjet motorovou pilou co nejvíce lidí, než mu vyprší 
limit, neboli správně řečeno palivo do jeho pily. Ov-
šem, nebude to samozřejmě tak jednoduché, neboť 
do cesty se vám staví překážky v podobě kolečko-
vých křesel, dobytčích lebek a  dalších věcí, které 
běžně můžete najít na ulici. Nicméně, k  této hře se 
váže jedna šílenost, v druhé alternativní verzi, která 
ale nebyla nikdy vydána, mohl Leatherface vytvářet 
duhové kostky (ano, čtete dobře, fakt duhové) do 
kterých mohl chytit své oběti. Zní to divně? Určitě. 
Obě tyto hry vybočovaly od tehdejších her na Atari 
a může za to především Charles Band. Mimo jiné, 
originální cartridge se hrou Texas Chainsaw Massa-
cre je velkou vzácností, takže pokud jste náhodou 
jeho vlastníky, můžete jej prodat i za cca 400 dolarů. 
Což je za třicet let starou hru opravdu dost.

O rok později, tedy v roce 1984, posedlo moni-
tory smrtelné zlo, neboli vyšla stejnojmenná hra na 
motivy Raimiho kultu Evil Dead na Commodore 64 
a ZX Spectrum. Hráč se v ní ujal role Ashe, kterého 
symbolizovala bílá postava viděná z ptačí perspek-

tivy v  chatě uprostřed lesů. Kromě prastarého zla 
v lesích však Ash nebyl v chatě sám, byli tam s ním 
další čtyři přátelé, Linda, Cheryl, Scotty a Shelly. Hra-
telnost byla postavena na tom, že Ash musel zabrá-
nit tomu, aby některého z jeho přátel posedl démon, 
neboli zlo z  lesa, které se do chaty snažilo dostat 
okny. Úkolem Ashe bylo tyto okna zavírat a zabrá-
nit tak pronikání zelené hmoty do chaty, což se ne 
vždy povedlo, některý z přátel byl úspěšně posednut 
a stal se z něj zelený mutant, kterého musel Ash za-
bít. K dispozici mu byly zbraně jako sekera, lopata, 
nebo meč, jež se náhodně spawnovaly v chatě, ale 
měly jen omezenou dobu využití. Ashovo zdraví se 
zobrazovalo v podobě čísla deset tisíc a hra končí, 
když Ash zemře. Nicméně, ten správný konec hry, jež 
ale podléhá náhodě, spočívá v sebrání náhodně se 
objevivšího Necronomiconu, neboli knihy mrtvých, 
který musel Ash sebrat než zmizí a mrštit jím do krbu. 
Na svou dobu určitě zajímavý námět, který by si jistě 
zasloužil remake v lepším grafi ckém kabátku.

Samozřejmě, že první polovina osmdesátých let 
nebyla pouze ve znamení her podle fi lmu, vzniklo 
plno jiných zajímavých her jako The Phantom Slay-
er z roku 1982, o rok později Nightmare, Zombies, 
či Le vampire fou nebo dokonce textová adventura 
The Mist dle stejnojmenné novely Stephena Kinga. 
Pro fandy hororu jsou ale z této doby podstatné prá-
vě zmíněné fi lmové hry. V druhé polovině osmdesá-
tých let totiž převzalo herní nadvládu Nintendo se 
svou konzolí NES a vznikly úplně nové herní horro-
rové značky, jako Splatterhouse, či legendární Ca-
stlevania. Nicméně hrám podle fi lmu se samozřejmě 
nevyhneme.

Druhá polovina 
osmdesátých let

Jak jsem se již zmínil, druhá polovina osmdesá-
tých let byla doba, kdy pominula ekonomická krize 
videoherního průmyslu a  především spatřila svět-
lo světa jedna z  nejoblíbenějších a  nejprodávaněj-
ších herních konzolí vůbec, Nintendo Entertainment 
System. Jenže nejen Nintendem je člověk živ a nás 
zajímají především hry. Proto bych se na úvod vrátil 
opět ke hrám, jímž stál modelem nějaký ten horro-
rový fi lm. V té době se totiž zrodily hry podle klasik, 
jako je například Herzogův Nosferatu the Vampyre 
podle kterého vznikla v roce 1986 stejnojmenná hra. 
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Osobně jsem o  této hře nikdy neslyšel, ale jakmile 
jsem viděl úvodní obrazovku, která je na jedné straně 
dobrá a na straně druhé špatná, musel jsem si ji se-
hnat. A proč že dobrá i špatná? Na úvodní obrazovce 
je možno vidět dvě hlavy, či lépe řečeno dvě tváře. 
Ta jedna patří Orlokovi, který se povedl a byť vypadá 
trochu kostrbatě, je si naprosto věrně podobný. To 
už se ovšem nedá říci o tváři druhé, jež patří Lucy. Ta 
totiž vypadá jako ošklivá ženská, která je už deset let 
na tvrdých drogách a někdo ji přeleštil obličej ocelo-
vým kartáčem. Nicméně zpět ke hře, ta pracuje s izo-
metrickou grafi kou, kde vidíte vždy jednu, nebo část 
místnosti. Hra má tři části, ve kterých si zahrajete jak 
za Jonathana Harkera, tak za jeho manželku Lucy. 
Upřímně, mám raději původní němou verzi s Maxem 
Schreckem, takže bych byl raději za hru podle téhle 
verze fi lmu, nicméně i tak je to podle všeho jediná hra 
dle příběhu o hraběti Orlokovi.

A klasiky nekončí, na začátku minulé části jsme 
si probrali nějaké ty hry na téma Frankenstein. Roku 
1987 vyšla textová adventura Frankenstein pro Co-
mmodore 64, nicméně o  té hovořit nechci. Nyní je 
čas, aby si Frankenstein našel ženu, neboli dovolte 
mi, abych vám představil hru Bride of Frankenstein, 
taktéž z roku 1987, jež vyšla na Amstrad. Hra má do-
cela jednoduchý princip, jste bezejmenný chlápek 
v hradu Frankenstein a vaším úkolem je sbírat části 
těl a orgány, abyste si mohli poskládat hezkou a mi-
lou nevěstu. Aby to nebylo tak jednoduché, nejste 
sami, občas se objeví kostlivec, nebo nějaký duch 
a když se vás budou dotýkat příliš dlouhou dobu, do-
stanete infarkt a zemřete. Roztomilý nápad, pamatu-
jící na jistou reálnost.

Teď však přichází kapitola osmdesátých let ze 
které mám strach i já. Zdráhám se to napsat, ale nyní 
bych rád zmínil hru od proslulé fi rmy LJN Toys, jež 
má ve svém logu duhu, na jejímž konci nenajdete hr-
nec zlata, ale záchod který nesplachuje. Tato fi rma 
je známá velmi špatnými hrami a želbohu, párkrát se 
otřela i o horrorový žánr. Třikrát bohužel, neboť když 

už se otřela, otřela se o známou značku. Nuže, za-
čneme zvolna. V roce 1975 připlul na plátna kin lido-
žravý žralok, aby na nás vycenil své obří Čelisti. Ano, 
hovořím o Spielbergově fl áku, který vyhrál v ne jed-
nom horrorovém žebříčku. Bohužel, o téměř deset let 
později se fi lmu chytli LJN a udělali naprosto debilní 
hru, která se podle dostupných pramenů dá dohrát za 
pět minut. Chtěli byste dát své těžce vydělané dolary 
za pět minut pseudozábavy? Ano, v  té době chtěli, 
vždyť šlo přeci o Čelisti! Jenže licence ještě nedělá 
dobrou hru. Ve hře začínáte na rybářské lodi. Plujete, 
plujete, a plujete. Och, vlastně se můžete potápět! 
Respektive, plujete a na něco narazíte. Logicky jako 
správný rybář tedy skočíte šipku do vody, abyste se 
mrkli co to je. V moři můžete sbírat jakousi havěť, za 
kterou dostanete peníze, jež můžete použít na vylep-
šení lodi. Jenže proboha proč?! Vždyť přijde žralok, 
picnete ho a je vymalováno, konec hry. Mně to trvalo 
patnáct minut a musím říct že daleko lepší byla java 
hra Jaws! na můj už tehdy stařičký Sony Ericsson. 
Nemyslete si, není to o tom, že bych LJN nějak sha-
zoval, hrál jsem od nich dost her, abych mohl hodno-
tit naprosto objektivně. A proto vám můžu představit 
další horrorový zářez LJN v podobě Nightmare on 
Elm Street z  roku 1990 . Co se týče grafi ky, je hra 
vážně povedená, jenomže stačí se chytit ovládacích 
tlačítek a ihned zjistíte na jak velkém omylu jste byli, 
ovládání hry je totiž něco příšerného a jediná zábava 
nastává jen v případě noční můry, do které se hra 
občas přepne. To poznáte tak, že všechno kolem 
vás, nepřátelé i okolí, chytne tak trochu morbidní ná-
dech. Ale vůbec, proč bychom to chválili, tahle hra je 
pro sérii Nightmare on Elm street něco jako remake 
z roku 2010, tedy zbytečná a naprosto hloupá.

Za osmdesátá léta je třeba zmínit, že vyšla první 
verze Pátku třináctého, kterou bych vám nerad po-
pisoval, jelikož je ještě horší než verze na NES, která 
vyšla o něco později, ale také vzniklo pár osobitých 
her jako The Astonishing Adventures of Mr. Weems 
and the She Vampires, která má naprosto sexy osm-
desátkový plakát a také nemohu nezmínit kompilaci 
tří her s naprosto kouzelným názvem Sex and Vio-
lence Vol. 1 obsahující lehce erotické adventurky. 
Z malých šíleností osmdesátých let pak vyčuhuje hra 
na Nintendo Entertainment System s názvem Mon-
ster Party, jež by měla potěšit všechny fandy horro-
rů, protože si bere inspiraci z  celé řady fi lmových 
horrorů a přidává do toho vlastní kapku šílenosti. Va-
ším úkolem v této hře je postupovat kupředu, zabíjet 
nebo se vyhnout monstrům v podobě nohou čou-
hajících ze země, obřím očím v plášti, nebo jakýmsi 
červeným psům se zvrhle vyplazeným jazykem. Čas 
od času narazíte na dveře, ve kterých vás čeká aréna 
s bossem. Nicméně stalo se mi, a  to téměř na za-
čátku hry, že jsem vešel a boss ležel zkroucený na 
zemi, obletovaly jej mouchy a napsal mi: Sorry, I´m 
dead. To jako vážně? Jdu bojovat s bossem a on už 
je mrtvý? A navíc se mi za to omlouvá?! Ano, přes-
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ně taková Monster Party je, plná divných věcí, plná 
překvapivých změn nálady a vůbec jsem se celkově 
u hraní notně bavil.

Nyní, když jsem si uvedli výčet nejzásadnějších 
horrorových her osmdesátých let, můžeme konečně 
přistoupit ke dvěma neskutečným peckám, z nichž 
jedna docela ovlivnila hraní jako takové. Ale popo-
řadě, první hrou je japonská ujetost Wanpaku Gra-
fi tti, neboli jinak známá jako Splatterhouse, která se 
dočkala několika pokračování i moderního remaku. 
A o co že ve hře šlo? Osobně jsem hrál pouze prv-
ní díl a vím, že na NES jsem nic divnějšího nehrál. 
Začínáte s chlápkem v hokejové masce, který chce 
pomstít svou přítelkyni. První lokací je hřbitov, který 
vám nabídne pár nedůležitých nepřátel, důležití jsou 
totiž bossové. Na hřbitově se vám například na chvíli 
hra zastaví, na blikajícím tanečním parketu se objeví 
upír, vyvolá si pár zombie a začnou tancovat ve stylu 
legendárního klipu Michaela Jacksona Thriller. Pak 
na vás zombie začne posílat, což je docela pohoda. 
Druhý šéfi k už je zcela jiná liga, je to Regan z Vy-
mítače ďábla, ovšem ještě předtím vás čeká souboj 
s létajícími kuřaty v kuchyni. Když pak vejdete k Re-
gan do pokoje, provede své oblíbené otočení hlavou 
o 360 stupňů a začne útočit. Jenomže svou hlavou! 
Ta začne lítat po pokoji spolu se dvěma židlemi. Zní 
to divně? Ono to i divně vypadá, hrozně divně. Hra 
nabízí celkem osm levelů a jeden je horší než druhý.

A nyní se dostáváme k poslednímu tématu osm-
desátých let, k veleznámé kultovní hře Castlevania, 
známé též pod jmény Akumajo Dracula, nebo Vam-
pire Killer. Ta vyšla poprvé v roce 1986 a až na roky 

1998, 2000 a 2004 kdy si dávala pauzu vychází až 
dodnes každoročně jeden až tři díly, takže se jejich 
počet dnes blíží čtyřicítce. Může za to hlavně to, že 
hra je původem z Japonska a proto má například dva 
první díly, Castlevania a Vampire Killer. Podobně je 
to i u dalších her z universa Castlevania, mnoho jich 

vyšlo pouze pro japonský trh a ve světě nejsou tak 
známé. Princip Castlevanie je docela jednoduchý, je 
to z boku viděná plošinovka, kde postupujete hra-
dem, zabíjíte různé nepřátele, od nemrtvých až po 
netopýry a vaším cílem je dostat se na konec, kde 
vás čeká fi nální konfrontace se samotným Drákulou. 
Zní to sice jednoduše, nicméně Castlevania je známá 
hlavně díky své hratelnosti, která je opravdu na vyso-
ké úrovni a první díly nabídly vždy nějakou inovaci ve 
své době neviděnou. Ale popořadě, celá Castlevania 
se točí okolo rodinného klanu zabíječů upírů, Bel-
montů. Vy se ujmete Simona Belmonta a  jeho biče 
s názvem Vampire Killer, který je vaší základní zbra-
ní. Bič lze ovšem vylepšovat, takže postupem hrou 
se zvyšuje jeho účinnost a dosah. Další zbraní, jež 
vám pomůže poprat se s hromadou nepřátel, jsou 
sekundární házecí zbraně, které můžou vypadnout 
z  nepřátel. Jsou to různé bumerangy, házecí fl aš-
tičky a  jim podobné, které se hodí na situace, kdy 
nedosáhnete na nepřítele svým bičem. Další devízou 
Castlevanie je její nelineárnost, jíž je hra známá už 
od prvního dílu, ve hře se můžete vracet zpět, nebo 
postupovat různými cestami. Nicméně upotřebili jste 
to hlavně v dalších dílech, kdy jste se mohli vracet do 
vesnic, mluvit s NPC postavami a hlavně nakupovat 
potřebné zásoby. Mimo jiné, Castlevania je snad je-
diná hra na světě, kde si sbíráním srdíček nedoplňu-
jete zdraví. K tomu slouží jídlo, srdíčky si doplňujete 
střelivo do sekundární zbraně, což může být pro člo-
věka, který hraje Castlevanii poprvé, docela matoucí.

Devadesátky!
Devadesátá léta, to je doba, ve které vzniklo 

mnoho kultovních her. Nicméně, budeme-li se držet 
horroru, je určitě zajímavý jeden fenomén, jež zmíním 
pouze jednou hrou, protože všechny ostatní stály za 
onen legendární prd. Ono v devadesátých letech vý-
vojáře napadlo, proč vytvářet složitou grafi ku, když 
nejlepší grafi ku má přece fi lm? Natočíme všechny 
hráčovy možnosti a podle toho jak se zachová se mu 
promítne to, co jsme natočili. Vytvoříme interaktivní 
fi lm. Ne. Zní to sice dobře, jenomže většina (ne)herců 
jež přijala roli v těchto FMV paskvilech byly nesym-
patické kreatury, pro něž bylo slovo herec tak maxi-
málně nadávkou. Výjimkou je ovšem legendární hra 
Phantasmagoria. Ani ne tak proto, že herecké výko-
ny by byly na Oscara, ale spíš proto, že je to jediná 
FMV adventura, která se opravdu povedla. Příběh 
Phantasmagorie vzešel z pera Roberty Wiliamsové, 
která stojí například za sérií King´s Quest. Ve hře šlo 
zhruba o toto: Adrienne, hlavní postava, se ocitá ve 
starém domě, kde začne prožívat strašné noční můry. 
Společně s ní je v domě také její manžel Donald, kte-
rý se ovšem zblázní a Adrienne musí stihnout odha-
lit tajemství toho, co se kolem ní děje dříve, než ji 
dostane její manžel, nebo ten nejděsivější barák jaký 
jste kdy ve hře potkali. Takže se s Adrienne vydáte 
po jejích nočních můrách, které se zhmotnily v domě. 
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Nemyslete si, že byste tuto hru měli podceňovat, hra 
je násilná, vulgární a vůbec dokonale divná. I kvůli 
tomu byla v Austrálii zcela zakázána a v řadě jiných 
zemí dostala nejvyšší „rodičovský rating“. Jenom-
že jak víme už od roku 1976, tedy od Death Race, 
tohle dělá hře neskutečnou reklamu a  proto byla 
Phantasmagoria jednou z nejlépe prodávaných her 
roku 1995. Interaktivní fi lm byl nicméně slepou větví 
herní evoluce a zmizel v propadlišti dějin. Ale jedna 
zajímavost se k ní přece jenom vztahuje. Každý z vás 
jistě zná Clive Barkera a  jeho Nightbreed. I ten má 
své zastoupení v žánru interaktivních fi lmů, nicméně 
výsledek byl neuspokojivý a s fi lmem Nightbreed se 
nedal srovnávat. 

Když už jsme u  fi lmu, v  devadesátých letech 
vznikla samozřejmě celá řada her podle horrorových 
fi lmů, vyšla dokonce i hra se známou Elvírou. Byli tady 
Ghostbusters, Alien a další a další. Jenomže ty ne-
jsou až tak zajímavé, jelikož víme o co ve fi lmu šlo a ve 
hře nejde o nic jiného. Proto si něco řekneme o samo-
statných herních značkách týkajících se horroru. Jako 
první musím zmínit Horror Zombies from the Crypt, 
což byla hodně vtipná plošinovka inspirovaná horro-
rovými fi lmy z padesátých let. Vžili jste se v ní do role 
hraběte Fredericka Valdemara a před sebou jste měli 

hrad se spoustou zombie, upírů, mumií a dalších kla-
sických monster. Ti se proti vám staví v šesti levelech, 
přičemž v každém z nich musíte posbírat všechny leb-
ky. Nápad to není nijak originální, ale díky kouzelné 
grafi ce si lze tuto hru užít i dnes.

A pak přišel rok 1993 a něco se stalo. Svět jak 
jsme ho znali se změnil. IDDQD byla nejznáměj-
ší zkratka roku 1993. Přichází král videoher a  jedna 
z nejznámějších herních značek. Přichází zkáza! Ano, 
v tomto roce vyšla legendární hra Doom, ve které jste 
se ujali role elitního mariňáka vyslaného do společ-
nosti UAC, která experimentuje s teleportací. A jak už 
to tak bývá, dochází při experimentech k nehodám. 
Vědci otevřeli portál rovnou do pekla a  vypustili na 
svět monstra, která zamořila celé okolí. No a na vás je 

abyste jejich nahnilé zadky vykopali hezky zpátky. Hra 
nabízela celkem sedmadvacet levelů ve třech epizo-
dách a na svou dobu byla systémově velmi náročná, 
za což mohla především výborná grafi ka. Dodnes si 
pamatuji, jak mi kamarád na základní škole vykládal, 
že to hrál na bráchově počítači a že mu z toho bylo 
normálně špatně, což dnes nelze brát jinak než s leh-
kým úsměvem. Nicméně na tu dobu byla hra hodně 
brutální a díky skvělé grafi ce šla ta brutalita dokon-
ce i vidět. Hra zaznamenala nepředstavitelný úspěch 
a z Johna Romera (ne, s Georgem nemá nic společ-
ného) i dalších lidí jež se podíleli na vývoji hry se staly 
doslova superstars. Protože, když použiji frázi tehdej-
ší doby: „Doom není hra, je to životní styl.“ Vždyť trva-
lo ještě mnoho let, než se fi rst person akcím přestalo 
říkat důmovky. Druhý díl pak na sebe nenechal dlou-
ho čekat a byl ještě brutálnější, s ještě větším počtem 
satanistických symbolů a  ještě větší porcí zábavy. 
S dílem třetím už to tak rychlé nebylo, nicméně v roce 
2005 se tak stalo a byť už to nebylo tak přelomové 
jako předchozí díly, atmosféra byla notně děsivá a to 
hlavně díky tomu, že jste se neustále probíjeli tmou za 
pomocí nepříliš účinné baterky. Doom je jednoduše 
opravdový fenomén, který ovlivnil celou jednu gene-
raci a herní průmysl všeobecně. Vyšla celá řada knih 
z jeho univerza a v roce 2005 i nepříliš dobrý fi lm, na 
kterém se podíleli i čeští fi lmaři a herci.

O rok dříve než spatřil světlo světa Doom se ale 
objevila čistě horrorová hra, která má několik pokra-
čování a Uwe Boll podle ní natočil opravdu hrozný 
fi lm. Tou hrou je Alone in the Dark, jejíž první díl vy-
šel v  létě 1992 (stejně jako první automaty s Mortal 
Kombat) a byl revoluční díky použití polygonových 
modelů postavy hlavního hrdiny, respektive hrdinky, 
protože jste si mohli vybrat muže či ženu, nicméně 
tento výběr nijak neovlivňoval hratelnost. Ta je po-
dobná pozdějším titulům jako Silent Hill, či Resident 
Evil, tedy akční trojrozměrná adventura. Příběh hry 
se točí okolo domu Derceto kde prý straší. Po příjez-
du hlavního hrdiny, tedy vás, se za ním zavřou dveře 
a boj o přežití začíná. V domě totiž opravdu straší 
a  tak na vás čeká spousta monster, od obyčejných 
duchů, přes zombie až po pavouky. Nepřátele musí-
te buďto zabít a nebo, což je ta častější možnost, je 
přechytračit a utéct, protože někteří nepřátelé ani ne-
jdou zabít. Hra je inspirována dílem H.P. Lovecrafta, 
jehož knihy se ve hře dají dokonce nalézt. Následně 
vyšly další čtyři pokračovaní (to poslední v roce 2008) 
a hratelnost de facto zůstala stejná.



[ 100 ]

Když už jsem zmínil další přelomové horrorové fl á-
ky, tak se o nich musíme zmínit. A začneme popořadě, 
tedy Resident Evil. První díl této zombie tirády vyšel 
roku 1997 na PC a v  roce 1996 v Japonsku na prv-
ní Playstation. Jak jsem již napsal, herní mechanismy 
byly vypůjčeny ze starší série Alone in the Dark. A o co 
že v prvním Resident Evil šlo? Do Racoon City byla 
vyslána speciální jednotka S.T.A.R.S. aby prošetřila 
záhadné vraždy. Ihned po příjezdu jsou ale napadeni 
neznámými tvory a ukryjí se v nedalekém panství. Moc 
si tím ale nepomohli, protože dům je zamořen zombíky 
od sklepa až po půdu. A my se s tím musíme nějak po-
prat. Hráč má na výběr mezi dvěma postavami, v sérii 
důvěrně známými Jill Valentine a Chrisem Redfi eldem. 
Po zvolení charakteru pak hráče čeká boj s nemrtvými, 
ale i logické hádanky, či odkrývání tajemného příběhu 
pomocí rozhovorů s NPC postavami. Herní série Re-
sident Evil čítá pět titulů a v  roce 2002 odstartovala 
i další sérii, fi lmovou, která je i po několika dílech, ať 
dobrých či špatných, pořád výdělečná a známá.

Poslední zmíněnou hrou devadesátých let bude 
jedna z nejděsivějších her, jakou jsem kdy hrál a stejně 
jako Resident Evil, i tady si Paul W. S. Anderson střihl 
fi lmové zpracování. Je to hra Alien vs. Predator, která 
v sobě obsahovala vlastně vzájemně propojené tři hry. 
Mohli jste si totiž zvolit zda chcete hrát za Predátora, 
Vetřelce, nebo mariňáka, přičemž za každý charakter 

byla hra úplně jiná. Já osobně jsem měl nejraději hru 
za Aliena, protože byla divná a mohli jste v ní strašit 
vojáky a civilisty. Nicméně tato kampaň není všeobec-
ně příliš oblíbená, protože s postavou Aliena můžete 
chodit po stěnách i stropech a mnoha lidem se z toho 
zamotala hlava. Já jsem měl ale hrozně rád, když jsem 
se mohl tiše plížit po stropě, schován pod rouškou 
tmy, a pozorovat nic netušící oběti. Stačilo jen trochu 
zavrčet a  začali se bát. Pak jsem spadl přímo před 
svou oběť a roztrhal ji na cucky, paráda. No dobře, při-
znám se, za Aliena jsem to měl nejraději hlavně proto, 
že jsem neměl za nepřátele Alieny…

To za Predátora to bylo jiné kafe, Predátor je jed-
noznačně nejsilnější postavou ve hře, je odolný, má 
skvělé zbraně a  čtyři různé pohledy, od termálního, 
až po speciální, který vám dovolil odhalit kde že jste 

to ztratili svůj házecí disk. A  jelikož jste byli tak sil-
ní, největší problém (který znamenal okamžitý konec) 
byl facehugger, který byl zvláště nebezpečný, pokud 
s ním byla skupina Alienů. Pak jste si ho totiž nevšimli.

Mariňák, to je takový chudák důchodce. Zraní 
ho i zakopnutí, nemá žádné hi-tech serepetičky, ale 
zase má jednu podstatnou výhodu, široký arzenál 
ničivých zbraní. Já jsem hru za něj nesnášel, proto-
že se musím přiznat, že jsem se hrozně lekal a pře-
chodil u téhle hry nejeden infarkt. Nevím totiž jak se 
to tvůrcům povedlo, ale i přes několikeré hraní jsem 
nikdy nenašel systém, jak na Alieny útočit, vždycky 
mě někde překvapili. Samozřejmě, věděl jsem že tam 
někde jsou, jenže kde?! Slyšíte jen jejich skřeky, ob-
čas jednoho zahlédnete přeběhnout po stropě, se 
zadrženým dechem pozorujete okolí a najednou bum 
ho, sesype se jich na vás pět. A zatímco se snažíte 
ustupovat a nějak je likvidovat, oči přilepené na mo-
nitor, připlácne se vám na tvář facehugger kterého 
jste přes válečnou vřavu neslyšeli a  je konec. Tyhle 
situace mi opravdu způsobovaly menší infarkty.

Jak už jsem se zmínil, za každý charakter byla 
hra jiná a za každý jste měli i odlišné cíle. Ty nejlepší 
byly samozřejmě mariňákovy a Predátorovy, protože 
jste museli dostat vetřelčí matku. Za Predyho by to 
nebylo nic těžkého, jenže on, aby neporušil loveckou 
čest, nepoužívá energetické zbraně a tak jste odká-
zání jen na šipkomet a wristblade připevněný k vlast-
ní ruce. To za mariňáka je to něco jiného, zbraně sice 
máte všechny, ale zabije vás snad jedna rána. Proto 
na to musíte jít logicky a schovávat se před ní tak, že 
se zavřete do různých komor. Dodnes si pamatuji ten 
pocit když jsem to hrál poprvé. Tak tak jsem za se-
bou stihl zavřít dveře, vydýchával infarkt, když v tom 
se frekvence pípání radaru zvyšovala až se ozvala 
rána, vetřelčí matka se snaží vyrazit dveře! A taky je 
po pár ranách vyrazila. Já tedy shledávám Alien vs. 
Predátor tou nejděsivější hrou do roku 2000.

2000
Už když jsem přemýšlel na konceptem článku, ří-

kal jsem si že skončím historii horrorových videoher 
u  roku 2000 a  to ze dvou důvodů. Za prvé jsem se 
chtěl zabývat doslova pre-historií horrorových video-
her. Druhý důvod je ten, že od roku 2000 po součas-
nost vyšlo nepřeberné množství skvělých a  neuvě-
řitelně děsivých her, které by ovšem vydaly na ještě 
delší článek, než je tento a proto jsem si říkal, že jim 
samostatný článek věnuji. Doba totiž pokročila, mo-
derní hry jsou na takové technické úrovni, že se jen 
netýkají horroru, ale přímo horrorem jsou a dokáží pří-
mo neuvěřitelně vyděsit, jako příklad bych mohl uvést 
Lovecraftem inspirovanou Amnesiu. To si ale s dovo-
lením schovám na jindy a doufám, že vám tento mírně 
přetechnizovaný článek nedělal větší problémy a snad 
se spolu sejdeme u novodobé historie videoher.

Martin Skuřok
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Následující článek 
byl původně napsán pro internetový 

webzine Necrosphere, kde byl v roce 2009 i zveřej-
něn. My jej se svolením autora i webzinu (za což 
velmi děkujeme), po menších redakčních úpravách, 
přetiskujeme hlavně proto, že velmi vhodně zapadá 
do našeho lovecraftovsko-inspiračního tématu čísla. 
Přejeme příjemný poslech.

Howard Phillips Lovecraft sa narodil 20. 8. 1890 
v  Providence, štát Rhode Island. Bol mimoriadne 
dobrým spisovateľom, i  keď vo svojej dobe veľa 
priaznivcov nemal, keby len tušil, akú temnú hysté-
riu vyvolá u určitej skupiny ľudí o niekoľko desiatok 
rokov neskôr. Jeho dielo má dosť veľký význam pre 
niektoré oblasti umenia, ovplyvnil množstvo ďalších 
začínajúcich autorov ktorí navždy ponesú jeho odkaz 
a naďalej rozširujú jeho mýtus Cthulhu. Medzi jeho 
najvýznamnejšie poviedky patria napr. Pes (1922), 
tu prvý krát spomenul Necronomicon, Prípad Char-
lesa Dextera Warda (1927), jeho najdlhšia novela, 
V horách šialenstva (1931), Volanie Cthulhu (1926), 
Tieň nad Innsmouthom (1931) alebo Sny v dome 
čarodejnice (1932). Bolo natočených už veľa fi lmov 
podľa jeho poviedok, stačilo by za všetky spomenúť 
fi lmy Stuarta Gordona, ktorý sfi lmoval najviac jeho 
diel, no stále je v očakávaní fi lm V horách šialen-
stva, ktorého sa ujal Guillermo del Toro a mal by 
byť dokončený behom roka 2010 [od natáčení bylo, 
naneštěstí, upuštěno – pozn. Howard]. Ak by sa ma 
niekto spýtal ktorý hudobný žáner mohol Lovecraft 
ovplyvniť najviac, povedal by som samozrejme Me-
tal a konkrétne Death Metal. Myslím, že tento žáner 
je ako stvorený pre „reprodukciu“ jeho tvorby, plnú 
desivých výjavov, tieňov ktoré prišli odinakiaľ a ma-
gických obradov rôznych čudákov, ktorí po nociach 
stvárajú čierne kúsky, ktoré sa nie vždy musia páčiť 
ich susedom a už vôbec nie kresťansky zameraným 
spoluobčanom. Pokúsim sa trochu aspoň stručne 
zmapovať najzákladnejšie a najpodstatnejšie kapely, 
ktoré podľahli čaru a kúzlu tohto veľkňaza Cthulhu. 

Spomeniem aj blízke kapely, ktoré sa zamerali na su-
merskú kultúru, babylonských démonov, Prastarých, 
Necronomicon atd.

Volá Cthulhu! 
Okolo stien tejto odpudivej komnaty boli strie-

davo vitrínky s prastarými múmiami a peknými, ako 
živými telami, dokona le vypchanými a vycibrené bal-
zamovacím umením, a  spomienkami ulúpenými na 
najstarších cintorínoch sveta. Roztrúsené výklenky 
obsahovali lebky všetkých tvarov a hlavy zachované 
v rôznych štádiách rozkladu. Dali sa tam nájsť hnijúce 
plešaté hlavy starých šľachticov i svieže žiariace zlaté 
hlavičky pochovaných detí. 

Boli tam sochy a obrazy, všetky na diabolské ná-
mety, a niektoré boli dielom St. Johnovým a mojim. 
Zamknuté dosky zviazané vo vypracovanej ľudskej 
koži obsahovali určité neznáme a nepomenovateľné 
kresby, ktoré podľa povestí zhotovil Goya, ale neod-
vážil sa k ním priznať. Boli tam nechutné hudobné ná-
stroje, sláčikové, plechové i drevené dychové, na kto-
rých sme so St. Johnom niekedy vytvárali disonancie 
nádherne morbídne a kakodémonicky príšerné, zatiaľ 
čo v mnohých vykladaných ebenových skrinkách od-
počívala najneuveriteľnejšia a najnepredstaviteľnejšia 
pestrá zmes vecí ulúpených z hrobiek, akú kedy zhro-
maždilo ľudské šialenstvo a  zvrhlosť. Práve o  tejto 
koristi hlavne nemôžem hovoriť - vďaka bohu, že som 
mal odvahu ju zničiť dlho pred tým, než som pomyslel 
na zničenie seba samého! 

(úryvok z diela Pes) 

Prvou kapelou ktorá sa v Death Metale odhodlala 
využiť témy od Lovecrafta a jeho mytológie, boli fl o-
ridskí znalci MORBID ANGEL. Bol rok 1987, keď cho-
robný anjel splodil svoje prvé demo „Scream Forth 
Blasphemies“ a na ňom sa objavili skladby Abomina-
tions a Hellspawn, z tej druhej si odcitujeme pasáž : 
„Forever I am, in Spirit I am, Forever I Dream, Conti-
nual Dream, We Sleep undisturbed again, Chthhulhu 
We Dream in the Peace again“. Prvým ofi ciálnym al-
bumom na ktorom sa objavila skladba inšpirovaná 

Zelené chapadla
Death Metalu

(alebo ako Lovecraft a jeho mýtus Cthulhu 

ovplyvnil Death Metal a Funeral Doom)
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témami Lovecrafta bol debut MORBID ANGEL „Al-
tars of Madness“ ´89, konkrétne skladba Lord of All 
Fever And Plagues, citujem : „Rise spread disease, 
Consume their puny souls, Ia iak sakkakh ia sakkakth, 
Ia shaxul, Ia kingu ia cthulu ia azbul, Ia azabua“. Na 
druhom albume „Blessed Are The Sick“ ´91 sa stret-
neme so skladbami Unholy Blasphemies : „Yog 
sothoth evil one, Come forth and taste the blood, In-
fant entrails, Are hung upon the twisted cross“ a hlav-
ne The Ancient Ones : „Come forth ancient ones, Tia-
mat Kutulu, Rise, greet the cursed with your wrath, 
My enemies are yours, Twist their minds with your 
spells, Crush their souls, With your infernal grasp“. 
Tretí album „Covenant“ ´93 a tu máme skladbu Angel 
of Disease a úryvok z nej: „Morbid priest calling forth, 
Abominations of the sky, Kutulu meets in the void, 
Ancient Ones rule once more“. Takto by sme mohli 
pokračovať u MORBID ANGEL ďalej. Ďalšou veliči-
nou Death Metalového podsvetia sú satanistickí DEI-
CIDE, neorientovali sa na Lovecrafta nijak špeciálne, 
ale na svojom debute „Deicide“ ´90 sa objavila 
skladba Dead By Dawn inšpirovaná kultovým horo-
rom „Evil Dead“ ´81 o Necronomicone. Na druhom 
albume „Legion“ ´91 majú skladbu Dead But Drea-
ming, ktorá hovorí o prastarých božstvách a démo-
noch. Na svojom treťom albume „Once Upon The 
Cross“ ´95 DEICIDE ešte spracovali podobnú tému 
v skladbe They Are The Children of The Underworld 
kde spomínajú aj najvyššieho sumerského boha 
Anua. SINISTER z Holandska sú známi tiež spraco-
vaním tejto témy a to hlavne na svojich prvých troch 
CDs, kapela podobne ako predošlé je satanisticky 
orientovaná a  najviac rozpracovali látku ohľadne 
Prastarých na treťom disku „Hate“ ´95, spomeniem 
skladby Awaiting The Absu a The Cursed Mayhem. 
Veľkú prácu spravili Poliaci VADER, už na debute 
„The Ultimate Incantation“ ´93 sa objavili predovšet-
kým veci ako Dark Age, o nekromancii Vicious Circle, 

Testimony alebo Breath of Centuries. Druhý album 
„De Profundis“ patrí v tejto tematike medzi najlepšie 
a najkomplexnejšie spracované, stojí za to si prečítať 
texty z tohto CD! Ešte nám zostáva pár veľkých mien 
Death Metalu v  tomto žánri, takže pokračujeme so 
švédskou scénou. ENTOMBED ako jedna z najzák-
ladnejších a  najkultovejších kapiel mala na svojom 
druhom albume „Clandestine“ skladbu Stranger Ae-
ons, HYPOCRISY rovnako ako ich kolegovia, druhý 
album „Osculum Obscenum“, tu nájdeme štvrtú 
skladbu Necronomicon. Do sumerských čias nás 
môže zaviesť švédska partička TIAMAT ktorej meno 
už vraví za všetko. Ich debut zrejme súvisí s názvom 
kapely, „Sumerian Cry“ kde je intro Sumerian Cry 
part.1 a posledná skladba Where the Serpents Ever 
Dwell - Sumerian Cry part II. Na ich ďalšom CD „The 
Astral Sleep“ ´91 ide zas o  skladbu Sumerian Cry 
part. III a taktiež text skladby Ancient Entity má zrej-
me tiež súvislosť. Ak sa presunieme za atlantický 
oceán, tu z veličín DM povstáva kapela DISINCAR-
NATE s  jediným albumom „Dreams of The Carrion 
Kind“ na ktorej čele stál samotný James Murphy, on 
sám sa priznal k ovplyvneniu Lovecraftom a najviac 
to cítiť zo skladby Entranced. Veľkým fenoménom 
Death Metalu 90tych rokov bola fl oridská parta MAS-
SACRE kde už pri názve debutu „From Beyond“ je 
snáď všetko jasné, skladby ktoré sú priamo ovplyv-
nené majstrom : Dawn of Eternity, Cryptic Realms 
a  titulná From Beyond. NOCTURNUS bola kapela 
ktorú založil Mike Browning (ex člen MORBID AN-
GEL), až na ich druhom CD „Thresholds“ sa začali 
objavovať podivné texty o neznámych entitách. Celé 
CD začína introm kde mužský hlas vysloví známe za-
klínanie z Necronomiconu. Skladby ktoré sú blízko 
našim témam sú Climate Controller, Tribal Vodoun 
a Arctic Crypt, samozrejme aj ostatné skladby z tohto 
diela sú veľmi blízke Lovecraftovým predstavám a ví-
ziám. Teraz už NOCTURNUS neexistuje, pretože sa 
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premenovali na AFTER DEATH, odporúčam ich best 
of CD „Retronomicon“ ´07 kde si môžeme vychutnať 
skladby ako Invocation of Cthulhu alebo Temple of 
Cthulhu. Kapitolou samou o sebe je kanadská formá-
cia KATAKLYSM ktorá mala v  logu sigil Simonovho 
Necronomiconu, ich stará tvorba t.j. Ep „The Mystical 
Gate of Reincarnation“ ´93, CD „Sorcery“ ´95 a hlav-
ne posledný album na ktorom sa podieľal ten, ktorý 
to mal na svedomí, vokalista Sylvain Houde „The 
Temple of Knowledge ( Kataklysm part. III). NILE je 
kapelou, ktorá sa špecializuje na egyptskú tematiku, 
ale na každom jednom albume sa nájde miesto aj pre 
minimálne jednu skladbu ktorou vzdajú hold či už Lo-
vecraftovi alebo Necronomiconu, nebudem tu vypi-
sovať jednotlivé albumy, napíšem len zopár skladieb 
ktoré stoja z tohto pohľadu za pozornosť: Barra Edi-
nazzu, Die Rache Krieg Lied Der Assyriche, Pestilen-
ce And Iniquity, Defi ling The Gtes of Isthar, To Dream 
of Ur, The Nameless City of The Accursed, In Their 
Darkened Shrines, Von Unaussprechlichen Kulten 
atd. Najviac sa tejto téme venoval ich najrýchlejší al-
bum „Ithyphallic“. Holandskí PESTILENCE sa o Lo-
vecrafta len tak jemne lizli, ako už napovedá ich tretý 
album „Testimony of The Ancients“ ́ 91, nenájdeme tu 
žiadne náznaky Cthulhu, Necronomicon ani nič po-
dobné, ale lyrika je veľmi hororová, inšpirovaná Lo-
vecraftom, klip k  tomuto albumu bol spravený ku 
skladbe Land of Tears, kde pozornému pozorovate-
ľovi určite neunikol symbol Simonovho Necronomi-
conu. Dve extrémne americké Horror Death Metalové 
kapely sa taktiež len tak zľahka opreli o Lovecrafta, 
konkrétne kapela EMBALMER v skladbe The Cellar 
na ich CD „There Was Blood Everywhere“ ́ 97 a MOR-
TICIAN v skladbe Noturam Demondo na Ep „House 
By The Cemetery“ ´95. Po NOCTURNUS bol ďalším 
výhonkom od MORBID ANGEL šialený HATE ETER-
NAL, ktorí sú všeobecne inšpirovaní starými civilizá-
ciami a Prastarými. V Grécku to boli SEPTIC FLESH 

ktorých fascinovali staré legendy a mýty o prastarých 
civilizáciách, Annunaki… Na ich poslednom CD 
„Communion“ zaujme predovšetkým prvá skladba 
Lovecraft´s Death. Vrátime sa ešte na chvíľu do Švéd-
ska ku kapele THERION, oni tiež podobne ako SEP-
TIC FLESH hľadajú inšpiráciu u najstarších civilizácií 
ktoré pochoval čas, ale nevyhli sa ani Lovecraftovi, 
druhé CD „Beyond Sanctorum“ ´92 obsahuje tretiu 
skladbu s  názvom Cthulhu. Ďalšia dvojica americ-
kých kapiel, ktoré si zobrali niečo z Lovecrafta sú už 
mŕtve legendy REVENANT „Prophecies of A Dying 
World“ ´91 a RIPPING CORPSE v ktorých pôsobil aj 
Erik Rutan z HATE ETERNAL a MORBID ANGEL, CD 
„Dreaming With The Dead“ ´91, tu sa hneď môžeme 
pristaviť pri DIM MAK, kapele, ktorá je pohrobkom 
RIPPING CORPSE. Teraz sa poprechádzame po un-
dergroundovej záhrade šialenstva a pozrieme sa, koľ-
ko „zloby“ napáchal Lovecraft tu. Začneme rakúsky-
mi DARKSIDE, na obale ich predposledného CD 
„Congitive Dissonance“ sa tkvie sigil Simonovho 
Necronomiconu. Minimálne svojim menom sa necha-
li inšpirovať Nemci KADATH ako aj Taliani KADATH. 
Veľmi oddanými zástancami Lovecraftových myšlie-
nok a predstáv sú Nemci PHILOSOPHER so svojimi 
EPs „What Dwells Beyond“ ´04, „Laws ov Forms“ ´06 
a CD „Thoughts“ ´05, jedna z najortodoxnejších ka-
piel, sami sa škatuľkujú Lovecraftian Death Metal. 
Podobnou ortodoxnou kapelou ale s iným štýlom De-
ath Metalu sú šialenci UNAUSSPRECHLICHEN KUL-
TEN, pomenovali sa po fi ktívnej knihe ktorú vo svo-
jich poviedkach spomínal aj Lovecraft podobne ako 
Necronomicon. Ich lyrika je taktiež čisto zameraná 
len na temné pohanské božstvá ktoré vychádzajú 
z Lovecrafta, mágia a šialenstvo, ich dva albumy sú 
toho dôkazom „Wake Up In The Nigth of Walpurgis“ 
´05, „People of The Monolith“ ´08 a  samozrejme aj 
všetky staré demá, tieto dve kapely by som pasoval 
za výsadu a prínos v dnešnej dobe pre Lovecraftický 
Death Metal. COSMIC ATROPHY sú zas Američania 
a  tiež sú celou tvorbou oddaní Lovecraftovým po-
viedkam, bytostiam z  iných sfér a  podobne, zatiaľ 
majú jediné CD „Codex Incubo“ ´08. V Kolumbii pô-
sobí kapela YOGTH SOTHOTH a  ako napovedá 
meno, ani tu sa táto tematika nevyskytuje len v nie-
ktorých textoch, lyrika je Prastarými doslova prešpi-
kovaná, presvedčte sa o  tom na vlastné uši pri CD 
„Abominations of The Nebulah Mortiis“ a  demách. 
ARKAN z  Francúzska hrajú orientálny Death Metal 
a na konte majú len album „Hilal“ ´08 a Ep „Burning 
Flesh“ ´06, textovo sú viac zameraní na Sumer a jeho 
mytológiu. Na Slovensko sa tiež doplazili zelené chá-
padlá Death Metalu, najskôr THALARION z TO, hlav-
ne posledný album „Hellium“ ´04, booklet je plný 
Necronomiconských znakov a  v  ďakovačke sa na-
chádza aj tajomný pán Lovecraft. BILOCATE z Jor-
dánska majú dva albumy „Dysphoria“ ´05 a „Sudden 
Death Syndrome“ ´08, taktiež vychádzajú viac zo su-
merskej mytológie. Nesmieme v  žiadnom prípade 
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opomenúť Kolumbijčanov INTERNAL SUFFERING 
ktorí zasvätili celú tvorbu temným kultom staroveku, 
chaos mágii a mýtu Cthulhu, celá ich tvorba sa zao-
berá týmto, takže nemá zmysel vypisovať jednotlivé 
nahrávky. Kapela je momentálne nečinná, dúfajme, 
že sa čoskoro znova prebudia zo spánku. Jednou 
z najnovších nádejí ktoré už vydali album sú DENIAL 
z Mexika, tu sú k počutiu ich dve nahrávky Ep „Im-
mense Carnage Voretx“ ´07 a nové plné CD „Cata-
combs of The Grotesque“ ´09, sľubná kapela! Nová 
krv zo Švédska si vraví DEMIURG, so známym Rogga 
Johanssonom, majú dva albumy „Breath of Demiurg“ 
´07 a  „The Hate Chamber“ ´08 z ktorého pochádza 
skladba Cult of Dagon. Prejdeme ku kapele CRYPTI-
CUS z USA, je to jednočlenná kapela s dvoma CD na 
krku „Dedicated To The Impure“ ´05 a „They Call Me 
Mad“ ´08. Ešte tu máme zopár kapiel s  albumom, 
napr. ATOMIC AGGRESSOR z Chile, zdá sa, že ob-
rovská základňa týchto kapiel je v  Južnej Amerike. 
Táto horda má na konte len best of, zbierku všetkých 
ich demáčov pod názvom „Rise of The Ancient One“ 
´08. Nádherný názov si zvolili Mexičania SHUB NIG-
GURATH, tu nie je čo dodávať, majú dva plné albumy 
„Evilness And Darkness Prevails“ ´94 a „The Kinglike 
Celebration (Final Aeon On Earth)“ ´97. Kapela 
SOTHOTH je z Poľska, CD nesie názov „From Defor-
mity Till Homicide“ ´07. Ďalšou jednočlennou kapelou 
je THE ZIGGURAT z USA, dva albumy vravia za všet-
ko „Hymns of The Cthulhu Mythos“ ́ 04 a „The Plague 
of The Pallid Mask“ ´08. Ešte spomeniem konkrétne 
dve kapely a to SANCTIFIER z Brazílie, majú veľa de-
máčov ale len jeden album „Awaked By Impurity Ri-
tes“ 04 a PERFIDY BIBLICAL z  Talianska, majú tri 
CDs „Born“ ´03, „Decoration of Pantheon“ ´05 a „Ge-
neration From Dense Lords“ ´08. Teraz spomeniem 
veľa ďalších kapiel ktoré stoja za povšimnutie : ABA-
TU (USA), ANKSUNAMON (FRA), APOCRYPHAL 
(FRA), CEPHALECTOMY (CAN), CHAOTIC AEON 

(CHIN), CRUCIFICTION (GRE), CYAEGHA (USA), DA-
GON (US), DARKFIELD (SWE), DEATHCHAIN (FIN), 
DORMANT MISERY (GER), DYLATH-LEEN (FRA), 
ELDRYTCH HORROR (US), ENGORGED (US), EVIL 
DAMN (PERU), EVOCATOR (SWE), EXECRATION 
(AUT), GRINNING GHOUL (BEL), GROVE (US), IN-
TELLECT DEVOURER (AUS), INVOCATE (US), LO-
GIC OF DENIAL (ITA), NECROPATH (GRC), INNSMO-
UTH (AUS), NOMENCLARURE DIABLERIE (AUS), 
NYARLATHOTEP (US), OCCULT (FRA), RUNEMA-
GICK (SWE), THE DOOM OF SARNATH (US), VOR-
TEX (JPN), ARCHAIOS OPHIS (RUS), PORTAL (AUS), 
SANCTIFIER (BRA), DEPRAVED (SWE), DIVINE PAIN 
(BRA), PSYCHIC PAWN (US), FORGOTTEN KADATH 
(ITA). Teraz spomeniem kapely ktoré sa nešpecializu-
jú priamo na mýtus Cthulhu ale niektoré ich skladby 
alebo demá vykazujú takéto konsekvencie : NECRO-
NOMICON (CAN) - prvé demá, NECRONOMICON 
(JPN) - názov kapely, NECRONOMICON (ITA) - názov 
kapely, DEFUNCTUS (FRA) - demo „Necronomicon“, 
UNCERTAINTLY PRINCIPLE (UK) - albumy, OR-
CHRISTE (SWE) - demo, C.N.P. (BRA ) - demo. 

…takto by sa dalo ešte pokračovať. Veľkým 
prísľubom do budúcnosti bude určite kapela GRO-
TESQUERY kde sa stretli Kam Lee z MASSACRE 
a Rogga Johansson z DEMIURG, stačí už len pohľad 
na ich logo. Tešme sa na nový album, cháska Lo-
vecraftova. Ale Lovecraft vnikol svojimi šialenstvami 
aj do Funeral Doomu, tak zakladatelia tohto žánru 
THERGOTHON majú jediný album „Stream From 
The Heavens“ ´94 a demá „Dancing In The Realm of 
Shades“ ´91 a „Fhtagn-Nagh Yog-Sothoth“ ´91. CA-
TACOMBS sú americkou veličinou Funeral Doomu 
a ich prístup k Lovecraftovi je príkladný, Ep „Echoes 
Through The Catacombs“ ´03 a CD „In The Depths of 
R´Lyeh“ 06, kapela sa znova obnovila a čaká sa na 
nový album. FUNGOID STREAM pochádza z Argen-
tíny a ich špecialitou je H. P. Lovecraft sám, majú dve 
CD „Celaenus Fragments“ ´04 a novinka „Oceanus“ 
´09, ďalšia Funeral Doom kapela nesie meno TYRAN-
NY a pre zmenu pochádza z Fínska, táto dvojčlen-
ná banda sa môže pochváliť len debutom „Tides of 
Awakening“ ´05, potom by som spomenul dva expe-
rimentálne Doom Metalové spolky z Fínska, ktoré sa 
len zľahka dotkli tém Lovecraftových, AARNI a UM-
BRA NIHIL. Myslím, že Lovecraft bude mať vplyv na 
extrémnu metalovú scénu vždy, pokiaľ sa tieto žán-
re budú vyvíjať a samozrejme nielen extrémny Me-
tal mám na mysli, mohol by som tu vypísať desiatky 
ďalších kapiel, za pozornosť už len pre meno by stáli 
progresivisti H. P. LOVECRAFT. Zaujímavou otázkou 
by bolo, ako by sa pozeral sám majster na tieto ka-
pely, na to sa však odpovede už nedočkáme… 

Mortuary (5. 12. 2009)

přetištěno z: 
necrosphere.ic.cz/povLovecraftDM.html
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Sledovat horrorové kraťasy bývá většinou sázka 
do loterie, na jeden dobrý připadají tři až čtyři prů-
měrné a nespočet srajdovitých nesmyslů. V Česku 
taková rovnice neplatí z  jednoduchého důvodu, za 
rok tu vzniknou asi dva, které by opravdu stálo zato 
vidět a můžete vsadit poslední korunu, že oba k fa-
nouškům přiletí ze Slezska, oné líhně talentovaných 
tvůrců. Rok 2012 má v tomto směru již vybráno, stře-
dometrážních Šest prstů v zeleném jsme recenzovali 
ve druhém čísle, dnes soupis nezávislých kraťasů 
uzavřeme kraťasem Neusínej 2.

Režie: Roman Vojkůvka
Scénář: Roman Vojkůvka

Délka: 19 min
Původ: Česká republika

Rok: 2012
Hrají: František Strnad, Miroslav Rataj, 

Táňa Hlostová, Simona Zetíková, Roman Vojkůvka

Jak už název napovídá, v případě recenzované-
ho snímku se jedná o pokračování, což je fenomén 
u kraťasů poměrně vzácný a asi nebude na škodu, 
když prozradím, že nejde o  pokračování příběhu 
o penisu a zahradnických nůžkách, ale další volnou 
variaci na snové téma. A to variaci sakra povedenou.

Monika (Táňa Hlostová) a její přítel, kterého hraje 
František Strnad, žijí v poměrně spokojeném vztahu, 

který tu a tam lehce kalí mužovy noční můry. Naštěstí 
znají účinný způsob, jak s nimi bojovat. Jakmile se ve 
snu zjeví nějaká konkrétní osoba, není nic snazšího 
než ji dostat domů do bytu a tam ji ve vaně profesi-
onálně zmasakrovat. A zlé sny jsou pryč, jak prosté. 
Pro úplnost dodám, že tento recept nelze aplikovat 
vždy, řídit se tím já, tak nežije většina mé rodiny.

Na patnáct minut takový děj stačí, navíc tenhle 
má tu zásadní přednost, že končí vynikající a neče-
kanou pointou, což nebývá pravidlem, v  Českých 
fi lmech už vůbec ne. Dobrý scénář je silnou zbraní 
v  rukou skvělých herců. Františka Strnada a Miro-
slava Rataje jsem chválil už v  režisérově minulém 
Total Detoxu, tady opět dokazují svou výjimečnost, 
především František je badass, jakého byste u nás 
pohledali. Rozhodně by mu slušel drsný celovečerní 
thriller, ve kterém mstí smrt své rodiny anebo si ales-
poň jde pro cigára podvečerní Ostravou. Táňa je oba 
skvěle doplňuje a máme tak tu čest vidět vůbec nej-
lepší herecké výkony v historii nezávislého krátkého 
horroru u nás.

A pokud jsme řekli A  (herecké výkony) je nutné 
sdělit také B. Tím je technické zpracování. Roman 
se v průběhu čtyř let vytrvale učil a každým fi lmem 
dodával na preciznosti svému osobitému stylu, plné-
mu fulciovských detailů, špinavého prostředí a pra-
vé horrorové atmosféry. Neusínej 2 je pak důkazem, 
že je to již  celý fi lmař, který nejenže zvládá prakticky 

Neusínej 2
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každou roli u fi lmu, ale bez problémů by je mohl pro-
vozovat na profesionální úrovni. To bychom ale ne-
mohli žít v zemi hořkosladkých komedií a vztahových 
pseudodramat. Naštěstí i situace drsného žánrového 
fi lmu se snad trochu lepší, takže kdo ví…

Až doteď jsem pouze chválil, takže t nebudu kazit 
(beztak nemám čím) a prozradím, co se mi na Neusí-
nej 2 líbí nejvíce a proč mám rád Vojkůvkovu tvorbu 
jako celek. Jsou to totiž horrory, pravé, nefalšované 
horrory, které nemají potřebu pomáhat si humorem 
a  pomrkávat na diváka stylem – však víš, neměli 

jsme žádné peníze, moc to neumíme, ale je to cel-
kem sranda ne? A opravdových horrorů, takových, 
u kterých by vás ani nenapadlo se zasmát, je dnes 
zatraceně málo. 

Roman Kroufek
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„Mami, prosím, nezavírej dveře.“
Matka se usmála, tvář zpola osvícenou dopadají-

cím světlem, takže vypadala jako by měla nasazenou 
venecianskou masku.

„Dobře. Ale nemohu nechat rozsvíceno celou 
noc. Upřímně, Davide, tady není čeho se bát. Pama-
tuješ, co říkával dědeček – tma kolem tebe je stejná 
jako ta, která se schová za tvými víčky, jen je jí víc.“

David se otřásl. Vzpomínal na dědečka ležícího 
v otevřené rakvi, s šedou, napůl zborcenou tváří. My-
slel na to, že dědeček už nikdy neuvidí nic jiného, než 
tmu za svými víčky. A to bylo sakra strašidelné.

Temnota je neškodná pouze tehdy, když víš, že 
můžeš otevřít oči kdykoli se ti zachce a ona zmizí.

Schoulil se pod svou patchworkovou přikrývku 
a zavřel oči. Prakticky vzápětí je zase otevřel. Dveře 
byly stále otevřené a světlo na chodbě bezpečně sví-
tilo. Na opěradle židle viděl své černé školní sako, při-
pravené na zítřek, pod ním úhledně složené kraťasy.

V rohu místnosti, rozvalený na podlaze, ležel Pan 
Dřívko, loutka, kterou mu vyrobil dědeček. Pan Dřív-
ko byl skoro dvě stopy vysoký, vyrobený z pospojo-
vaných, šedě natřených větviček. Jeho páteř a hlavu 
pak tvořila stará vařečka s  věčně zírajícíma očima 
a zlomeným úsměvem. Dědeček mu vyprávěl, že bě-
hem druhé světové války, když byl se svými spolubo-
jovníky v obležení v bitvě o Monte Cassino, vyráběli 
si podobné loutky k obveselení. Také mu vyprávěl, že 
vždy v noci loutky ožily a tančili pro ně. Občas, když 
nepřátelská palba byla obzvláště těžká, posílali po 
oživlých loutkách zprávy jiným jednotkám.

David Pana Dřivka neměl vůbec rád a dvakrát se 
jej dokonce pokusil vyhodit. Ale otec loutku vždy za-
chránil – jednou z odpadu a jednou z mělkého hrobu 
v  listí na konci zahrady – byl totiž přesvědčený, že 
dědečkovy příběhy o loutkách jsou zábavné a navíc 
částí rodinné historie. „Dědeček mi ty příběhy vyprá-
věl, když jsem byl stejně starý jako ty teď, ale nikdy 
mi vlastní loutku nevyrobil. Měl bys být rád, že ti Pana 
Dřívka udělal.“

David nikdy doopravdy neviděl Pana Dřívka 
oživlého, ale byl si jistý, že ho slýchává tančit ve tmě 
na dřevěném okraji postele, hned vedle matrace: 
klap, klap, klapity, klap. Vždy, když zaslechl ten zvuk, 
zabořil se co nejhlouběji do peřin, tak hluboko, že se 
skoro dusil.

Co ale Davida opravdu děsilo, byl hnědý župan, 
visící na dveřích jeho pokoje. Dokonce i během dne 
vypadal jako mnišské roucho, ale když otec v noci 
zhasl na chodbě a dětský pokoj se naplnil temno-

tou, župan se změnil. Začal narůstat, jakoby do něj 
z podlahy někdo pomalu vklouzával.

Byl si zcela jistý, že když je v domě naprosté ti-
cho a ulicí zrovna neprojíždí žádné auto, slyší župan 
tiše dýchat, jen s drobným záchvěvem šustění v jeho 
látkových plicích. Visel tam, nekonečně trpělivý. Ale 
jednou jistě spadne ze svého háčku na dveřích a pů-
jde přímo po Davidovi. Počká, až bude chlapec zce-
la paralyzován hrůzou, neschopný obrany či křiku 
o pomoc.

Zkoušel župan nacpat do šatníku, ale to bylo ješ-
tě strašidelnější. Stále slyšel tiché dýchání, ale nic 
neviděl a nevěděl by tak, kdy se otevřely dveře šat-
níku a župan se začal pomalu plazit přímo k němu. 

Jindy se pokusil pověsit župan za závěsy, ale ani 
to nepomohlo, protože slyšel ve tmě pomalé smýká-
ní úchytů po garnýži. Jednou, jednou jedinkrát zkusil 
hnědý župan strčit pod postel. Když to udělal, nevy-
držel na ní ležet ani deset minut, protože byl přesvěd-
čený, že každým okamžikem zaslechne župan, jak se 
sune z pod postele a strhne z něj deku.

I to školní sako bylo skoro podobně strašidelné. 
Ve tmě se hrbilo na židli, bezhlavé a zlomyslné a při-
pomínalo mu příběhy španělských mořeplavců, kteří 
prý v Jižní Americe viděli bezhlavé domorodce s ob-
ličeji na hrudích. David viděl jejich obrázky v učebnici 
a, i když věděl, že jsou to jen báchorky, stejně jako 
dědovo vyprávění o loutkách, věděl také, že věci jsou 
ve tmě hodně jiné.

Ve tmě příběhy ožívají, stejně jako loutky a žu-
pany.

***
Neslyšel, jak hodiny dole na chodbě odbíjejí je-

denáctou. Tou dobou už hluboce spal. Otec přišel do 
jeho pokoje, urovnal mu přikrývku a  laskavě ho po-
hladil po vlasech. „Spi sladce, rošťáku.“ Nechal dve-
ře trochu pootevřené, ale světlo na chodbě už zhasl, 
takže se pokoj utopil ve tmě.

Uběhlo šedesát minut. Hodiny odbily dvanáctou, 
pomalu, jakoby byly nedostatečně natažené. David 
spal a snil o tom, jak se prochází lesem a pronásle-
duje ho něco bílého, něco, co udržuje společné tem-
po, ale schová se vždy, když se ohlédne. 

Zastavil se a čekal, že se mu ta bílá věc zjeví, ale 
ona zůstávala skrytá, i když věděl, že tam stále je. 
Zhluboka se nadechl a nahlas se zeptal: „Co jsi zač?“

Další hodina uběhla, když v  tom, bez jediného 
varování, spadl Davidův župan ze dveří pokoje.

Chlapec to neslyšel. Sny o  procházení lesem 
ustaly a on se teď propadl do hlubokého spánku, po-

Co dokáže tma
Graham Masterton
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dobnému bezvědomí. Ve dveřích byla škvírka, kterou 
tam nechal otec, ale teď se pootevřely více a vyplazil 
se z nich shrbený hnědý stín.

Po chvilce se ozvalo měkké cvaknutí, jak se ote-
víraly dveře ložnice Davidových rodičů.

Uběhlo pět minut. Poté deset. Jako kdyby se vy-
nořoval z hlubokého jezera se David pomalu probíral 
ze svého tvrdého spánku. Už byl skoro vzhůru, když 
v tom na něj něco se zarachocením skočilo. Vykřikl 
a  vyskočil s oběma rukama před sebou. Rachotící 
věc dopadla na podlahu. Oněmělý hrůzou kolem 
sebe tápal, dokud nenahmatal vypínač lampičky.

Na koberci ležel Pan Dřívko, zírající na Davida 
svýma kulatýma, nemrkajícíma očima.

Chvějící se David odkryl deku a  přesunul se 
k nohám postele tak, aby nemusel šlapat přímo ve-
dle Pana Dřívka. Co kdyby se po něm znova ohnal 
a chytil ho za kotník?

Když se chystal slézt z postele, všiml si, že župan 
je pryč. Na háčku na zadní straně dveří neviselo nic, 
kromě rudobílého fotbalového šátku.

Tlumené nářky mu vycházely hluboko z hrdla. Byl 
tak vystrašený, že se počural přímo do kalhot od py-
žama. Nakoukl za roh postele, ale župan tam neležel. 

Možná mu maminka nakonec vyhověla a odnesla 
v noci župan někam dolů, kde by ho nestrašil. Možná 
si ho vzala na vyprání. Včera večer mu na něj ukápl 
kečup, když se koukal na televizi a jedl hranolky, ale 
o tom jí neřekl. Možná si toho všimla sama.

Nevěděl, co dělat. Klečel na konci postele a kou-
sal si palec. Už nefňukal, ale dýchal zrychleně, jako 
by právě běhal. Podíval se na Pana Dřívka, ale ten se 
ani nepohnul.

Ať už bude David dělat cokoli, měl by si přede-
vším vyměnit mokré pyžamo, což znamená jít až do 
skříně na chodbě, kde je měl uložená. 

Velmi opatrně slezl z postele a nakoukl za dveře. 
Chodba byla zalitá temnotou, i když náznaky zelené-
ho světla z displeje alarmu v přízemí sem přeci jen 
lehce pronikaly. To stačilo k tomu, aby David zahlédl 
otevřené dveře ložnice svých rodičů.

Zamračil se. Rodiče nikdy nenechávali dveře ote-
vřené, rozhodně ne v noci. Chvíli váhal, ale pak rychle 
přeběhl chodbu až k pootevřeným dveřím a nakoukl 
dovnitř. Byla tam naprostá tma, až na dva zelené pla-
mínky tatínkova digitálního budíku.

Naslouchal. Někde v dálce zaslechl brzdit vlak, 
vjíždějící do stanice, připravující se na ranní nápor 
cestujících. Ale když ten zvuk odezněl, neslyšel Da-
vid už vůbec nic. Dokonce ani dýchání rodičů, ačkoli 
otec většinou chrápal.

„Mami?“ zašeptal, jak nejtišeji mohl.
Bez odpovědi. Čekal mezi dveřmi, zatímco vlhké 

kalhoty ho začínaly studit. 
„Mami?“ Tentokráte trochu hlasitěji.
Stále nic.
Vstoupil do ložnice a  opatrně obcházel postel 

směrem k matčině straně. Když tam došel, nahmatal 

matčinu ruku ležící na prošívané dece. Zatřásl s ní 
a chraptivě zanaříkal: „Maminko, vstávej! Měl jsem 
nehodu!“

Matka stále nereagovala. David ve tmě nahmatal 
vypínač matčiny lampičky na čtení a zmáčkl ho.

„Maminko! Tatínku!“
Oba leželi na zádech, zírajíce na strop, s očima 

tak plnýma krve, že to vypadalo, jako by jim je někdo 
v očních jamkách nahradil rudým hroznovým vínem. 
Ale to nebylo všechno, oba měli tmavé kníry sraže-
né krve nad horním rtem a jejich ústa byla groteskně 
stočena dolů. Dva mrtví klauni.

David klopýtl směrem od postele. Slyšel, jak ně-
kdo vydal pronikavý výkřik, který ho vyděsil ještě víc. 
Neuvědomil si, že to byl on sám.

Rozeběhl se zpět kolem postele a málem upadl, 
jak se zachytil o něco na zemi. Byl to jeho hnědý žu-
pan, pokrouceně ležící na podlaze.

Znova už nezakřičel, ale odpochodoval v křeči po 
schodech jako vojáček na klíček. Zvedl telefon a vy-
točil 999. 

„Pohotovost, co si přejete?“
„Ambulanci,“ řekl a dolní ret se mu třásl. „Ne, ne. 

Ambulanci ne. Já vlastně nevím. Oni jsou mrtví.“
***

Rusovlasá policistka mu přinesla šálek čaje 
s mlékem, o který ji požádal a dva cukry. Sedla si ke 
stolu vedle něj a povzbudivě se usmála. Byla mladá 
a celkem hezká, se souhvězdím pih kolem nosu. 

„Takže ty jsi nic neslyšel?“ zeptala se. 
„Ne,“ zašeptal David tiše.
„Vůbec nevím, co si o tom myslet.“ řekla. „Nena-

šli jsme jedinou známku vloupání, alarm byl zapnutý. 
A přesto někdo zaútočil na tvé rodiče a ať to byl kdo-
koli, byl hodně silný.“

„Já to nebyl,“ řekl David. Měl na sobě oranžovou 
mikinu s kapucí, kterou dostal k posledním Vánocům 
od strýčka a tety a byl velmi bledý.

„Tím jsme si jisti, že jsi to nebyl ty,“ řekla poli-
cistka. „Potřebujeme jen zjistit, jestli jsi neviděl nebo 
neslyšel cokoli zvláštního. Cokoli.“

David se podíval do šálku s čajem. Cítil, jak se 
mu do očí opět derou slzy, ale snažil se nedat to na 
sobě znát. Byl příliš mladý na to, aby věděl, že není 
proč se za slzy stydět.

„Neslyšel jsem nic,“ řekl. „Nevím, kdo to udělal. 
Chci jen, aby byli zas živí!“

Policistka se natáhla přes stůl a sevřela mu dlaň. 
Nevěděla co říci a tak jen dodala: „Já vím, že chceš. 
Já vím.“

***
Rufus se zeptal: „Zjistili někdy, jak tví rodiče ze-

mřeli?“
David potřásl hlavou. „Koronerův závěr byl – ne-

zákonné zabití neznámou osobou nebo osobami – 
nic víc.“

„A  ty po tom nepátráš, kámo? Tebe nezajímá, 
kdo to mohl udělat, proč a hlavně pro Krista, jak?“
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HOWARD – 4/2012

David si přihnul ze své lahve Corony. Bar Wool-
pack byl přeplněný, dokonce víc, než jiné páteční 
večery. Měli vůbec štěstí, že nalezli dvě místa tady 
v rohu. Tlusťoch, sedící vedle nich, se smál tak na-
hlas, že se sotva slyšeli.

Rufus a David byli přátelé od chvíle, kdy David 
začal prodávat počítače pro Amberlight. Dělal to už 
sedm měsíců a ten poslední byl zvolen prodavačem 
měsíce. Rufus byl pohodový a zábavný chlápek v še-
dém obleku a s oholenou hlavou, maskující nastupu-
jící pleš.

David slyšel sám sebe, jak odpovídá: „Vlastně…
Já vím, kdo to udělal.“

„Opravdu?“ podivil se Rufus. „Ty to opravdu víš? 
Jakože…od chvíle kdy se to stalo? Nebo jsi to zjistil 
až později? Počkat! Proč jsi to neřekl policii? Proč jim 
to neřekneš alespoň teď? Nikdy není pozdě!“

David si pomyslel: Kurva, kéž bych držel hubu. 
Proč jen jsem mu to řekl? Sedmnáct let jsem to vydr-
žel, tak proč zrovna teď? Dneska to přece bude znít 
stejně šíleně, jako by to znělo před lety.

„Neřekl jsem to policii, protože by mi stejně nevě-
řili. Stejně, jako bys neuvěřil ty.“

„Tak schválně, zkus mě. Jsem známý svou důvě-
řivostí. Dáš si ještě pivo?“

„Jasně, díky.“
Rufus se vrátil od baru se dvěma plnými lahvemi. 

„Takže,“ řekl a protáhl si ruce. „Kdo je tím viníkem?“
„Říkám ti, že mi neuvěříš. Můj župan.“
David se snažil znít co nejnormálněji a vysvětlo-

val: „Můj župan. Měl jsem hnědý župan, který visíval 
na dveřích do mého pokoje a  vypadal trochu jako 
mnich. Vždy jsem si ve tmě představoval, jak oží-
vá. A jedné noci opravdu ožil, odebral se do ložnice 
mých rodičů a uškrtil je. A to tak silně, že jim skoro 
utrhl hlavy.“

„Tvůj župan,“ zopakoval Rufus.
„Přesně tak. Zní to šíleně, co? Ale je to jediné 

možné vysvětlení. Zabijácký oděv. A  to není ještě 
všechno. Měl jsem loutku, kterou mi vyrobil děda, 
vyrobenou z větviček, s vařečkou místo hlavy. Říkal 
jsem jí Pan Dřívko. Když se můj župan vydal zabít mé 
rodiče, Pan Dřívko skočil na mou postel a myslím, že 
se mě snažil varovat, že se děje něco hrozného.“

Rufus se sklonil, až se jeho čelo dotklo stolu. 
V této poloze vydržel asi deset sekund. Pak se posa-
dil vzpřímeně a řekl: „Tvá loutka tě varovala, že tvůj 
župan se chystá zabít tvé rodiče.“

„Vidíš? Říkal jsem ti, že mi neuvěříš. Tak jako tak, 
díky za pivo.“

„Víš, s kým by sis měl promluvit?“ zeptal se Ru-
fus.

„Předpokládám, že s psychiatrem.“
„Ne, ne. Měl by sis promluvit s Alicí z účetního.“
„Alicí? Tou divnou bělovlasou ženskou, co je 

vždy ověšená náramky a řetízky?“
„Jo, přesně tou. Popravdě, je to velmi zajímavá 

dáma. Párkrát jsem se s  ní zakecal na víkendech, 

které fi rma pořádá pro zaměstnance. Bylo to tuším 
někde blízko Hailshamu. Každopádně, Alice velmi 
silně věří na něco, čemu říká myslím zázračné oži-
vování.

„Cože? Zázračné? Jako kouzla, magie a tak?“
„No, já přesně nevím, ale je to něco takového. 

Říká, že když padne tma, věci ožívají. A  opravdu 
skálopevně tomu věří. Jednou mi vyprávěla o křesle, 
které ožívalo vždy, když všichni usnuli. Rozmačkalo 
celou rodinu, úplně jim prý rozdrtilo hrudníky. Trvalo 
to dlouho, než se přišlo na to, kdo je všechny zabil. 
Něco, jako tvůj župan.“

„Alice tvrdí, že to dělá tma. Absolutní temnota. 
Mění věci.“

David se podíval Rufusovi do očí. „Neděláš si ze 
mě prdel, že ne?“

„Proč bych to dělal?“
„Jen se nedělej. Pořád si z lidí střílíš. Nerad bych 

přišel za Alicí, vyprávěl jí o svém županu a ona by pak 
na mě zavolala doktory.“

„Ne, kámo,“ řekl Rufus. „Na mou duši, přísahám. 
Netvrdím, že není blázen ona, ale nemyslím, že jsi na 
tom hůř, takže si toho ani nevšimne.“

***
Sešli se během oběda v nedaleké pizzerii, která 

byla prakticky prázdná, až na dvě baculaté mlaďouč-
ké matky a  jejich vřeštící mimina. David si objednal 
pizzu s klobásou a pivo, Alice jen salát a černý čaj.

Když s ní začal mluvit, uvědomil si, že je Alice 
mnohem normálnější, než čekal. Měla nakrátko ostří-
hané stříbrné vlasy, takže si myslel, že už má nejlepší 
léta za sebou. Zblízka si však všiml, že je má odbar-
vené a nebude starší než třicet jedna, třicet dva. Měla 
ostře řezanou kočičí tvář se zelenýma očima, které 
do ní přesně zapadaly. Na sobě měla těsné černé 
triko a na každém zápěstí minimálně půl tuctu třpyti-
vých stříbrných náramků.

„Co na to říkal Rufus, když ses mu svěřil?“ zepta-
la se, zvedla čajový hrnek oběma rukama a foukala 
na něj.

„Vlastně byl celkem v pohodě, i když bych spíš 
čekal, že se potrhá smíchy. Většina lidí v práci by se 
určitě smála.“

„Však Rufus má taky co vyprávět,“ řekla Alice. 
David pozvedl obočí a čekal, ale ona se rozhodla ne-
pokračovat.

„Víš, co znamená slovo „šmejd“?“ zeptala se.
„Samozřejmě.“
„Většina lidí si myslí, že to znamená nějakou ne-

kvalitně udělanou věc. Však víš, něco levného. Ale 
také to může znamenat vlněnou přízi, vyrobenou 
z  recyklovaných šatů. Staré oblečení se rozpárá až 
na jednotlivé nitky, ty se znovu namotají, přidá se tro-
chu nové příze a  tradá, může se šít znova. Většina 
nového oblečení se tak dělá.“

„Tak to jsem nevěděl,“ odpověděl David.
„V  devatenáctém století chodili po ulicích lidé, 

vyzváněli na zvony a sbírali staré šatstvo. Říkalo se 
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jim „vlnaři“. Dneska se tomu věnují hlavně Litevci. 
Rozebírají většinu oblečení, které my věnujeme na 
charitu a pak nám ho prodávají zpět.“

„Nechápu, kam tím míříš.“
Alice si usrkla čaje a  řekla: „Někdy ty šaty, ze 

kterých se šije, patřili násilníkům, dokonce vrahům. 
A přebírali jejich zvrácenou osobnost. Víš, jaké to je, 
když si oblékneš sako někoho jiného. Cítíš se, jako 
bys byl jím.“

„Co se snažíš naznačit? Že můj župan byl z vlny, 
která kdysi byla v šatech nějakého vraha?“

Alice přikývla: „Přesně tak.“
„Ale já si ten župan neoblékl a nezabil své rodiče. 

On obživl. Udělal to přímo ten župan!“
David se najednou zarazil a uvědomil si, že mluví 

příliš nahlas a obě matky se na něj dívají přes celou 
místnost.

Ztišil hlas: „Jak mohl obživnout jen tak sám od 
sebe? Jak je to vůbec možné?“

Alice vysvětlovala: „Vědecky se tomu říká „sou-
mračné oživení“. Neživé předměty někdy ožívají, 
když je naprostá tma. Většina lidí nechápe, že tem-
nota není pouhá nepřítomnost světla. Temnota je ži-
vel sám o sobě a hledá jen další temnotu, aby se na 
ní živila.“

„Tu noc, když zhasla všechna světla, nasta-
lá temnota nalezla temnotu skrytou v  tvém županu 
a naplnila ji svou energií.“

„Omlouvám se, Alice, ale moc to nechápu.“
Alice položila svou chladnou ruku s  dlouhými 

prsty na Davidovu. Dívala se mu do očí a ani jed-
nou nezamrkala. „Co jiného by to mohlo být, Davide? 
Sám jsi říkal, že do domu se nikdo nevloupal a ty jsi je 
přeci nezabil. Ani bys to nedokázal, byl jsi na to moc 
malý a slabý. A ožila i tvá loutka, že? Jak myslíš, že 
se to stalo?“

David pokrčil rameny. „Netuším. Proč by můj 
župan ožíval zrovna tu noc, visel tam přeci měsíce 
a měsíce před tím. Maminka mi ho koupila v říjnu.“

„Na to ti odpovědět neumím. Ale mohlo to být 
nějaké výročí, možná vraždy, kterou spáchal původní 
vlastník vlny v tvém županu. Najisto se to říci nedá.“

David dlouho seděl a mlčel. Alice v klidu snědla 
svůj salát a vypila čaj, ale on se pizzy ani nedotkl.

„Jak to všechno víš?“ zeptal se jí. „Všechno 
o tom - jak že jsi to říkala – zázračném oživování?“

„Soumračné oživování. Vyprávěla mi o  tom má 
prababička. Během válečných časů se něco stalo je-
jímu synovi. V  té době často vypadávala elektřina. 
Všude bylo plno temnoty. Říkala mi, že v nedalekém 
parku byl pomník obětem války, plačící žena. Její syn 
si s kamarádem zkrátili cestu právě přes ten park, 
když v  tom socha ožila a šla po nich. Rozdrtila mu 
hlavu, kamarád utekl.“

„Samozřejmě, že malému chlapci vyprávění 
o oživlé soše nikdo nevěřil, ale má prababička ano. 
Znala ho a věděla, že on by nikdy nelhal. Dlouho stu-
dovala podobné případy, všechny své poznatky se-

pisovala do sešitu, který teď vlastním já. Nikdo jiný 
z  rodiny ho nechtěl. Mysleli si, že jsou to samé bl-
bosti.“

Aby zdůraznila poslední slovo, zakroutila si uka-
zováčkem u spánku.

„Nevím, co si myslet,“ řekl jí David.
„Jen si dávej pozor na temnotu,“ odvětila Alice. 

„Zacházej s ní s respektem. To je vše, co ti mohu říci. 
A pokud uvidíš župan, který vypadá, jako by mohl 
ožít, tak mi věř, že pravděpodobně i ožije.“

***
Domů se toho dne vrátil pozdě. Na chodbě 

praskla žárovka a tak cestou do obýváku trochu tá-
pal kolem sebe.

Obývací pokoj byl matně osvětlený z blízké ulice. 
Bydlel v přízemí velkého domu, rozděleného na de-
vět bytů. Ten jeho patřil k nejmenším, ale popravdě 
také nejlépe zařízeným a uklizeným. Do konce minu-
lého roku žil se dvěma kolegy v mnohem větším bytě 
a to pro něj bylo příšerné. Dřez plný špinavých talířů, 
konferenční stolek s přetékajícími popelníky a prázd-
nými plechovkami od piva. A nejhorší ze všeho bylo 
oblečení, válící se všude na zemi či ledabyle pohoze-
né na židlích a visící na všech dveřích.

Rozsvítil obě lampičky a zapnul televizi, jen kvů-
li jejímu uklidňujícímu světlu, zvuk okamžitě vypnul. 
Po levé straně měl knihovnu s abecedně seřazený-
mi knihami, stály v ní také stříbrné trofeje za squash 
a několik zarámovaných fotografi í usmívajících se ro-
dičů. A, samozřejmě, také Pan Dřívko, sedící na okraji 
police a zírající okrouhlýma, lehce šílenýma očima.

Tehdy, v té hrozné noci, když na něj Pan Dřívko 
skočil, byl David vyděšený. Ale dnes už věřil, že se 
ho snažil pouze varovat a proto si ho celé ty roky ne-
chal. Neříkal snad dědeček, že tyhle loutky jim vždy 
pomáhaly? Když byl David malý, oživlý Pan Dřívko ho 
v noci děsil, ale koneckonců, pouze tancoval. 

„Nazdar, Dřeváku,“ řekl, ale Pan Dřívko mlčel 
a dál na něj zíral.

***
Ačkoli při obědě snědl pouze jeden kousek pizzy, 

necítil se nijak výrazně hladový. Otevřel si konzervu 
zeleninové polévky, ohřál ji v mikrovlnce a snědl u te-
levize, zatímco sledoval Noční zprávy.

Osprchoval se, pečlivě vyčistil zuby a zalehl do 
postele. Chvíli zkoušel číst Muži, kteří nenávidí ženy, 
ale stále musel myslet na Alici a na to co mu dnes 
říkala o tom, jak předměty v temnotě ožívají. Pořád si 
nedokázal vzpomenout na ten název. Přízračné oži-
vení?

Jen si dávej pozor na temnotu. Zacházej s ní s re-
spektem. To je vše, co ti mohu říci. A pokud uvidíš 
župan, který vypadá, jako by mohl ožít, tak mi věř, že 
pravděpodobně i ožije.

Po smrti rodičů Davida vychovávala teta Joanie 
a strýček Ted. Koupili mu nový župan, tartanový, ale 
ve stejný den, kdy se od nich odstěhoval, ho vyhodil 
a už si nikdy nekoupil nový. Nikdy v životě nevěšel 
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oblečení na zadní stranu dveří, dokonce ani šálu. 
I před tím, než měl rozhovor s Alicí, vždy pečlivě uklá-
dal veškeré své oblečení do skříní a šatníků, pěkně 
z dohledu. Sako nikdy neviselo na opěradle židle. Ni-
kdy nesušil trika v koupelně, kde visící vypadají jako 
duchové. 

Zhasl světlo a zavřel oči. Z nějakého důvodu se 
cítil velmi unavený. Alice ho hodně rozhodila, i když 
stále měl problém věřit všemu, co říkala. Představa 
sochy plačící ženy ho zneklidňovala. A Rufus? Jaký 
je asi ten jeho příběh, o kterém nechtěla mluvit? Ru-
fus byl přeci tak pragmatický a přímočarý. Co mohlo 
v temnotě vyděsit jeho?

Více než hodinu spal hlubokým spánkem, ale pak 
se najednou probudil. Byl si jistý, že zaslechl tiché 
klepání. Ložnice byla nezvykle tmavá, a když zvedl 
hlavu z polštáře, zjistil, že budík nad postelí nesvítí. 
Ani z ulice nedopadalo žádné světlo. Zřejmě došlo 
k výpadku proudu, což by vysvětlilo i klepání, které 
jistě způsobují chladnoucí trubky elektrického topení. 

Když si znovu lehnul, zaslechl opět ten zvuk. Ten-
tokrát to ve tmě zarachotilo trochu silněji. Napnul uši 
a poslouchal. Dlouho bylo ticho, následované rych-
lým, ostrým zachrastěním. Zdálo se mu, jako by sly-
šel otvírající se dveře. 

Posadil se. Něco bylo na chodbě. Něco, co dě-
lalo jemný nenápadný zvuk. Zdálo se, že se blíží víc 
a  víc. A pak to narazilo do dveří. Nijak hlasitě, ale 
stačilo to, aby si byl David jistý, že je to velké.

Srdce mu v hrudi divoce bušilo. „Kdo je tam?“ 
zakřičel. „Je někdo venku?“

Bez odpovědi. Uběhlo třicet sekund. Pak se 
ozvalo další klapání a on zaslechl jemné zmáčknu-
tí kliky. Dveře se otevřely s nepatrným zašeptáním, 
skoro jako by si oddechly.

Čekal, naslouchal, prsty drtily přikrývku. Co to 
kdysi slyšel o přikrývkách? Proč si je přetahujeme 

přes hlavu, když jsme vystrašení? Myslíme si snad, 
že vrah s desetipalcovým nožem se nechá zastavit 
dekou?

„Kdo je tam?“ zakřičel chraplavě.
Žádná odpověď.
„Pro boha, kdo je to?“
V  tu chvíli elektřina znovu naskočila, digitální 

budík za jeho hlavou se zeleně rozsvítil a  topení se 
rozjelo naplno. A on konečně zahlédl to, co stálo ve 
dveřích jeho ložnice.

Byl to jeho modrý vlněný kabát, se zvednutou ka-
pucí. Vypadal trochu jako mrtvý průzkumník Antarkti-
dy, někdo, jehož tělo bylo nalezeno ve sněhu stovky 
let poté, co zemřel.

Pod ním, pohupující se z místa na místo, jako by 
nemohl nalézt rovnováhu, se pohyboval Pan Dřívko. 
To on musel otevřít jak dveře do ložnice, tak dvířka 
šatníku na chodbě. Nikdo jiný v bytě přece nebyl. 

A tehdy si uvědomil, že tu noc, kdy zemřeli jeho 
rodiče, se ho Pan Dřívko nepokusil varovat. Vůbec 
ne. Pravděpodobně se jej snažil vzbudit, aby zašel 
včas do ložnice rodičů a dopadl stejně jako oni. 

„Zradils mě, Dřeváku.“ zašeptal. Ale Pan Dřívko 
nebyl zrádce. Pan Dřívko byl stvořením temnoty, stej-
ně jako župan a modrý kabát. 

Pouhé neživé předměty.
Modrý vlněný kabát se vrhl přes ložnici směrem 

k posteli. David uskočil stranou a snažil se dosáh-
nout na telefon.

„Pohotovost, co si přejete?“
„— tma — !“ 
Pak už jen zvuky tichého boje a  tenký, ostrý 

vzdech, následovaný obsazovacím tónem.
To dokáže pouze tma.
 

Přeložil Roman Kroufek

Graham Masterton
Narodil se roku 1946 v Edinburgu a patří 

k nejznámějším a nejuznávanějším anglickým 
horrorovým autorům. Na svém kontě má, 
kromě mnoha sexuálních a  erotických rád-
ců, přes padesát horrorových románů a ně-
kolik povídkových knih, známých po celém 
civilizovaném světe. V České republice tedy 
ne. U nás mu vyšly dva romány a pouhé tři 
povídky, přičemž publikovaný byl naposledy 
před 14 lety. Tento obří hiát dnes končí a  je 
alespoň částečně vyplněn povídkou Co do-
káže tma (What the Dark Does), ve které Gra-
ham pracuje s nejzákladnějšími lidskými oba-
vami, které všichni dobře známe od svých 
dětských let. Původně vyšla ve významném 
americkém e-zinu Horror Zine, zařazena 
bude také v nové sbírce Grahamových poví-
dek. Obsáhlejší autorův profi l jsme otiskli ve 
druhém čísle Howarda.
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Partička vysokoškoláků v klasickém složení silák, 
kurva, hulič, panna a chytrolín se vydávají na klasic-
ký výlet do hlubokých lesů, kde, v naprosto klasické 
chatě, uvolní klasické vražedné zlo, které seje chystá 
posvačit. Prostě klasika, jakých jsme viděli bezpočet 
a věděli o nich, že žádná nebude lepší než Evil Dead. 
Jenže v případě Cabin in the Woods je něco trochu 
jinak. Ne snad, že by to byl fi lm lepší než Raimiho 
kult, bolí mne hlava, jen když na podobné rouhačství 
pomyslím, jen prostě tenhle kousek má v sobě mno-
há překvapení. 

Český název: Chata v lesích
Režie: Drew Goddard

Scénář: Drew Goddard, Joss Whedon
Délka: 95 min
Původ: USA
Rok: 2011

Aby taky nebyl plný překvapení, když za ním 
stojí jeden z největších borců současného audiovi-
zuálního světa, Joss Whedon. A, aby bylo hned od 
začátku jasno, jsem zarytý Whedonovec, který sice 
vnímá, že ne vždy jde Joss na 100 %, ale i přes toho 
jeho práci bezmezně miluje. Podobně to mám třeba 
s Kevinem Smithem, abych jmenoval dalšího vou-
sáče. Právě Whedon, společně s Drew Goddardem, 
který stojí za několika výbornými díly Buffy a Angela, 
napsali příběh, který patří k  těm nejoriginálnějším, 
jaké se v horroru ukázaly v posledních mnoha letech. 
Navíc se scénář nese v  takovém lehkém duchu pl-
ném odkazů na klasiky žánru, pomrkávání na znalé 
i méně znalé fandy a nenuceného vtipkování, které 
ale v žádném případě nejde za hranice vkusu. 

O co tedy jde? To se dost těžko popisuje, aniž by 
člověk neprozradil nic z děje po prvních třech minu-
tách fi lmu. Takže pokud jste fi lm neviděli a nic o něm 
nevíte (tj. neznáte ani trailery a nekoukáte na fotky 
tady kolem) a hrajete onu otravnou hru na spoilery, 
tak raději dál nečtěte a odejděte od počítače. Tak, 
neandrtálci jsou pryč, my, kteří žijeme online, si mů-
žeme povídat dál. Samozřejmě zásadní změnou proti 

všem podobným horrorům, ve kterých se vyhlazují 
teenageři, je ten, že tady má vše pod kontrolou ja-
kási tajná organizace, dělající všechna ta zvěrstva ve 
jménu vyššího dobra. A to sakra zábavnou formou. 

Každá skupinka teenagerů, jdoucí nevědomě na 
popravu si může, opět nevědomě, vybrat, jakou smrtí 
zhynou. A že ten výběr je sakra pestrý vás přesvědčí 
poslední třetina fi lmu, odehrávající se v trochu jiném 
prostředí. Mimochodem, právě kvůli téhle třetině jsou 
fanoušci, včetně mě, právem nadšení a nešetří abso-
lutními hodnoceními. Čím více horrorů jste viděli, tím 
víc si budete rochnit.

Na naši skupinku vyšla vraždící zombie rodinka 
Bucknerových, taková správně nenažraná partička, 
které je bohužel dán poměrně malý prostor. To na 
druhou stranu umožňuje tvůrcům více si hrát s po-
stavami, které nejsou zombie. Obsazení je perfektní, 
rozhodně potěší Chris „Thor“ Hemsworth v roli chyt-
rého drsňáka a, abych nebyl nepřáteli označen za 
neheterosexuála, pusinkoidní Kristen Connolly, které 
by slušela další výrazná horrorová role. Vyhulenec je 
přímo archetypální, jediný kdo mi vyloženě nesedl je 
Anna Hutchinson v roli sexbomby, a to hlavně proto, 
že je fakt ošklivá. Whedonovské matadory mezi námi 
nutně potěší Amy Ackner ve větší roli vědkyně a Tom 
Lenk ve výrazně menší roličce stážisty. 

Cabin in the Woods je výjimečný hlavně v  tom, 
že při jeho sledování máte pocit naprosté horrorové 
pohody, v rámci které nebylo nic děláno v křeči a za 
účelem tupého zisku a ždímání zašlé slávy (zdraví me 
Dimension, Baye, Aju a další mamlasy). Je to fi lm, ze 
kterého teče láska k žánru proudem mocnějším, než 
moč z malé Megan ve Scary Movie 2. Jeho tvůrci 
mají horror rádi a dokazují to každým políčkem. 

Roman Kroufek
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„Jestliže nikdo kromě H. P. Lovecrafta nedokáže 
napsat Azathothem požehnaný lovecraftovský příběh, 
znamená to, že povídky v  této sbírce nejsou skvělé 
lovecraftovské příběhy, jsou to spíše skvělé příběhy 
inspirované Lovecraftem.“

(Jim Turner)

Cthulhu 2000
Editor: Jim Turner

Překlad: Jiří Beneš, Petr Caha, Josef Hořejší, Marek 
Hrnčíř, Jan Kantůrek, Jakub Ošmera, Jiří T. Pelech, 

Richard Podaný, Tomáš Suchomel, Matěj Tříska
Vydavatel: Polaris 2001

Počet stran: 412

Řekl bych, že mnohým z nás, kdo zdárně absol-
vovali alespoň 4 třídy základní školy, je jasné, že nové 
desetiletí, staletí a tisíciletí nezačalo rokem 2000, ale 
až rokem následujícím. Patrně stejně tak jasné nám 
však bude, že rok 2000 vypadá a působí mnohem 
lépe a má mnohem poutavější atmosféru, než na-
prosto fádní, stereotypní a nudný letopočet 2001.

Tahle kniha asi prostě musela 
vyjít. Jak taky jinak oslavit mistro-
va génia a poukázat jednak na to, 
že se jeho dílo stalo jednou (pro 
případné rýpaly zdůrazňuji slovo 
jednou!!!) z nejstěžejnějších a nej-
určujících součástí horrorového 
žánru 20. století a  jednak na to, 
že jeho odkaz plynně a v plné síle 
hrdě překračuje pomyslnou hranici 
mezi desetiletími, staletími a  do-
konce i  tisíciletími (že se tak děje 
o rok dříve má v paži nejen dříma-
jící Cthulhu).

Jim Turner se svého editor-
ského postu zhostil na výbornou, 
což si pojistil i výborným úvodem. 
O Lovecraftovi a jeho díle toho bylo 
napsáno mnoho a  kdo se o  oba 
(Mistra i  jeho dílo) alespoň trochu 
otřel nebo zajímá, o nich mohl číst 
již kdeco. Turnerovi patří všechna 
čest, že jeho úvodník je přesto zajímavý, přínosný 
a poutavý i pro znalce a aktivnější fanoušky HPL.

Snad asi neexistuje dokonalá antologie horroro-
vých povídek, dokonalá v tom smyslu, že za dokonalé 
v ní lze považovat všechny povídky bezezbytku. Prav-
da, některé se k tomuto velmi přibližují, většina anto-
logií však sdružuje povídky různých kvalit. A snad je to 
tak i dobře, neboť všeho moc škodí. I toho dobrého.

Jim Turner pro tuto antologii vybral celkem 18 
povídek od známých i méně známých autorů a au-
torek. Povídky jsou to různorodé, v samotném žánru 
takříkajíc multižánrové – od mysteriózně laděných 
příběhů, přes sci-fi , dokonce komedii až po tradiční 
lovecraftovské makabrózní hnusy....

Ano. Jsou zde povídky slabé, dokonce hodně 
slabé. Patří k nim např. nudná a nezáživná Šachta 
číslo 247 Basila Coopera, které co se týče atmosféry 
a vůbec nějaké síly pomáhá hlavně tématické zamě-
ření celé antologie, jež povídce zcela nezaslouženě 
dost přidává na zajímavosti. V jakékoliv jiné antologii 
by to bylo ještě nevýraznější. Za ruku jí vede James 
P. Blaylock se svým žánrově a  tématicky naprosto 
tendenčním Stínem na prahu, povídka vás možná 
trochu výrazněji zaujme, věnujete-li se akvaristice. 
Zvláštní v tomhle ohledu je povídka Thomase Ligo-
ttiho Poslední slavnost s harlekýnem. Když jsem 
ji četl poprvé, jako jedna z mála z této antologie mi 
utkvěla v paměti jako zajímavá a dobrá povídka. Při 
druhém čtení jsem naprosto obrátil. Povídka o po-
divné prosincové slavnosti s několika klauny v  jed-

nom zapadlém městečku, které 
docela uškodí nudný a  zcela ne-
překvapující závěr, zaujme snad 
pouze ty horrorové nadšence, kteří 
jsou (stejně jako já) přesvědče-
ni, že klauni a šašci vůbec nejsou 
směšní, naopak – jde z nich hrůza, 
a pouze jediným – právě tou klaun-
skou linií, která občas zabrousí do 
docela zajímavých socio-historic-
kých konotací. Z  nichž jedna by 
si i zasloužila citaci, kterou si však 
pro úsporu místa odpustím.

Stěžejním, pevným základem 
každé antologie je, nebo by ales-
poň měl být, příjemný neškodný 
průměr. Tím nejryzejším je povídka 
Joanny Russo s podivuhodným ná-
zvem „Bezmyšlenkovitě jsem to 
strčil do kapsy... Pane Bože, Elio-
te, on fotografoval skutečnost!“ 
Přesně takhle vypadá čistá, přesná 

a  takřka průměrná povídka. Mohla by se někde za-
konzervovat jako měřítko průměrnosti. Jenže dnes 
pojem průměr nabral mnohem negativnější význam, 
než mu přísluší a i to tato povídka může napravit. Ona 
není špatná, ona je jen průměrná, příběhově a poin-
tově tuctová. Nečte se špatně, hlavního hrdinu si mů-
žete stihnout oblíbit a i během toho minima stránek, 
které povídka zabírá, si k němu dokonce vytvořit ně-

Cthulhu 2000
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jaký vztah. Prostě leze jedním okem dovnitř, druhým 
ven. Díky své zápletce (fanoušek, jemuž se splní ži-
votní sen a navštíví v domě svého oblíbeného autora, 
kterým nemůže být nikdo jiný než....) je na tom trochu 
lépe HPL Gahana Wilsona. Na pokraj ad absurdum 
nás zavede Bruce Sterling v alternativně futuristické 
fresce Nemyslitelný ze světa, kde sílu Prastarých vy-
užívají světové mocnosti. Ovšem s menšími následky. 
Svérázně se k tématu postavil Harlan Ellison v povíd-
ce Na mramorové desce, jejíž závěr může velice pře-
kvapit. K těm lepším, možná lépe řečeno zábavnějším 
z průměrných, patří celkem zábavná povídka s mrazi-
vým nádechem Lawrence Watta-Evanse Pickmanův 
modem, ještě z dob, kdy internet a mailování bylo 
v plenkách a  spíše doplňkem než běžnou součástí 
lidského života. Zajímavá je ryze komediální Lovyho 
tajná ichor Esther M. Friesner. Zpočátku snad kla-
sická lovecraftem zavánějící povídka se někde v půl-
ce zlomí v  naprostou komediální taškařici, stavějící 
lovecraftův svět, i se všemi jeho ikonami, do trochu 
jiného světla. Např. sám Velký Cthulhu vstupující do 
dveří svůj nástup okomentuje větou: „Já jsem Cthul-
hu. Chtěl jsem zavolat, ale pokaždé se ozval jenom ten 
tvůj pitomý záznamník.“ Horrorové? Moc ne. Zábav-
né? Určitě ano. Ostatně, nikde na přebalu knihy není 
napsáno, že jde o striktně horrorovou antologii. Pán 
země Gene Wolfa o  jednom šťouralovi, který šťourá 
tak dlouho, až se nakonec došťourá, pak jen posiluje 
pevný a bytelný základ.

Samozřejmě zde jsou povídky výborné. Spíše 
než hrůznou a strašidelnou Pustiny F. Paula Wilso-
na operují silně mysteriózní až magickou atmosférou 
a  krásně, až pohlcujícím způsobem, vykresleným 
prostředím. V  jistém ohledu, respektive pohledu, až 
baladická povídka. Poppy Z. Brite hrdiny své povídky 
Jeho ústa budou chutnat po pelyňku učinila klasic-
ké, dalo by se říci až lovecraftovsky typické, tzv. hle-
dače, lidi, kteří neustále něco hledají a během tohoto 
hledání jsou ochotní vyzkoušet cokoliv napadne lid-
skou mysl. Jenže jestliže Lovecraft tyto obskurnosti 
ve svých povídkách jen lehce nastiňoval a mnohé 
nechával na vlastní mysli a  představivosti čtenáře, 
Poppy Z. Brite neskrývá nic a ve svém příběhu, který 
lehce odkazuje na Lovecraftovu povídku Pes, nám to 
servíruje pěkně naostro. Nádherně. S notnou dávkou 
originality a hodně široké představivosti. Jen škoda 
toho slabého závěru. Lehce a  zpočátku až nezna-
telně slizkým příběhem jedné hollywoodské sociální 
pracovnice, která v  záchvatu komunitní charity na-
razí na velmi podivné spoluobčany, nás v  Tlusťo-
chovi provede Michael Shea. Z povídky docela čiší 
zjištění, že kurvy, zpravidla až na jeho tu a  tam ne 
zrovna záviděníhodný konec, nemají zrovna špatný 
život. Minimálně mnohé fi lmové a literární. Jak nád-
herné je cítit tlukoucí puls samostatně živoucího kul-
tu nás přesvědčí Fred Chapell, který nám ve skvěle 
napsané Zmiji umožní nahlédnout za oponu tajem-
ství Necronomiconu. Tváře na Pine Dunes Ramsey 

Campbella se mi hlavně prostředím, v němž se ode-
hrává, zalíbila již v  jiné antologii, takže jsem se k ní 
zde vracel jako ke starému známému. Ovšem, zřejmě 
nový/jiný překlad, k čemuž by odkazoval trošku jiný 
český název, zdá se atmosféře dokázal trošku ubrat. 
Přesto příběh mladého chlapce, odhalujícího tajem-
ství svých rodičů a sebe samotného, dokáže naladit 
na velmi příjemné vlny.

Úspěšnost a oblíbenost každé antologie pak ur-
čuje poměr a kvalita těch vynikajících povídek. Lo-
vecraftovu povídku Stíny nad Innsmouthem jsem 
vždycky považoval za jednu z  jeho nejlepších a  tak 
mě potěší každá, která se na ní snaží navázat, po-
kouší se jí rozvést, nebo jí jen využije pro vlastní 
příběh. Kapitán Obed Marsh, Esoterický řád Dago-
na, Innsmouthští rodáci a  samozřejmě nesmrtelný 
Cthulhu v  příběhu soukromého detektiva až nád-
herně zasazeném do dnes již historického prostře-
dí válkou zmítaných a antijaponskou hysterií šílících 
Spojených států počátkem 40. let 20. století. Povíd-
ka Velká ryba Kim Newmana tak samozřejmě dost 
ztrácí na originalitě, je však skvělou ukázkou dobrého 
nakládání s daným tématem a povedené práce s ur-
čenými ingrediencemi. Ke stoprocentním zářezům 
bezesporu patří Černý muž z rohem T. E. D. Kleina. 
Dosud mám v živé paměti, jak mi poprvé tato povíd-
ka připadala takřka nečitelná, nudná a nezáživná. Až 
se za ten pocit dnes stydím. Již druhé přečtení můj 
názor radikálně změnilo a po tuším že pěti přečteních 
můžu říci, že každým dalším přečtením je ta povídka 
lepší a lepší. Dokonale vystavěný a odvyprávěný pří-
běh starého Lovecraftova přítele, jež čirou náhodou 
překříží cestu starému mýtickému temnému božstvu, 
je poctou nejen samotnému HPL, ale i díky famózně 
houstnoucí plíživé atmosféře jednoznačně nejlepší 
povídkou celé této sbírky.

Závěrečná povídka antologie je opravdu zvláštní. 
24 pohledů na horu Fudži od Hokusaie Rogera Ze-
laznyho má neskutečné kouzlo, byť do celé antolo-
gie jako by vůbec nepatřila. Je přinejmenším podiv-
ná, což vůbec neznamená špatná, je totiž kouzelná 
sama o sobě, slabší už jako to, co by jste od povídky 
v této antologii očekávali. Cokoliv o ní řeknu, to ubere 
na jejím kouzlu, proto se zdržím jakéhokoliv podrob-
nějšího komentáře.

Cthulhu 2000 obecně nemůže být špatnou kni-
hou, máte-li alespoň trochu ponětí o Cthulhu, ztrace-
ném R’lyehu, stínech v Innsmouthu nebo fenoménu 
jménem Lovecraft. Pokud ne, i přesto může být mi-
lým překvapením. S tím stydnutím krve v žilách, jak 
se píše na přebalu knihy, bych to neviděl tak horké, 
ale atmosféru to má občas silnou a světy jednotli-
vých povídek dokáží pohltit.

Honza Vojtíšek



[ 116 ]

Osobně si myslím, že Lovecraft nebyl až tak 
zručným spisovatelem, což o  sobě říkal i  on sám. 
Nicméně všechno to doháněl svou představivostí, 
nad kterou při čtení některého z  jeho děl hledíme 
s úžasem, což se mne až tak netýká, jelikož z  těch 
dvou povídkových knih, které jsem od něj četl, mne 
toho až tak moc nezaujalo. Za sebe tedy mohu vy-
zdvihnout pouze povídky Barva z  vesmíru a Hrůza 
v Dunwichi, které mne nenudily ani na moment. Je-
nomže teď tady nechci vylévat své osobní dojmy nad 
jeho tvorbou, nýbrž přiblížit vám, čtenářům Howarda, 
jeho dílem inspirované hry a hříčky.

Samozřejmě, že ne všechny videohry se jeho dí-
lem inspirují doslova, některé si pouze vypůjčí tohle, 
jiné tamto, v některých lze zase nalézt plno odkazů na 
jeho tvorbu, která nebyla až tak akční, takže nemů-
žeme čekat hry typu Doom. Vlastně většina videoher, 
jež si propůjčily nějakou tu inspiraci, spadá do žán-
ru adventura, občas s přídavkem akční. A začneme 

pěkně z vysoka. Pohybujete-li se trochu na současné 
herní scéně, jistě vám neunikla hra, která momentálně 
hýbe horrorovým světem hraní. Řeč je o hře Amnesia: 
The Dark Descent z roku 2010 od švédského studia 
Frictional Games. A ano, jsou to ti samí lidé, kteří stojí 
za mrazivě děsivou a atmosférickou sérií Penumbra, 
taktéž volně inspirovanou dílem H. P. Lovecrafta. 
Penumbra a Amnesia toho mají samozřejmě hodně 
společného, co se týče herních principů, jsou prak-
ticky totožné. Takže chcete-li v některé z těchto her 
například otevřít dveře, nestačí na ně jen kliknout, 
musíte je opravdu uchopit a opravdu za ně zatáhnout 
(všechno samozřejmě myší). Atmosféra obou her je 
také docela podobná, vlastně bych se Amnesii nebál 
označit jako takové pokračování Penumbry. Ale teď 
už jen k Amnesii. Hlavní hrdina se ocitá ve starém 
hradě z konce 18. století (ony se v 18. století ještě 
stavěly hrady?!), přičemž neví ani prd, tedy co tam 
dělá a kdo vlastně vůbec je. A to z jednoho prostého 
důvodu, trpí amnézií (odtud překvapivě název hry). 

Lovecraft
ve světě videoher
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A  jak už to tak ve hrách bývá, vaším úkolem je po-
moci hrdinovi zjistit o co tady sakra jde, proč je v ně-
jakém starém baráku, jak se jmenuje a zda nenechal 
při odchodu doma zapnutou žehličku. Jo, zní to fajn. 
Barák plný monster a vy beze zbraně … Ano, je to 
tak, v Amnesii nejsou žádné zbraně a jediná možnost 
obrany je vzít nohy na ramena a utíkat. Vaším po-
mocníkem bude světlo, které ale musíte najít. Takže 
najdete petrolejku, zavýsknete, načež zjistíte, že do 
ní samozřejmě potřebujete petrolej. Merde. 

Amnesia je sice děsivá jako exekutor klepající na 
dveře, ale na druhou stranu není ničím výjimečná. Hra-
telnost už předvedla Penumbra, grafi cky moc taky ne-
jde poznat že je z roku 2010, tak proč sakra u psího 
ánusu je i po dvou letech pořád tak slavná a pořád ji 
lidé hrají? Odpověď je jednoduchá, modifi kace. Chce-
te-li udělat hru, která se bude hrát deset let a celou tu 
dobu kolem ní bude početná fanouškovská základna, 
musí být vaše hra samozřejmě hodně dobrá, ale musí 
jít také snadno upravovat. I proto je komunita okolo 
například českého klenotu Mafi a stále početná, proto-
že v ní lze jednoduše upravit cokoliv a i naprostý počí-
tačový analfabet zvládne alespoň přemalovat textury, 
jež jsou ve formátu jpg. A tím se dostáváme k tomu, co 
drží Amnesii pořád na výsluní, cystom story. Jsou to 
krátké i velmi dlouhé příběhy (ano, nenapadlo mě lepší 
slovo), které přináší něco jiného než původní hra. Viděl 
jsem dokonce i custom story, kde měla monstra místo 
hlavy meme face Troll. Vraťme se ale k tomu, co spoju-
je Lovecrafta a Amnesii. Ono toho zase tak moc není, 
je to spíše v celkové atmosféře. To je gól, viďte? Ale 
je tomu tak, žádné přímé odkazy na Lovecraftovo dílo 
tady nejsou a jediné přímé spojení by se dalo dohledat 
akorát s krátkou povídkou The Outsider.

Tak jsme zdrbali Amnesii a mohli bychom zdrbat 
i Penumbru, jenže jak už jsem se výše zmínil, náplň 
hry je podobná a Penumbra se liší akorát v tom, že 
hlavním hrdinou je angličan Phil, který jednou dostane 
dopis od svého údajně mrtvého otce. Stopy ho zave-
dou do Grónska, kde najde obrovský důlní komplex, 
kde se ho jako hráč ujmete. Nicméně, Penumbra je 
vlastně taková pohádka, respektive její vývoj. Původ-
ně byla totiž vyrobena jen jako technické demo do 
soutěže ve které ale neuspěla a později byla vydána 
jako freeware, tedy volně ke stažení. Měla však velký 
úspěch a  tlak fanoušků donutil kluky z nezávislého 
studia Frictional Games k vydání už komerčního po-
kračování. Takže by bez Penumbry Amnesia vlastně 
nikdy nevznikla.

Nyní přejdeme k něčemu známějšímu, Alone in 
the Dark. Veleznámá hororová hra, která se dočka-
la několika pokračování a  jednoho příšerného fi lmu. 
Ta už se Lovecraftem inspiruje docela hodně. Hrdina 
je ve starém domě plném monster a snaží se přežít 
a také vyřešit co se vlastně okolo něj děje. A odkaz 
na Lovecrafta? Ten je tady jako pěst na oko, ve hře se 
dá nalézt Necronomicon, či jiné Lovecraftovy knihy. 

A teď si zavoláme Cthulhu. Jo, fakt! Her které mají 
v názvu Call of Cthulhu je dost, přičemž nejznámější 
je asi Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, která 
vás zavede do roku 1922. Hlavní hrdina je detektiv 
Jack Walters, který sice je v práci, ale v předchozích 
šesti letech byl na dovolené a to v blázinci. A když si 
tak sedí a přemýšlí, zazvoní telefon. Má případ. Má 
se pokusit najít pohřešovanou osobu v  nějaké díře 
jménem Innsmouth. To by bylo k úvodu, jak je pa-
trné, tato hra je vyloženě herní adaptací Lovecrafta, 
nicméně ač má v názvu Call of Cthulhu, je inspiro-
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vána spíše povídkou The Shadow Over Innsmouth. 
Hra má několik zvláštních přístupů ke hraní. Například 
vaše zdraví, když se zraníte a máte lékárničku, musíte 
ji opravdu aplikovat na zranění, přičemž zranění má 
i vliv na vaši pohyblivost. Takže když nebudete dávat 
bacha a někde se svou postavou zakopnete, budete 
kulhat. Koho by to ale zajímalo, když kromě zdravot-
ního stavu se musíte starat i o ten duševní. Jak bylo 
řečeno v úvodu, Phil není nijak psychicky vyrovnaný 
a tak se vám může stát, že ve výšce dostanete závrať. 
A když uvidíte nějakou roztomilou mrtvolu, tak se taky 
můžete nakrásně sesypat. Toto mi připomíná mou 
oblíbenou hru The Thing která psychický stav postav 
posunula ještě dál, nicméně ta tady nemá co dělat. 

Co takhle Lovecraft a  Japonsko? Existuje níz-
korozpočtový televizní fi lm Innsmouth No Yakata 
režiséra Chiaki J. Konakaho, podle kterého vznikla 
na Virtual Boye v  roce 1995 stejnojmenná hra. Po-
dle všeho to byla FPS akce, ale těžkou soudit. V Ja-
ponsku ale klidně můžeme zůstat, jelikož právě od-
tamtud pochází hra Necronomicon z roku 1994, což 
byla horrorová adventura zasazená do Arkhamu. 
A  u  Necronomiconu nadále zůstaneme, ale na 
Japonsko kašlem. Hra Necronomicon: The Dawning 
of Darkness vyšla v roce 2001 pro PC a Playstation. 
Šlo v ní jak jinak než o to, byste se dostali z nějakého 
strašidelného domu.

Tohle byly nejzajímavější a  nejznámější hry in-
spirované dílem H. P. Lovecrafta, ovšem je jich sa-
mozřejmě daleko víc, mnoho her si vypůjčuje jmé-

na postav ve hře (Quake), nebo má v  sobě nějaký 
ten odkaz. Patří mezi ně například Darkness Within, 
Eversion, The Lurking Horror, Penny Arcade nebo 
Prisoner of Ice.

Ještě si ale nemohu odpustit malý dodatek, po-
kud se vám nechce vyhazovat peníze za „velké“ hry, 
můžete si pro zajímavost vyzkoušet i pár freewarovek 
inspirovaných Lovecraftovou tvorbou. První jež zmí-
ním má název Lovecraft game a  je … divná. Podle 
vyjádření výrobce je prý ve hře na Lovecrafta spoustu 
odkazů, ale já osobně nenašel ani jeden. Hra vypadá 
jako by ji někdo nakreslil tužkou na papír, vy postu-
pujete se svým panáčkem po krajině, občas přijde 
nějaké to monstrum, ale je to fakt hrozně divná hra. 
Co už je ale lepší, je krátká hra Candles z roku 2008, 
v níž se ocitnete v  lese u  lucerny. A co dál? Stačí 
sledovat světla v dáli, která vás dovedou k tajuplnému 
domu. Přečtete si vzkaz od pošťáka přidělaný na 
dveřích a  směle dovnitř. Tam na vás bohužel čeká 
jen a  jen tma tmoucí a  jako na potvoru, když jste 
ve tmě, umřete. Dům je totiž prolezlý Impy, kteří se 
vydali ze svého domova v lese blíže k civilizaci kvůli 
potravě. Hra má Lovecraftovksou atmosféru a mohu 
vám zaručit, že při vašem prvním setkání s  Impem 
v  tmavé místnosti, ze které na vás zírají jeho zářící 
červené oči, se zaručeně vystrašíte. A malý tip na 
závěr, chcete-li se Impa zbavit, rozsviťte!

Martin Skuřok


