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Howard, rok první
Před rokem touhle dobou jsem zoufale válčil s freewarovými programy na sázení textu, kradl na netu
zajímavá pozadí a učil se komprimovat pdf. Honza zatím zuřivě ťukal článek za článkem a oba jsme svorně
upalovali voodoo panenky Briana Yuzny. Výsledkem bylo první číslo nezávislého horrorového časopisu Howard, které fanoušci nakonec dostali až prvního ledna. Od té doby ale striktně držíme ediční plán, který jsme
si předsevzali, a tak dnes začínáte číst už páté howardovské číslo.
Coby vánoční nadílku jsme vám, našim milým čtenářkám a čtenářům, přichystali nejednu lahůdku. Vyzdvihnout musíme nejen obsáhlý rozhovor s Jurajem Herzem, ale především odvahu této horrorové ikony
pustit si domů dvoumetrové, potetované, zarostlé monstrum, které možná je a možná není mírumilovným
redaktorem obskurního plátku. Naštěstí Eraserhead neměl zrovna hlad a tak si můžete pod stromečkem
pročítat zatím asi nejzajímavější rozhovor Howarda vůbec. Jako první z témat tohoto čísla jsme s investigativním zápalem sobě vlastním prozkoumali literární i filmové klenoty a sračky, ve kterých se po kolejích prohání
vláčky, metra, sadističtí strojvůdci i sexy průvodčí. Dalším velkým tématem jsou krásné ženy a jejich krásné
klíny. Redakce, včetně všech externistů a korektorky, tvoří silný fanklub obojího jmenovaného a tak, kromě
standardního profilu Asie Argento, prozkoumejte především obsáhlé výsledky našeho výzkumného projektu,
nazvaného „Holky od bobří řeky“. Dali jsme do toho všechno. Jako krví nasáklá nit se pak pátým Howardem
táhne téma Očí starého kostelníka, nejnovějšího celovečeráku Lukáše Bulavy a jeho slezské bandy. A to není
samozřejmě zdaleka všechno, prosincový Howard přetéká dalšími povídkami, rozhovory, profily a recenzemi
na filmy, knihy i počítačové hry.
Ušli jsme za ten rok kurevsky dlouhý kus cesty. Už nejsme dva zoufalci, na koleně pachtící stostránkové
čtení. Máme stabilní základnu složenou z recenzentů, ilustrátorů, šikovného grafika i korektora, tedy vlastně
korektorky. Lament je totiž pravděpodobně prvním členem redakce, kterému chybí penis. Doufejme, že ne
poslední. A výjimečně teď netoužím po epidemii lepry.
Zábavné čtení přeje
Roman Kroufek
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Hrůza na
kolejích

[4]

… ve filmu
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Znáte to. Jedete si v klidu vlakem, pohádali jste
se s průvodčím, dvakrát vás vyhodili z místa, mávaje podivnými rezervacemi, toaleta je cítit na několik
vagónů, ač parné léto, nevypnutelné topení peče
na 110 % a spolucestující evidentně snídal čočku na
chilli. Říkáte si – to je dneska kurva horror v tom vlaku. Ale chyba lávky, moji milí. Ve srovnání s fantazií
horrorových tvůrců je vaše nešťastné cestování projížďkou rájem. No posuďte sami …
Za jeden z prvních, ne-li vůbec první horrorový
snímek,
odehrávající se čistě v železničním prostředí
můžeme považovat
černobílý The Ghost
Train z roku 1941. Příběh je svou premisou
poměrně jednoduchý
– skupinka cestujících
uvízne v noční bouři v čekárně na vlakovém nádraží. Už tento pouhý fakt
by na většině českých stanic znamenal nefalšovaný
horror a to by se ani v noci
na kolejích nemusel prohánět
mysteriózní vlak plný duchů,

jako v tomto snímku. O vlaku plném strašidel se tu
však většinou pouze mluví, a jediným horrorovým
prvkem je nádražák odpudivého vzezření a nevrlého
chování (opět nic, na co by našinec nebyl zvyklý).
Nejstrašidelnější je ale na Ghost Trainu Arthur Askey,
komik a představitel jedné z hlavních rolí, jehož výstupy filmy co pár minut „obohacují“. Tělesně-trapný

humor, jehož je Askey stoupencem bohužel snímek
zcela degraduje a dává zcela zapomenout těm několika atmosférickým momentům, které tu jsou.
To naštěstí není případ povídkové antologie
Dr. Terror‘s House of Horrors (1965) studia Amicus.
To se na podobné projekty, kdy známý herec propojuje několik nezávislých příběhů, specializovalo a dodnes zůstává na poli filmových antologií nepřekonáno.
Dr. Terror‘s House of Horrors bohužel patří mezi slabší
zástupce tohoto specifického subžánru a to i navzdory faktu, že průvodcem nám tu není nikdo menší, než
Peter Cushing. Ten při cestě vlakem vykládá pěti pasažérům budoucnost ve formě hrůzostrašných příběhů,
přičemž dojde nejen na klasické upíry a vlkodlaky, ale
i exotičtější havěť ve formě inteligentních zabijáckých
rostlin či klasické voodoo kletby. Bohužel, kvalita je
roztodivná a žádná z povídek vás vyloženě nerozseká,
naopak, nejedna znudí až hanba.

„Nastal ten okamžik. Všichni zde zůstanou z vlastní dobré vůle a každý sám zodpovídá za své kroky. Blížíme se k nejkrásnějšímu finále. Ke katastrofě,“ oznámí v televizním zpracování stejnojmenné povídky
S. Grabińského tajemný železničář Wiór těm několika
zbylým cestujícím ve vlaku, který, vstříc tragické (?)
poezii slepé koleje, vede slepý strojvůdce. Pro polskou televizní sérii Opowieści niezwykle ji v roce 1967
natočil Ryszard Ber. A i když se tato verze od literární předlohy, jejíž překlad si můžete přečíst na jiném
místě tohoto čísla, trochu liší, hlavně svým závěrem,
to hlavní zůstává zachováno. Televizní formát příběhu velmi sedne, dokázal podchytit a vystihnout jeho
nádhernou atmosféru a Wiórův závěrečný proslov
o cestě k nejkrásnějšímu finále diváka už jen odsoudí
k odevzdanosti a očekávání nevyhnutelného. Zbývá
jen vyzdvihnout herecký výkon právě Jacka Woszczerowicze, který v roli Vavřince Wióra vypadá takřka
jako dvojče jednorukého muže z Twin Peaks.
Je rok 1909 a z Pekingu do Ruska vyjíždí vlak
s opravdu hvězdným osazenstvem. Posuďte sami:
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sleduje. Vládcem toho hnusu je pak fyzicky i duševně pokroucený kanibal, jehož jen z nutné povinnosti
pasujeme na zápornou postavu příběhu. Death Line
je v určitých aspektech fascinující kus filmařiny, který
však zbytečně sklouzává do nudné rutiny. Jako bychom sledovali film natočený dvěma různými autory
pro dvě zcela odlišné cílové skupiny. Rozhodně doporučujeme.

Christopher Lee, Peter Cushing a Telly Savalas. Společnost jim dělá několik krásných žen a jedna miliony
let stará fosilie podivné bytosti. A právě ta, respektive fakt, že není zase až tak mrtvá, jak se dělá, z této
jízdy udělá opravdový Horror Express (Expres hrůzy, 1972). A vlastně i zbytečně a nepochopitelně zapadlý klenot horrorových sedmdesátých let. Hlavně
povedené a velmi působivé masky a kostýmy, navzdory obecné levnosti snímku, z něj vytváří opravdu
zajímavý film, který má správnou atmosféru. Připočtěte ještě neméně působivý hudební motiv, retro kulisy a nic vám nezabrání koupit si jízdenku, nastoupit
a projet se. Stojí to vážně za to.
Jen o rok později se horroroví filmaři poprvé vydali do tunelů
metra, samozřejmě
toho
londýnského.
Vznikl
tak
pozoruhodný
snímek Death
Line
(1973),
známější v rodné Anglii pod
pulpovějším názvem Raw Meat.
Donald Pleasence
zde v další plešaté
roli detektiva pátrá
po nevysvětlitelných
zmizeních v komplexu opuštěných tunelů
londýnského
metra,
přičemž souběžně sledujeme výjevy z života
takových normálních anglických kanibalů. A jaké
výjevy! Kamera smrtelně
pomalým tempem proplouvá opuštěnými prostory
plnými rozkladu, hniloby a puchu z mrtvých těl, aniž
by ji doprovodil jediný tón hudby, jediný vysvětlující komentář. Je jen divák a hnus, který fascinovaně
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Do trochu jiného tematického soudku nás ponoří filmař s nejmelodičtějším jménem na světě, Aldo
Lado. Jeho L‘ Ultimo treno della notte [Night Train
Murders] (1975) je jednou z vůbec prvních evropských odpovědí na Cravenův Last House on the Left.
I když v tomto případě by se asi místo odpovědi slušelo použít označení „naprosto nudná překopávka“
© Mudr. Cabal. Příběh dvou znásilněných dívek, jejichž prznitelé jsou posléze pobiti rodiči jedné z nich,
je totiž ozvláštněn pouze tím, že se úvodní exploatační část odehrává v jedoucím vlaku. Což je také
zdaleka nejzajímavější aspekt snímku, protože rychle
jedoucí noční vlak představuje v mnoha směrech velmi nepříjemné místo pro život, jak ostatně zdařileji
později reflektovali i další tvůrci. Nutno zdůraznit poměrně velkou sterilnost filmu, kde až na scénu totální deflorace nožem (polovina čtenářů právě začala
hledat torrent) není vlastně nic pobuřujícího či snad
dokonce šokujícího.
Raději zpátky ke kořenům žánru. Povídku Hlídač Charlese Dickense jsme v jednom ze starších
čísel Howarda právoplatně zařadili mezi 20 nejlepších horrorových povídek všech dob a věnujeme se jí
i na jiném místě tohoto čísla. A stejně jako ona patří
k tomu nejlepšímu v horrorové literatuře, dá se stejné hodnocení aplikovat i na její čtyřicetiminutovou
anglickou televizní adaptaci z roku 1976. The Signalman totiž oplývá nejen nádhernou železniční poetikou, ale i skvělým herectvím obou hlavních aktérů
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cihlu“. Z původního znásilňování se s rostoucí minutáží stává dobrovolné dovádění ve dvou a více lidech,
přičemž ušetřena zůstává pouze jedna cestující na
smrtelném loži. Snímek je to rozhodně zajímavý, jen
je nutné v něm příliš nehledat horrorové prvky.

s úžasným Denholmem Elliottem (byť to není přímo
povídkový „sinavě hnědý brunet s tmavým vousem
a velmi hustým obočím“) v čele, a především houstnoucí bezvýchodnou atmosférou. Ač se to mnohé
komentáře snaží popřít, tento film vás opravdu může
vyděsit. Levou zadní.
Stejně lehce s vámi zamává
i La Ragazza del vagone letto
[Terror Express] (1979) Ferdinanda
Baldiho. Jen místo děšení se zaměřuje na ještě primitivnější pudy.
Hlavně tedy v případě, že máte slabost pro roztomilá ňadra a prdelku
přední české umělkyně Zory Ully
Keslerové, která v jedné z hlavních
rolí nejen že dokazuje, že je kvalitní
herečkou, ale také intenzivně odhaluje kousky i kusy své italským
sluncem zdravě opálené kůže. Její
kolegyně ji v tom zdatně sekundují
a divák brzo zjišťuje, že ač se film

zprvu tváří jako drsnější exploiťák s trojkou nebezpečných grázlů, kteří ovládnou dva vagóny jedoucího vlaku, je to trochu jinak. Tady jde totiž hlavně
o sex. A tak tady, slovy přítele Wutyho: „kámen šuká

A od Zory k další
bohyni. Ikona žánru
a královna horrového řevu Jamie Lee
Curtis si, konečně,
v Terror Train (1980)
trochu
pošramotí
svou reputaci. Coby
vysokoškolská studentka se totiž zapojí do jednoho dost
nepříjemného fórku,
jehož obětí se stane
její spolužák. A jsme samozřejmě na počátku osmdesátých let, ve zlatém věku slasheru, je tedy jasné,
že se vtípek trochu zvrtne, respektive neskončí tak,
jak si jeho zosnovatelé představovali. O tři roky později se Jamie a její spolužáci zúčastní megapárty ve
vlaku. Ještě před odjezdem se však jejich počet začne násilně snižovat, čehož si samozřejmě cestující,
opojení zábavou, alkoholem, drogami, sexem (je třeba podotknout, že vilností, nadržeností a náruživostí
v tomto filmu oplývají především dívky, chlapci takřka nikoliv) a kouzly Davida Copperfielda, zpočátku
vůbec nevšimnou. Každým dalším kilometrem však
živých ubývá a vše se blíží ke konečné konfrontaci,
pro niž je Jamie Lee Curtis již dostatečně vycvičená
ze svých předchozích filmových angažmá. Zajímavostí a z dnešního pohledu snad i originálním jevem
je fakt, že (byť během sledování několikrát propadnete pochybnostem), je hned od začátku jasné, kdo je
vrah. On se to film totiž nijak nesnaží skrývat. Je jím
Groucho Marx. Nebo že by to bylo Monstrum z Černé laguny?
Night Train to Terror z roku 1985 představuje
návrat k myšlence horrorové antologie, jejíž propojovací příběh se odehrává právě ve vlaku. Tentokrát
se tu setkávají postavy, představující zřejmě boha
a ďábla, hrající v kupé hru o duše aktérů jednot-
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livých příběhů. Ty jsou velice pestré, především ve
své kvalitě, která osciluje mezi vynikajícím béčkovým
příběhem se skvělými animatronickými efekty (ta
moucha!) a nejhorší možnou srajdou, za jakou by se
styděli i bratři Bandové. Celkový kladný dojem, i díky
nahotě a brutalitě, ovšem převažuje, přestože se jej
intenzivně snažila zničit i bizarní kapela, která svým
divným zpěvem dokreslovala propojovací story.

Za bizarní námět se nemusí stydět ani Beyond
the Door III (1989), známější za velkou louží pod názvem Amok Train, který sice neodkazuje na Bavu, respektive Assonitise, ale lépe vystihuje vyznění filmu.
Skupinka amerických studentů se v něm vydává do
Srbska, aby zjistili, že tahle studijní cesta se příliš nepovedla. Jugoška je totiž plná uctívačů Satana, kteří chtějí jednu z amerických panen oženit se svým
velkým kápem. Ač je režisér Kwitny amík jak poleno,
daří se mu budovat nádherně eurohorrorovou atmosféru, což je zdaleka největší deviza jinak nezajímavého filmu, který se, samozřejmě, z velké části odehrává ve vlaku.
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O The Sleeping Car (Lůžkový vlak hrůzy, 1990)
Obitus prohlásil, že „film s tak krásným českým názvem jednoduše nemůže být špatný.“ Nerad bych
se s ním pouštěl do zbytečné polemiky, ale ano, ten
český název je správně horrorový a navnazující. Byť
je trochu zavádějící, neboť film vůbec není o vlaku,
ba dokonce ani o lůžkovém voze. On je prostě jen
o vagónu, jehož půlku si na bydlení pronajme postarší student novinařiny Jason, který nastoupil na místní
vysokou. Kromě toho, že se ihned spřátelí s lehce
zastydle puberťáckým profesorem, takřka okamžitě
sbalí pohlednou spolužačku (třicátníky v této roli jistě
potěší hvězda někdejších VHS hitů Friday the 13th:
The Final Chapter nebo American Ninja Judie Aronson) a neustále řeší problémy se svou barbínovsky
dementní exmanželkou (tak mě napadá, co ti američtí vysokoškoláci všechno nestíhali?) zjišťuje, že
kromě trhlého souseda vagón obývá ještě něco. A to
něco rádo zabíjí Jasonovy návštěvníky a brousí si to
zuby (a jiné části těla) i na jeho novou sexy přítelkyni. K odhalení starého tajemství železnicí posedlého
muže ovdovělé bytné už pak zbývá jen krůček a je
jen škoda, že k tomu dochází až po trochu nudnějším
a hlavně dlouhém rozjezdu. Za pozornost, např. kromě výborné masky monstra, stojí bezesporu neprávem opomíjená a zapomenutá hvězda horrorových
filmů osmdesátých a počátku devadesátých let David Naughton v hlavní roli s tváří mladého Sylvestera
Stallonea a očima Kyla McLachlana (opravdu zajímavá kombinace).
V televizním Night train to Venice aka Train to
Hell (Vlak do pekla, 1993) cestuje do Benátek Orient
Expressem elegantní (jak tak jinak, když v podání Hugha Granta) novinář, mladá hezká herečka, skupinka
neonacistů, tanečnice a tajemný starší muž. Novinář
s sebou veze rukopis o neonacistech, neonacisté se
ho snaží získat, přitom se novinář sblíží s mladou herečkou. A kolem chodí tajemný šedovlasý muž s tváří
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Malcolma McDowella, háže démonické ksichty a vyvolává v hlavních hrdinech naprosto podivné a pro
samotný příběh zcela zbytečné představy. Kam tohle
všechno vede? To je právě ono. Nikam. Dokonce ani
poté, co se děj přesune do nitra Benátek. 90 % filmu je
pouhá vata, sled scén a záběrů, které nic neobjasňují
a příběh nikam nerozvíjí, vata, která nemá vzhledem
k něčemu, co se v tomto případě dá jen těžko nazvat
„příběhem“ nebo „zápletkou“, naprosto žádný význam
a smysl. Není to romantický film, není to drama, není to
thriller, není to ani mysteriózní horror, byť to obsahuje
od každého něco. Za pozornost stojí snad jen velmi
časté záběry na vlak projíždějící krajinou a krásné bradavky neméně krásné Tahnee Welsch. Zda to pro dobrý požitek stačí, si riskněte zjistit sami.
A pokud spíš máte chuť na
trochu zeleného slizu a nějaké
ty vybuchující upíry, sáhněte
po neznámém béčku Shadow
Zone: The Undead Express (1996). Upíři v něm obývají
opuštěné tunely newyorkského metra, projíždějí se v nich
v prastarém vagónu a prostě
si užívají. Jednoho dne se mezi
ně zamotá malý chlapec, fanda
horrorů. Po návratu mu nikdo
šílené povídačky o upírech nevěří a tak se musí do podzemí
vydat znovu. Film příliš nestál
a také podle toho vypadá, plusem budiž lehounce osmdesátková atmoška rodinných horrorových filmů a zábavné efekty.
Argentovo klasické giallo Non ho sonno (Vrah
přichází v noci, 2001) je pro náš výběr poměrně
netypické. Ono totiž vůbec není o železnici. Přesto

sem patří. Film nás totiž ve svém začátku seznámí
s jednou lehce jetější prostitutkou, která je zrovna
na kšeftě u dosti ujetého pána. V souvislosti s jiným
článkem tohoto čísla si neodpustím podotknout, že
ta šlapka poměrně dlouhou dobu před kamerou vystupuje zcela nahá a je majitelkou krásně rostlého
bobříka. No a tato prodejná děva zjistí, že její kunčaft je vrah a čistě náhodou mu nevědomky odcizí složku s kompromitujícími materiály (neřešte to,
v giallech se podobné věci občas stávají). A zde se
dostáváme k našemu tématu. Když se šlapka vrací
domů vlakem, vrah si pro ty materiály přijde. A, byť
celý film není nijak zvlášť špatný, právě ona vlaková
scéna, cca 12 minut dlouhá, patří k tomu nejlepšímu,
co film nabídne. Honička, napětí, krev, useknuté prsty a velmi ucházející výkon herečky hrající nebohou
sociální pracovnici. Když Argento chce, tak to prostě
umí i v pokročilém věku. A že mu jdou železniční scény, dokázal již ve svém druhém filmu Il Gatto a nove
code (Devítiocasá kočka, 1971), kde natočil zřejmě
nejlepší a nejpůsobivější kolizi rozjetého vlaku s lidským tělem v dějinách filmu.

I ve dvacátém prvním století se točí horrorové
antologie a I tre volti del terrore (2004) jsou v historii už třetí takovou, jejíž spojovací příběh se odehrává ve vlakovém kupé. Postarší hypnotizér tu třem
chlápkům předvede jejich největší životní hrůzy. Za
kamerou téhle italské jednohubky stál odborník na
speciální efekty Sergio Stivaletti, jehož uměleckou
práci můžeme obdivovat v pozdějších argentovkách
či největších peckách Michele Soaviho. Coby režisér
předvádí lehce nadprůměrnou práci, kterou povyšuje
díky výborným efektům, což asi není žádné překva-
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pení. Příběhy jednotlivých povídek mají hodně pestrou kvalitu, osobně si nejvíce pamatuji ten vlkodlačí,
i když možná je to opět hlavně kvůli skvělým trikům.
Franka Potente, ano, ta, co s rudou hlavou běhala o život ve třech různých verzích po německých
ulicích, změnila barvu vlasů a přesídlila do Anglie.
V Creep (Metro, 2004) se totiž coby blonďatá pař-

menka Kate chystá ulovit George Clooneyho. Výlet
za Clooneym se však trochu zvrtne a místo něj se
v londýnském metru Kate seznámí se vzdáleným
bratrancem Three Fingera z Wrong Turn. Velmi jednoduchá, prostá a nijak originální německo-anglická
oddechovka zaujme snad jen čtyřmi věcmi – netypicky blonďatou hřívou hlavní hrdinky, nelogičností
(proč to metro na noc zavírají, když tam stejně všude
nechají svítit a soupravy jezdí dál sem a tam?), pohyby tříprsťákova bratrance a ano, závěrečná scéna
má své kouzlo.
Ve vlaku se odehrává i příběh
filmu Snakes on a Train (Hadi ve
vlaku, 2006). Tedy nejprve ve vlaku,
poté v hadovi. V samotném závěru.
Vezměme to ale postupně. Důležitou informací je, že film pochází od
společnosti The Asylum. Tím by
mohlo býti řečeno vše. Proč vás
ale připravit o tu srandu. Nejdříve
se setkáme s indiánskou dívkou,
která je stižena jakousi hroznou
kletbou. Rodí se v ní hadi, které
pak za doprovodu docela efektního zeleného slizu zvrací. Tato dívka se dostane do vlaku, po kterém
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se, mimo několika cestujících různého věku, pohlaví
a pracovního zařazení, začnou zakrátko pohybovat
i hadi a občas se do někoho zakousnou. Však kdo by
se nezakousl do mladé krasavice ve slušivé minisukni a epesních kozačkách? No, a když lidi přestanou
stačit, na řadu přijde samotný vlak. Ano, v tomto filmu had sežere celý vlak. Ať už to zní jakkoliv šíleně
a celý film může být špatný, jak chce (třeba tak, jak
některé dobré filmy být umí), pro tuto scénu stojí za
to jej absolvovat.

To japonci se ve svých filmech, minimálně
tedy těch železničních, drží přeci jen více při zemi.
Co si budeme povídat, osmdesát procent šikmookých nadpřirozených horrorů začíná a končí za
závojem dlouhých vlasů a ani Otoshimono (Ghost
Train, 2006) není výjimkou. Standardní mainstreamové strašení duchy, na jaké jsme ze země s nejvyšší
seizmickou aktivitou zvyklí již léta. Nějaké to prokletí,
pár teenagerů ve školních uniformách a nějaký ten
bledý duch se znetvořenou tváří. Víc žlutí ďáblové ke
štěstí nepotřebují. Naštěstí na konci někdo zazpíval
dobře známou dětskou píseň „originalito, originalito vystrč růžky, snad na tě cenzor nevezme nůžky“
a přehlídka znetvořených těl v podzemních tunelech
rozhodně stojí zato. Jen to dlouhé čekání na ni je ubíjející. To si raději pusťte smyčku slavné sebevraždy
z nedostižného Jisatsu saakuru (2001), kde se pod
kola metra podívá několik desítek středoškolaček
najednou. Mlask.
Nejen v japonském metru řádí náboženské sekty. V End of the Line (Jízda smrti, 2007) se křesťanská sekta Hlas věčné naděje rozhodne mimo jiné
(a nejen) v kanadském metru rozjet svůj soudný den
a povražděním spasit co nejvíce lidí před příchodem
Satana a jeho pohůnků na zemi. Neprávem zapadlý,
zpočátku levně vypadající, snímek plný neznámých
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herců a hereček již od začátku ukazuje, že budeme
mít tu čest s žánrově dobře zvládnutým kouskem.
Mysteriózní napětí, šílené
postavy, dostatek neúčelových a neprvoplánovitých krvavých scén, včetně
jedné poněkud bizarnější
s těhotnou ženou v hlavní
roli, originalitou prosáklý
scénář a správně rázovitý
závěr. Tahle jízda smrti rozhodně stojí za to, tedy pokud ji absolvujete v bezpečí svého domácího křesla.
Takže až uslyšíte sborový zpěv „Bratři a sestry slyšte
hlas! Bůh je naděje. Bůh je láska!“ zdrhejte. Nebo se
jděte nechat bodnout.
Byť až po více než dvaceti letech a snad možná
i překvapivě, se filmové verze dočkala povídka Cliva
Barkera Půlnoční vlak smrti, jíž se věnujeme na jiném

místě tohoto čísla. Překvapivě snad v tom ohledu,
že povídka jako taková neskýtá zase až tak zcela
jasně filmový potenciál. Ale nakonec se to povedlo. Scénárista Jeff Buhler příběh pro potřeby filmu
trochu rozvedl, protáhne nás jím trošku oklikou, ale
snažil se zachovat odkaz původní povídky. A Ryuhei
Kitamura pak z The Midnight Meat Train (Půlnoční
vlak, 2008), pod produkčním dohledem samotného
autora povídky, udělal typicky Barkerovskou gore
řezničinu plnou energických, úderných (občas doslova) a syrových brutálních masakrů, v nichž umělá
i digitální krev teče a stříká po litrech a různé části lidských těl (např. oko Teda Raimiho) létají vagóny metra sem a tam. A vy tomu tu digitální masturbaci snad
i dokážete odpustit. Mlčenlivý Vinnie Jones ve svém
snad životním výkonu a od dob Modré Laguny ještě
pořád stejně žhavá Brooke Shields v pro ni poněkud
netypické roli. Tedy lépe řečeno v roli snad i typické,
jen v pro ni poněkud netypickém žánru.
Film Train (Vlak do pekel, 2008), s Thorou Birch
v hlavní roli, se údajně nechal inspirovat Terror Trainem
z roku 1980. Možná jen tím, že se, stejně jako on,

odehrává ve vlaku? Jinou spojnici pravděpodobně
asi nenajdete. V tomto filmu jde totiž o vysokoškolský tým judistů a judistek, který se svým trenérem
a jeho asistentem cestuje a zápasí po východní Evropě, respektive ruskojazyčných (a přidružených) oblastech. A nebyli by to krásní mladí neohrožení Američané, aby si v cizině nezašli zapařit (do docela zajímavého klubu s velmi povedenou hudební produkcí)
a ráno jim neujel vlak. Nasraný trenér se snaží, jako
typický Američan, angličtinou domluvit na nádraží
nějakou pomoc a co nejrychlejší spojení do Oděsy.
Když tu jim poradí náhle se objevivší žena – její vlak
do Oděsy jede. Jenže její vlak není jen tak obyčejný
vlak, operuje (doslova) v něm skupinka lékařů, která
za příslušný poplatek pomáhá a léčí movitější spoluobčany. A skupinka ztracených Američanů se zdá
být docela dobrou zásobárnou náhradních orgánů.
Ze zcela průměrného a nijak originálního, přesto mile
krvavého a lehce brutálního, filmu ční akorát Thora
Birch, kterou je pro tento film snad i škoda, a Ivan
Barnev (u nás známý hlavní rolí v Obsluhoval jsem
anglického krále) v poměrně obstojně hozené roli pro
podobné filmy typického vyšinutce.
Vyšinutci, konkrétně buranští bezdomovci, si užívají v dalším kousku našeho železničního seznamu.
Stag Night (2008) je příběhem docela klasická vyvražďovačka o skupince cestujících, která
vystoupila na nesprávné a zdánlivě
opuštěné stanici metra. Tu si postupně podávají již zmiňovaní bezďáci,
které kolega Bloody celkem přesně
pasoval na levné kopie Roba Zombieho. A když už zmiňujeme celebrity největší české filmové databáze, nedá mi
to necitovat Livingdeada. Ten tuhletu
nebetyčnou sračku ohodnotil takto:
„Já jsem se u filmu rozhodně nenudil.
pro (sic) mne to byla zábava . Já dávám 80 %, má sestra 100 %.“
Bylo by sice pamětihodné uzavřít
naše povídání zmínkou o fiktivní sestře jistého borce, ale chronologické
pořadí železničních horrorových příběhů nám to nedovoluje. Vynechali
bychom tak jednak půlhodinový atmosférický kraťas
Halt (2008), který se ve vlaku odehrává prakticky celý
a jednak Motion Sickness (2010) a za to by nás možná ty tři filmoví intelektuálové, co si Howarda stahují,
přestali číst. Vlak je tady totiž spíš metaforou, kterých
je v příběhu plném podivných záběrů, nahých žen
a useknutých hlav, nepočítaně. V rámci naší hitparády
jde o možná nejambicióznější projekt, který ale rozhodně není nejlepším. Na náš železničářský vkus je
v něm totiž málo mašinek a výhybek. A bez nich to
někdy prostě nejde …
Honza Vojtíšek
Roman Kroufek
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REPORT
Bloody Xmas Festival probíhá již nějaký ten rok,
poslední tři ročníky v rámci podzimního Festivalu
Fantazie. Nejprve v tradiční baště tohoto festivalu,
v Chotěboři, poté se i s ním, teď již pod názvem FanCity, přesunul do Prahy. Dle mých velmi kusých a ne
zcela přesných informací to jistou dobu i vypadalo,
že se letošní ročník konat nebude. Naštěstí pro nás
všechny ale horror v Česku ještě neumřel, a tak nakonec Bloody Xmas Fest 2012 přece jen proběhl. Jak,
je obsahem následujících odstavců.
Pravda, nakonec se všechno organizovalo v časovém presu, v ne zcela standardních podmínkách,
možná se i trochu improvizovalo, a ještě k tomu,
pokusit se překonat předloňský ročník spojený s návštěvou šíleného maniaka Lloyda Kaufmana, nebo
loňský s nejpovolanější filmovou horrorovou osobností Jurajem Herzem (už jste četli rozhovor v tomto čísle?) bylo takřka nemožné. Možná proto se o to
organizátoři a organizátorka nijak nesnažili a pojali
to trochu decentně, rodinněji a pohodářsky. Prostě
žádný stres.
A stres to ty dva říjnové dny opravdu nebyl. Byla
to pohoda. Alespoň pro mě coby napůl návštěvníka,
napůl přednášejícího.
Sobota 27. 10. 2012 začala v 9:00 hod. projekcí
fanouškovské pocty H. P. Lovecraftovi, středometrážního černobílého filmu Call of Cthulhu (2005).
Dorazil jsem během přerušené projekce (původně
se promítalo v jiném sále, než mělo), film jsem však,
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i díky tematickému zaměření minulého čísla Howarda, viděl již několikrát. Jen jsem byl velmi překvapen
českými titulky u originálního DVD. Lovecraftovi fanoušci z HPLHS společnosti opravdu myslí na mistrovy milce kdekoliv na světě. Film každopádně stojí
za zhlédnutí a takhle na malém plátně to mohlo mít
své kouzlo.
V 10:00 hod. nás Jarda Fox seznámil s těmi milými spoluobčany odvedle. Tedy sériovými vrahy. A minimálně mne překvapil velmi mile. Čekal jsem další
(a má drzost mi našeptává napsat nudný) výčet těch
nejznámějších a nejprobíranějších sériových vrahů,
úchylů a násilníků, kterých je všude plno a možná
vás, stejně jako mě, nechávají naprosto chladnými.
Ale Fox se k tomu postavil trochu jinak. A to hned
dvěma způsoby. Věnovat se těm obecně i mediálně
méně známým (přesto nijak umírněnějším či méně
vyšinutým) je velmi dobrý tah. A ještě k nim přidat
filmy zaměřující se na jejich osudy, případy a životní
radosti, to je hned další bodík k dobru. Bavilo mě to.
Což je pozitivní věc. Fox by možná měl trochu zapracovat na svém mluveném projevu, ale v každém případě byl dobře připravený, věděl, o čem mluví a věděl, co všechno má zmínit. Až mi pak přišla škoda, že
měl na svou přednášku jen jednu hodinu, za kterou
se toho nedalo stihnout moc, a Fox nakonec nestihl
říct vše, co chtěl. Takže příští rok pokračování? Určitě
dorazím. Je třeba říci, že na přednášce byla i nějaká
ta účast, lidi to bavilo, dokonce se zapojovali do diskuse. Což určitě potěší.
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V 11:00 hod. se ke stolku posadil takový divný
vousatý pán a snažil se těch pár posluchačů přesvědčit, že jakýsi elektronický horrorový časopis Howard je to nejlepší, s čím se mohou v životě setkat,
a že pokud tak dodnes neučinili (jeden z posluchačů!), je nejvyšší čas to změnit. Hovořil jsem hodinu,
představil dosud vyšlá jednotliví čísla, poodhalil oponu pozadí tvorby Howarda a stihl odpovědět i na pár
dotazů. Má vychloubačná slova doprovázela Obitusova grafická prezentace. Já byl spokojen. Co vy?
V pravé poledne přišel Gary Cooper a mysle si,
že jsme protestním shromážděním zombíků za právo
na neživot (vždyť přece na festival měli mrtví vstup
zdarma), všechny nás postřílel. No dobře. Tak ne, ale
bylo by to zajímavé, ne? Jaký mockumentary horror
by se o tom dal natočit … Následující hodina tedy
patřila bloku nazvanému Steampunkový svět. Že nevíte, o co jde? Já také ne, protože jsem se šel obědem posilnit na následující program.
Tím totiž byla hodinová přednáška mé maličkosti
o polském filmovém a televizním horroru od prvopočátků po rok 1990, respektive 1989. Byli lidi, byl
jsem tam já, byla opět Obitusem vytvořená, zcela
jistě povedená, vizuální prezentace a doufám, že dostatečný, výčet zajímavých informací o pěkné řádce
polských horrorových filmů. Včetně hromady fotek
(polo) nahých polských hereček, kterých není nikdy
dost …
Mezi 14:00–17:00 hod. proběhly bloky, které
snad s horrorem neměly nic moc společného a již
podle názvů mě nezajímaly, proto jsme se, včetně
organizátorů, organizátorky a několika návštěvníků
(nádherná fajfka, Evilminde) přesunuli vzájemně družit do nedalekého pohostinství.
V 17:00 hod. začala přednáška Borise Hokra,
která mě zaujala již názvem Devalvace zombie a upírů v současném horroru. A až se mi chce napsat,
že šlo o zlatý hřeb sobotního (pod)večera. Minimálně
co do návštěvnosti. Pokud mě teď paměť neklame
a tehdy zrak nešálil, v sále bylo plno. A mělo být proč.
Protože myslíte-li si, že je (respektive vždycky byl)
horror jen nějakou přiblblou bezduchou zábavou bez
hlubšího obsahu, Boris by vás přesvědčil o opaku.

Z obsahového a myšlenkového hlediska velmi zajímavá, podnětná a přínosná přednáška, byť bezmezné vynášení do nebes Laugierových Martyrs až tak
zcela nesdílím. Podtrženo sečteno, jsem velmi rád,
že to konečně zaznělo, že jsem to mohl slyšet a sdílet: Horror nebyl a není, respektive neměl by být, jednorázovou bezduchou stupidní zábavou. V tomhle
duchu se pak neslo několik příkladů současných
zombie a upírských příběhů. Ještě, že je nějak zvlášť
nesleduji, nebo od nich nic neočekávám, to zklamání
je pak minimální.
V 18:00 hod. začal hodinový program nazvaný
Máš MOR? Nemám, ani nehodlám mít, proto byl
opět čas na pauzu. Kterou jsem strávil v cukrárně
vedle Caelose na poslední chvíli se připravujícího na
svou následující přednášku.

Kterou byla od 19:00 hod. dvouhodinovka o historii horrorových videoher. Jdou vám dohromady
pojmy horrorový festival, přednáška, historie horrorových videoher a Stand-up comedy? Tak přesně
tohle proběhlo. Caelos předvedl výborný, zábavný
a hlavně neustále vtipem sršící výstup na stojáka.
Přesto to mělo vše, co by od toho návštěvník očekával – bylo to zajímavé a informativní. A to tvrdí někdo,
koho hry vůbec neberou, ani ty horrorové, přesto mě
to bavilo a informace mi přišly zajímavé. Ten humor,
neustálý smích posluchačů a diváků, byl jen bonus
navíc. Caelos se zaštiťoval improvizací, ale základní
pojmy a informace měl v malíčku, doplněné mnohdy
zábavnými obrázky a ještě zábavnějšími komentáři
k nim. Jednoduše nás bavil celé ty dvě hodiny, za což
se mu přísedící revanšovali neustálým přísunem paliva, tedy piva. Prostě jakmile někdo zpozoroval, že se
v Caelosově kelímku hladina piva nemilosrdně blíží
ke dnu, sám od sebe vstal, odešel a vrátil se s pivem,
které mu vrazil do ruky, zase si sedl a poslouchal.
Předpremiéru nového celovečerního horroru
z produkce Horrorwatch Oči starého kostelníka, která proběhla od 21:00 hod., jsem si původně chtěl
nechat záměrně ujít. A to proto, že jsem věděl, že
se zúčastním karvinské premiéry o týden později.
Nakonec mi to ale, i s ohledem na tvůrce a aktéry
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filmu, kteří přijeli v docela hojném počtu (a někteří
z nich film jako celek ten den viděli poprvé), nedalo
a sledoval jsem s nimi. Samozřejmě nelituji. Reakce
a komentáře si nechám do reportu z premiéry. Přesto
jen krátce a výstižně. Že by se českému filmovému
horroru blýskalo na lepší časy? Ze strany, z níž by to
možná málokdo čekal?
Od 23:00 hod. následoval první a druhý Blok
krátkých filmů. Jelikož byl bez české podpory, pro
mě to znamenalo přesun s Kostelnickou výpravou
a Caelosem do blízké hospody. Kde se k nám později
přidali i organizátoři. Ve tři ráno jsem si pak cestou do
tělocvičny, kde někteří z nás spali, posunul hodinky
na zimní čas, na parketách zalehl a usnul spánkem
spravedlivých.
V neděli ráno po probuzení Caelos trefně zhodnotil nastalou skutečnost. Rozhlédl se po tělocvičně,
zpola zaplněné spícími návštěvníky, a konstatoval:
„Tady to vypadá jak ve skladišti mrtvol!“. Vypadalo.
Bylo komické sledovat, jak různým lidem postupně
mobily spouštěly budící melodie a s nikým to ani nehnulo. Ani s dotyčným.
Do Kulturního centra jsme dorazili trošku s předstihem mezi prvními, což nám poskytlo možnost sledovat výbuchy jedné vzteklé a již od pohledu nepříjemné slečny, jež měla na starosti vstupní „bránu“.
Ten ambivalentní pocit, jestli se mám smát nahlas,
nebo vstát a umlátit ji židlí, byl hned po ránu velmi
zajímavý.
Dnešní den v jiné, na pohled hezčí, místnosti začal BXM úderem desáté hodiny třetím Blokem krátkých filmů. Ten jsem strávil v židli na chodbě před
sálem v družné debatě s Foxem převážně o horrorových remacích a horrorových kráskách. A mimo jiné
také sledováním technicky velmi náročného nasazování garderóby jedné z návštěvnic podzimního Fan
City. Ještě, že byl právě dorazivší Evilmind pohotový
a tak se o to s vámi můžeme obrazem podělit. Ano,
i toto lidé podstupují zcela dobrovolně.
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V 11:00 hod. mě pak Fox svou přednáškou Ve
stínu jedniček, docela překvapil, protože jsem obsahově čekal trošku něco jiného. Ale překvapení
bylo velmi příjemné, stejně jako zjištění, že spousta
zavedených sérií, respektive jejich první části, měly
ještě jakési své předobrazy, které by se daly nazvat
právě nultými filmy. Věděl jsem akorát o kraťasu Saw
z roku 2003, který vlastně rozpoutal celé to zapadnutí do bahna jedné z nejnadějnějších horrorových
sérií nového tisíciletí. Je opravdu velká škoda, že se
k němu valná většina diváků (pokud vůbec) dostane
pravděpodobně až po zhlédnutí několika částí nebo
celé série. Opravdu škoda, protože ten kraťas je
hodně fajn. Ale o „nultém Evil Dead“, tedy Within the
Woods (1978) jsem vůbec nevěděl a velmi mě pobavilo zjištění, že Raimi vlastně jeden příběh natočil
třikrát po sobě a ze všech je pravděpodobně kult (neboť i na tento nultý se hodně lidí dívá, byť mezi nimi
koluje velmi špatná kopie). Jedním z těchto snímků je
i španělský tříminutový kraťas Mamá (2008) Andrese
Muschiettiho, který mi doslova nakopal prdel. Tolik
atmosféry v pouhých třech minutách? Kdy naposled
se mi během tří minut horroru dvakrát sevřela prdel?
Dvě skvělé malé holky, jeden duch a tři minuty prostoru. To stačí. Stačí to na to, abych z toho kraťasu
byl nadšenej a hodně se těšil na celovečerák, který
se podle něj právě natáčí (jehož trailer byl součástí
přednášky).
Polední, prakticky poslední „živý“, program, moderovaná diskuse Proč se bát zítřků v českém horroru s režiséry Tomášem Kučerou a Tomášem Houškou, si zcela jistě zasloužil jiný čas konání. Z celých
dvou dnů BXM pro mě tato diskuse byla nejpřínosnější. Nejvíc mi dala, nejvíce mi toho poskytla, seznámila mě s nejvíce skutečnostmi. Byť všechno tohle
v podstatě v negativní poloze. Ta diskuse, respektive
její poskytnutý obsah, byl dost horror. To nejhlavnější, co jsem si z toho vzal, je toto: Budu rád za každý
český horrorový film, byť na tom obsahově a kvalitativně bude jakkoliv, protože točit v Česku horror
a snažit se ho dostat mezi lidi oficiální cestou je rovno šílenství a sebevraždě. A každý, kdo se o to přesto pokusí, má můj obdiv. Od obou režisérů jsme toho
vyslechli dost, komického i velmi smutného. Zjistili
jsme např. jak je možné a co všechno způsobuje, že
člověk, který se rozhodne natočit ryzí horror se vším
všudy včetně nahých holek, krve, bolesti a strachu,
nakonec natočí něco, jako je Labyrint (T. Houška).
Ostatně, osud Houškova Labyrintu, to by vydalo na
samostatný článek a já se možná někdy odhodlám
ho napsat. Diskuse byla velmi příjemná a rozvinutá.
Po sdělení zkušeností s vlastní tvorbou obou režisérů
došlo i na řešení reálné situace českého filmového
horroru, možnosti jiných přístupů, jiných forem, jak ty
filmy točit a dostávat je mezi lidi (v tomto směru mi
mezi pozvanými režiséry velmi chyběl Lukáš Bulava
z Horrorwatch). Celé diskuse jsem se zprvu obával,
jednak proto, že jsem Houškův Labyrint ještě neviděl
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(a jak to tak vypadá, bude možná zázrak, jestli ještě
někdy uvidím), jednak proto, že k tvorbě T. Kučery
nemám nijak kladný vztah. Tomáš Kučera se nakonec ukázal být docela sympatickým člověkem, až mi
přišlo líto, že stejně sympatická mi není jeho tvorba.
Přesto mě dostal svým vyznáním, že jeho top, jeho
předobrazem, jeho inspirací je druhá (třetí?) vlna
slasheru z let 1997-2005. Jasně, možná proto jeho
filmy vypadají, jak vypadají, ale mě potěšila ta jeho
odvaha to přiznat. Protože mi v ten okamžik došlo,
že na oblibu/neoblibu určitých věcí má asi opravdu
veliký vliv doba, kdy se s nimi setkáte. Celá diskuse
byla natáčena, možná by stálo za to natočený materiál nějak zpracovat (sestříhat, přepsat) a pustit mezi
lidi, protože její obsah byl opravdu zajímavý, přínosný
a věřím, že pro mnohé oči otevírající (byť do velmi
nepříjemné skutečnosti).
Program BXM pokračoval ještě dvěma Bloky
krátkých filmů. Já již však spěchal na vlak.
Letošní BXM Festival byl můj první, kterého jsem
se zúčastnil. Takže nemohu srovnávat. Přesto mohu
s klidným srdcem napsat, že se povedl a vlastně,
předčil má očekávání. Možná proto, že jsem zase
moc nenahlédl za oponu jeho příprav, i když ještě
do poslední chvíle jsem si nebyl jist, zda, i přestože
se spolupodílím na jeho programu (v podstatě Fan
City jako celku, jehož byl BXM součástí), nebudu muset platit vstupné jako každý jiný návštěvník. Možná
i přesto, že neměl zase tak velkou návštěvnost, byť
se kolem potulovaly desítky až stovky lidí.
Což mě, a teď se budeme pohybovat v čistě mé
osobní, subjektivní rovině, přivedlo na myšlenku,
nakolik je přínosné organizovat podobnou trachtaci
v rámci tak velké akce, jakým Fan City bylo, kde je
to stejně odsouváno na okraj a přehlíženo. Protože si
myslím, že přesně tak, jak to proběhlo, by se to dalo
docela dobře zorganizovat i samostatně, mohlo by
to být třeba i častěji, nebo putovní … Určitě by tak
nebolela ta malá účast/návštěvnost, když se kolem
potulují stovky lidí …
Samozřejmě, že to mohlo být lepší. Vždycky
všechno může být lepší. Pořadatelé a pořadatelka

letošního BXM festu mohli pozvat třeba Toma
Sixe, který by nás seznámil se základy chovu stonožek, Napakpaphu Nakprasitte a nebo
Stephena Kinga, který by nám zcela jistě řekl,
že pokud autor vydá dostatek knih, nemusí
být již nijak originální, že to stačí všechno jen
dobře a čtivě napsat. A já bych byl spokojený
úplně stejně, i když, přeci jenom Napakpapha
je Napakpapha … Ale tak třeba někdy příště.
Málem bych zapomněl. Díky iniciativě (které, jak známo, se meze nekladou) organizátorů, jste na tomto festivalu mohli získat historicky první časopis Howard tištěný na papíře.
Šlo sice jen o propagační festivalové miničíslo,
ale i to se počítá. A v přítomném creepyboxu
jste mohli zdarma zanechat nebo nabýt něco
horrorového, co vám chybí či nadbývá (knihy, DVD,
soundtracky, masky, cokoliv).
Kromě toho jsem měl možnost procházet se po
celém komplexu, sledovat všechny ty podivné lidi,
propadnuvší všem možným či nemožným věcem
(opravdu je možné, že hra založená na prostém principu kostičky pohltí tolik lidí?), setkat se s Chewbaccou se zeleným přelivem, krásnou slečnou s pohybujícíma se kočičíma ušima, vidět již zmíněné utahování korzetu s nohou v zádech, anebo se zbláznit
v mobilním oddělení knihkupectví Daemon. A samozřejmě opět se setkat nebo se seznámit se spoustou
příjemných, zajímavých a horrorem stejně postižených lidí.
Děkuji. Všem.
Honza Vojtíšek
Fotky: Zdeněk Zajíček, Zdeněk Skokan
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RECENZE

Sinister
Nestává se příliš často, aby prakticky všichni
žánroví fandové v mém okolí vynášeli svorně do nebes jeden konkrétní horror. Natož americkou novinku, která dokonce sviští našimi kiny. Sinister je takovou výjimkou. Výjimkou, nad kterou s neskrývaným
nadšením hýká prakticky celá česká horrorová obec.
A bohužel výjimkou, která ukazuje, že i když se točí
víc hrůzostrašných snímků než kdy jindy v historii,
horror je na tom vlastně docela blbě.
Český název: Zlověstný
Režie: Scott Derrickson
Scénář: Scott Derrickson, C. Robert Cargill
Délka: 110 min
Původ: USA
Rok: 2012
Hrají: Ethan Hawke, Juliet Rylace,
James Ransone, Clare Foley
Ale hezky postupně, nejprve se mrkneme na děj.
Ostatně, k nějakému tomu verdiktu se dostanu dříve,
než si namažete chleba bůčkovou pomazánkou. Se
kterou jistě nemá žádnou zkušenost vyhublý Ellison
Oswalt (Ethan Hawke), toho času spisovatel, živící se
popisováním těch nejbrutálnějších kriminálních případů. Jeho metody jsou poměrně neortodoxní a tak
ho ne každý má rád, jak se ostatně rychle přesvědčí
v novém bydlišti. Ellison se totiž s rodinou přestěhoval do nádherného velkého domu, jehož jedinou
pihou na kráse je fakt, že tu nedávno na zahradě byla
oběšena skoro celá rodina předchozího majitele.
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I z nenápadné pihy se však může díky scénáristickému UV záření stát pěkně vypasený melanom.
A věřte mi, že autoři Sinisteru září sakra silně. Za pár
vteřin nachází hlavní hrdina krabici s filmy, které se
ukáží být kvalitním snuffem, popisujícím nepěkné
konce jinak sympatických rodinek. Samozřejmě že je
mezi nimi i ta oběšenecká a Ellison tak může rozjet
pátrání, od kterého si slibuje nový bestseller, ale které
ho klidně může stát koule, i víc.
Jak vidíte, námět nic moc. Domů, ve kterých jedni zhebnuli, a druhé to pak trochu strašilo, už tu pár
bylo. Lutzovi by mohli vyprávět. A strašidelné malé
děti také nejsou zrovna úchvatným objevem, i když
samozřejmě fungují takřka vždy. V Sinisteru se obě
tyto ingredience míchají i protřepávají s nebývalou
intenzitou a mezi nimi se potácí Ethan Hawke, který
nejen že lže své manželce (chudák netuší, kam se
nastěhovala), ale navíc se kamarádíčkuje se zcela
vyhulenou postavou policisty, od kterého celou dobu
čekáte nějakou kulišárnu, aby se na něj nakonec
prakticky zapomnělo.
Naštěstí pro film i diváky ale výše jmenované propriety fungují většinu stopáže na jedničku, a hlavně
v první polovině filmu sedíte u obrazovky se staženou
řití a tikem v oku. Režisér, odpovědný například za
Exorcism of Emily Rose či pátého Hellraisera, dávkuje strach a napětí opatrně a v náznacích, takže divák jen bez dechu čeká, kam se příběh vydá. Silně to
podporují ony v úvodu zmíněné snuff filmy a jemné
náznaky velkého pohanského zla v pozadí. Prostě
horror, jaký máme rádi.
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Jenže pak najednou všem dojde dech. Začnou
se odkrývat jednotlivé karty, místo ve stínech se plazících postav se „na světle“ produkují děcka v nekvalitních maskách a divák už tuší celý zbytek filmu,
aniž by vůbec zapojil neokortex. Začne si uvědomovat, že se sice bál, ale je vlastně divné, že hlavní hrdina, demolující v noci půlku domu, nevzbudil zbytek
rodiny, nenechal domluvit profesora, který má pro něj
zásadní sdělení a vůbec se choval nějak divně. No
a celé to vyvrcholí nenápadným zívnutím, které přeruší až povedené závěrečné titulky.
Proč jsou ze Sinisteru tedy fandové tak nadšení?
Jednoduše proto, že strašidelné horrory, bez brutality

a laciných lekaček (které tady samozřejmě nechybí)
se dnes prakticky neobjevují. A tak jsou lační diváci
vděční za jakýkoli záchvěv opravdového strachu, který v nich tu a tam filmy vyvolají. A je jim vlastně jedno, že stejný příběh už tu viděli mnohokrát, nezřídka
i lépe zpracovaný. Ignorují hloupost scénáře, ztrátu
tempa i podivné herce. Jsou rádi, že se bojí. Chápu
je, ale tentokrát s nimi za jeden provaz nepotáhnu.
Roman Kroufek
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Rozhovor

Juraj Herz
„Horror má své opodstatnění.
A já ho mám rád.“
Jste s největší pravděpodobností jediný československý režisér, který by se mohl oprávněně
honosit přízviskem „horrorový“. Vybavíte si, kdy
asi tak, jak a z jakých pohnutek, jste se rozhodl
k tomu, že byste rád točil minimálně podivuhodné, strašidelné a vlastně nebojme se to říci rovnou, horrorové příběhy? Co vás k tomu přivedlo?
Myslím si, že mě k tomu přivedlo mé dětství. Vyrostl jsem v malém městě, v Kežmaroku, které bylo
rozdělené na tři národnosti. Žili tam Němci, Maďaři a Slováci. Otcova větev byla německá, matčina
maďarská. S těmi ostatními,
kteří nás navštěvovali, nebo
s kterými jsem trávil čas,
jsem hovořil spíše slovensky.
Otec mi například dal Hauffovy(1) pohádky; a Hauffovy
pohádky jsou strašidelné.
Některé z nich nejsou dodnes přeloženy do češtiny,
vyšel zde jen nějaký výběr.
A ty já jsem měl úplně nejraději. K mým velmi oblíbeným patřila třeba pohádka
O useknuté ruce. Hauffovy
horrorové pohádky mě velmi
chytly a to mě, zdá se, hodně
ovlivnilo. Samozřejmě jsem
tehdy netušil, co je horror
a taky jsem to tak nebral. My
jsme tomu říkali strašidelné
pohádky.
Pak, když jsem už byl
větší, jsem se dostal k Edgaru Allanu Poeovi nebo třeba
k Arbesovi, a cítil jsem, že
k tomu mám vztah, že se mi
to líbí. Když jsem potom později viděl i nějaké filmy,
u kterých se lidi báli, bylo to pro mě velmi potěšující.
Když jsem poté začal točit samostatně, největší pobídkou bylo setkání s názvem Spalovač mrtvol,
(1) Willhelm Hauff (1802–1827). Německý romantický spisovatel,
v letech 1825 a 1827 vydal tři almanachy autorských pohádek.
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který se mi líbil. Skoro u všech ostatních filmů jsem
měnil názvy, ale tady jsem si řekl, že tenhle je přesný,
že má v sobě něco tak krásně morbidního, že se mi
to bude líbit. Ale ta kniha se mi nelíbila. S Fuksem,
jejím autorem, jsem ji dva roky přepisoval do scénáře. V tom prostředí krematorií, v kterých jsme točili, a v té celkové atmosféře, jsem se ale cítil dobře
a velmi doma. Řekl jsem si tedy, že budu v takových
hrůzných filmech pokračovat.
Ještě pořád jsem neříkal horror. Měl jsem připravené další filmy. Měl jsem Nadsamce od Alfreda
Jarryho, což měl být hrůzný
film, Myši Natálie Mooshabrové nebo Příběh kriminálního rady od Fukse. To jsou
všechno filmy, které padly
do devětašedesátého roku
a všechny byly zakázány.
Ostatní, co jsem natáčel,
vlastně bylo proti mé vůli.
Sladké hry minulého léta
byl impresionistický film,
u kterého jsem si řekl, že ho
natočím, protože Spalovač
mrtvol byl expresionistický.
Pak už jsem měl připravené
ty horrory, které jsem ale nakonec nesměl točit.
V sedmdesátých letech
na mne tlačili, že jsem apolitický, že nic nedělám a že
nejsem ve straně. Že bych
tedy měl natočit film s nějakým politickým, socialistickým, poselstvím. Abych se
tomu vyhnul, tak jsem si vybral pohádky. U Panny
a netvora mi ředitelství řeklo, že je to strašně drahé,
že jde o obrovskou stavbu, že se toho tedy musí využít a tak mi jedna z dramaturgických skupin nabídla
Deváté srdce. A ačkoliv si vedení myslelo, že to jsou
pohádky pro děti a já jsem to tak taky bral, a nešel
jsem do toho s velkým nadšením, tak se z toho postupně, nějakým řízením mých vnitřních pocitů, vy-

HOWARD – 5/2012
vinuly filmy velmi blízké
horroru. Vedení Barrandova, když oba filmy vidělo,
mě za to, jak jsem je natočil, odsoudilo. Měli v podstatě pravdu, protože děti
z obou filmů z kin prchaly
s pláčem. Na druhé straně se ty filmy dostaly na
festivaly horrorových filmů
a kupodivu jsem na nich
za oba dostal hlavní ceny.
Vedle všech těch typicky
horrorových, krvavých filmů je dostaly právě tyhle
„pohádky“. Což mě velmi překvapilo a velmi povzbudilo. Nemohl jsem si však nijak pomoci, protože jsem
neměl šanci to dělat.
Později jsem mluvil s dr. Nesvatbou. Nabídl mi
film, který jsem přejmenoval na Upír z Feratu, protože
jsem tam chtěl připomenout Nosferatu, mou milovanou upírskou postavu. Kromě toho jsem tam ještě navíc zakomponoval scénku, která se tam promítá jako
starý film, a v níž vystupuje upír. Toho upíra jsem si
zahrál já. Dokonce jsem si musel oholit knír, protože
upír s knírem není. Udělal jsem to, protože na bruselském horrorovém festivalu, kde jsem taky byl a který
je s úžasnou atmosférou jeden z nejlepších na světě,
mají galerii herců hrajících upíry. A já jsem se do té galerie chtěl dostat. Proto jsem hrál upíra. Myslím si, že
má fotografie už v Bruselu v té galerii visí. Film to byl
sice upírský, leč i tak neprošel cenzurou. Už ve scénáři
mi nejdrastičtější scény vyškrtli a pak, když jsem to
natočil, mi vystřihli ještě všechno to drastické, co se
mi tam povedlo propašovat. Honza Švankmajer, můj
spolužák, mi udělal motor toho auta z kravích střev.
Bylo tam srdce a plíce a celé to dýchalo. Byly tam
kravské krky, které představovali válce. Všechno se to
hýbalo a žilo a tekla tam krev. Bylo to úžasné, udělal to
výborně. A to mi kompletně vystřihli, což mě mrzí asi
nejvíce. Byl jsem strašně naštvaný, protože část toho,
co jsem na tom filmu miloval, zmizela. Myslel jsem si,
že už nastala doba, kdy s horrorem projdu. Ale ta doba
nenastala. Pořád mi to stříhali a zkracovali.
Ještě předtím jsem udělal takovou horrorovou
hříčku s písničkami Nadi Urbánkové, která se jmenovala Noční můry Nadi Urbánkové. Ona tam zpívá
své písně, ale zpívá to v lese, kde jsou rakve, které
se otevírají, vylézají tam upírky a Petr Čepek tam hrál
němou roli upíra. Tento televizní film se do roku 1989
nepromítal vůbec a pak se snad nějak na chvíli objevil, ale už to bylo staré.
Tohle jsou tedy mé peripetie s horrorem.
Největší zkušeností však pro mě byla hlavně
účast např. v porotě na festivalu horrorových filmů

v Madridu, v Portugalsku
na Fantasporto, v Bruselu, ve Francii. Atmosféra
festivalů horrorových filmů se nedá vůbec srovnat s jakýmkoliv festivalem. Pokud jste byl někdy
na festivalu horrorových
filmů, na Karlovy Vary
a podobně můžete klidně
zapomenout. Ty lidi drží
spolu, je to jedna pevná
společnost. Režiséři drží
spolu. Zatímco na jiných
festivalech se režiséři nesetkávají a nejsou k sobě nějak zvlášť přátelští, tady
jsou opravdu jedna rodina. Sedíme u jednoho stolu,
povídáme si, smějeme se. Bavil jsem se tam s jedním slavným italským režisérem horrorových filmů
Jessem Francem, který přijel na kolečkovém křesle,
stařičký, už neměl zuby, bylo mu asi osmdesát, a já
jsem se ho ptal, že prý natočil 85 filmů, jestli je to
pravda. On odpověděl, že ne, že jich natočil 110. Ale
mezi nimi, když horrorové filmy nešly, tu a tam natočil porno. Já jsem se na jeho filmy podíval a bylo
jich dost. Těch pornografických … Z horroru do porna
zřejmě není zase tak daleko a jsou i porno filmy, které
jsou horrorové. Ta společnost všech diváků a režisérů
na horrorových festivalech je naprosto nesrovnatelná
s jakýmkoliv jiným tzv. normálním festivalem.
Pak jsem natočil film T.M.A. Ale to už nebyl čistý
horror. Mělo to vlastní myšlenku a nějak jsem se netrefil do toho subžánru, který zrovna v té době v zemích,
kde se horrorové filmy natáčí, tzn. Belgie (kde se jich
točí kupodivu hodně) nebo Španělsko, panoval.
Chtěl jsem točit i Báthoričku. Scénář jsem měl
napsaný dávno, už za socialismu mi ho nepustili
a pak to natočil Juraj Jakubisko, kterého mám rád,
ale ten film rád nemám. Protože to není to, co jsem
chtěl točit. Není to ani horrorový film. Vůbec.
Údajně máte hrůzu rád, ale nevíte, kde se to
ve Vás bere. Platí to stále? Dáváte tedy v horrorech přednost strachu a mrazení v zádech před
krví a znechucením?
Ano, to určitě. Já jsem v podstatě blíže tomu thrilleru než horroru. I když se i v mých filmech, třeba
v Upíru z Feratu, krev objevuje. Dívám se na ty filmy
rád. Některé mě potěší. Některé, ty které jsou velmi
povrchní, ne.
Jaký tedy máte k horrorovému žánru vztah?
Co si myslíte o současném filmovém horroru?
O recyklační vlně remaků? Sledujete speciálně
nějaký horrorový subžánr, produkci určitého státu
nebo přímo režiséra?
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Já se k těm horrorovým filmům nedostanu u nás
v kinech. Protože v poslední době ani moc do kina
nechodím. Já si stahuji filmy z internetu a mám hodně horrorových filmů, které jsem ani nestačil vidět,
protože jich mám tolik. Od již zmíněného italského
režiséra jsem si stáhl všech jeho 110 filmů a není
možné se na to všechno podívat. Ale mám rád filmy,
které mají nějaké tajemství. Možná se tomu asi nedá
říkat horrorový film – já někdy ani sám nevím, kde
jsou hranice horrorového filmu a thrilleru – ale mě se
velice líbil např. Šestý smysl. Velmi se mi líbil film Ti
druzí. Což jsou filmy, ve kterých jsou horrorové prvky,
ale nevím, jak je pojmenovat, asi jako thrillery nebo
horrorové thrillery … Já moc nevěřím v čisté žánry,
i když jsou horrorové filmy, které jsou velmi čisté. Například Upír Nosferatu, ještě němý film, který mám
velmi rád. Ten remake, který natočil Werner Herzog,
se mi už tak nelíbil.
Ptal jste se na remaky. Já jsem narazil na 14 filmů
o hraběnce Báthoryové. Asi šest těch filmů bylo natočeno v Belgii. Viděl jsem Báthoryčku, která se odehrávala v současnosti. Byla to dáma z hotelu, která měla
svůj pokoj s ohromnou koupelnou, kam si vodila dívky, vraždila je a koupala se v krvi. Ačkoliv Báthoryová
se nikdy nekoupala v krvi. Měl jsem to ve svém scénáři. Ve sklepě ty báby vytáhly jednotlivé dívky v kleci
a ji zase omámily nějakým kořením, takže se dostala
do takového toho hašišového opojení. Pak píchaly do
těch děvčat dlouhými kopími, až z nich začala kapat
krev. Ona sama seděla pod nimi zahalená v bílé látce, která postupně rudla krví a ta krev se na ni lepila.
A z té látky vlastně chtěla získat mládí a krásnou pleť.
Ty filmy o Báthoričce, co jsem viděl, byly většinou
trapné, byly špatné, protože neměli tušení o tom, jak
to bylo. Já jsem se dostal k různým spisům a dost
razantně jsem se držel skutečnosti. Ta byla zcela jiná,
než třeba i v Jakubiskově filmu a v těch ostatních filmech, které jsem viděl. Například na festivalu v Belgii.
Nebo které mi poskytli na mou žádost.
Nazýval jste tedy své filmy od nějaké doby vyloženě horrorovými? Říkal jste, že točíte horror?
U Spalovače mrtvol jsem si myslel, byl jsem
o tom přesvědčený, a myslím si to i teď, že jsem točil
černou komedii. Že to černá komedie potom nakonec
nebyla, tedy pro diváky, mi došlo až později. I když,
promítal jsem ho v Holandsku a tam se diváci smáli od začátku do konce. Pochopili ten humor, který
v tom je. Naproti tomu v Neapoli, tam vůbec neznají
spalování mrtvol, tam se všechny mrtvoly zakopávají do země. Takže už ten fakt pro ně byl absolutně
hrůzný a diváci, když film skončil, byli bledí, obsadili
všechny bary v okolí a vypili, co mohli. Protože to pro
ně byl horror. Pro mě ne. Ale ten konečný výsledek
byl horrorový. Když jsem dělal Upíra z Feratu, v rámci možností socialistického Československa jsem se
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snažil do horrorového žánru dostat. Což se stoprocentně nepovedlo, protože tam ty nejhorrorovější
věci vystřihli a už jsem je nikdy nenašel. Ani negativ
nebo kousek nějaké vystřižené části. Teď budu natáčet svůj další film, který ale ještě nemá název. Už má
producenta, budeme točit zřejmě v německo-české
koprodukci a asi s americkými herci. Nemůžu říci, že
to bude čistý horrorový film. Je asi tak horrorový jako
třeba Šestý smysl.
Což může mnohým stačit …
Doufám, že se to povede, a že ho příští rok natočím.
Byla v tom, že jste za socialismu točil tyto filmy, nějaká výhoda? Jako že jste točil „politicky
nezávadné“ filmy nebo naopak, že podobný druh
filmů tady nikdo moc netočil? Nechci říct, že jste
to měl jednoduché, protože to tu nikdo jiný moc
netočil, ale …
Ne. Netočil jsem to proto, že to nikdo jiný netočil.
Točil jsem to proto, že jsem nechtěl točit politické filmy. Bylo to východisko z nouze. Takový trošku únik
do jiného světa. Někdo pokládá za horror, a tenkrát
mi to vyčítali a dostal jsem za to zákaz, Morgianu.
Já jsem to ale bral jako romantický film. Tenkrát se
stranický šéf dramaturgické skupiny, který nás hlídal, abychom netočili protisocialistické filmy, u toho
filmu strašně rozčílil a vynadal mi, že jsem nenatočil romantický film, protože tam pořád straším! Já
jsem mu ale oponoval, že v romantismu se strašilo.
I u Máchy, nebo kohokoliv z romantiků, byl základ, že
se to odehrávalo v nějakém strašidelném prostředí,
nebo tam vystupovaly strašidelné postavy. To odmítal a tvrdil, že nevím, co je romantismus. A jal se mi
vysvětlovat, že je to v podstatě červená knihovna.
Červenou knihovnu jsem opravdu netočil. K mému
velkému překvapení byla tedy i Morgiana zařazena
do skupiny horrorových filmů.
Já si myslím, že právem. Bylo na tom tedy
něco vyloženě pozitivního? Ve smyslu, že se to
tady moc netočilo …
Pozitivní to bylo pro ně v tom, že mi zakázali dál
točit. Po Morgianě jsem měl dva roky zákaz. Točil
jsem jen něco v televizi, něco na Slovensku. Pak mi
dovolili, že se tedy můžu vrátit, že můžu točit, ale
musí to být z dělnického prostředí. Tak jsem natočil
Holky z porcelánu. A zase jsem se určitým způsobem vyhnul tomu dělnickému prostředí. Ale to bylo
neustálé kličkování. Kličkování mezi tím, co si od filmařů představovalo vedení a Ústřední výbor strany
a tím, co jsem si představoval já, ale nemohl to dělat.
Tak jsem se vyhýbal a dělal věci, které mi ještě s těžkou bídou a odřenýma ušima prošli.
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V časopise se na to často ptáme přímo hereček. Teď však máme příležitost tomuto zdánlivě
chlípnému dotazu vtisknout trochu jinou povahu,
čestnější a nezištné pohnutky. Nahota k horroru
od jisté doby neoddělitelně patří …
Já si myslím, že tam patří naprosto jistě. A taky
jsem se snažil, aby nahota v mých horrorech byla,
aspoň v rámci možností té doby. Aby se tam objevovala.
Jak to vypadalo v kinematografii socialistického Československa
se svlékáním hereček
nebo i herců?
Byl to absolutní průšvih. Protože se mi snažili
vysvětlit, že každé nahé
ňadro vychází vstříc kapitalistické Americe.
Procházelo to tedy
nějakým schvalováním?
Ty nahé scény?
Samozřejmě. Nejen nahé scény. Celý film. Stran
nahoty se zdrcujícím výsledkem. V tom smyslu, že
jsem je musel vystřihovat. Již v prvním mém filmu
Znamení Raka, což bylo v šedesátém šestém roce,
jsem měl scénu, kde hlavní představitelka, lékařka,
masturbovala. To byl po Ingmaru Bergmanovi vlastně
druhý vážný film, v němž byla masturbace. No a to se
mohli zbláznit. To mi vystřihli. Pak ten film prodali Italům a já jsem jel do Říma tu masturbaci a ještě nějaké
erotické scény do toho filmu znovu dotočit.
A když už ten scénář byl schválený, řešilo se
to pak ještě s těmi herečkami? Že jste jim prostě
řekl: „Tady se svlečeš!“ a ona to udělala? Nebo
jste se o tom nějak bavili, jestli to má smysl ta
nahota …
Pro mě měla vždycky smysl. Některé herečky
o tom nepřemýšlejí. Například ve filmu T.M.A. mám
dost erotických a nahých scén a ty herečky o tom věděly. Řeknu jim to, popíšu a ony s tím souhlasí a udělají to. Stávají se ale i případy jako např. v mém velmi
oblíbeném filmu Pasáž. Což je surrealisticko-fantaskní film, podle mě i s horrorovými prvky. V něm jsem do
hlavní role obsadil polskou herečku. Upozornil jsem
ji na to, že ve filmu jsou velké scény se souloží. Ona
za mnou pak přišla a říká mi, že se mnou musí mluvit o jedné zásadní věci. Že je katolicky vychovaná
a že si vymyslela, že ty scény s těmi souložemi, bude
hrát v kalhotkách a podprsence. Na to jsem jí řekl,
ať jde do prvního patra, tam je produkce, kde jí dají

letenku, a může se vrátit do Polska. Byl tam u toho
ještě jeden polský herec, který hrál jednu z hlavních
rolí a ten mi řekl, ať mu ji nechám na deset minut, že
si s ní promluví. Vzal ji pryč, a když se za chvíli vrátili, ona, že by to tedy zkusila, ale že by ráda natočila
nějakou scénku, jestli se vůbec umí svléknout. Dobře.
Tak jsme dotáhli do produkční místnosti gauč, kameru, v níž samozřejmě nebyl film. To, že to točíme, jsme
jen předstírali. A ona s tím polským hercem sehrála
scénu, kde jsem jim říkal,
že on jí svléká. Všechno
se povedlo a ona kývla,
že tedy můžu. Já jsem si
ho pak zavolal a ptám se
ho, jak to udělal, že byla
ochotná se svléknout. On
odpověděl: „No, já jsem
s ní byl v místnosti, bleskurychle jsem se svlékl do
naha a říkám jí, že jsem
nahý. No a co?! My jsme
herci a jsme prodejné děvky, my musíme hrát to, co
je ve scénáři. Tak jsem nahej a nic se neděje a ty budeš nahá a taky se nic neděje.“ Takže jsme ty erotické
scény mohli natočit. Nevím, jestli jste ho už viděl …
Byl mi doporučován, ještě jsem se k němu ale
nedostal.
Tak se k němu dostaňte, protože přinejmenším ty
erotické scény jsou velmi pěkné.
A je tedy nějaký patrný rozdílný přístup tehdy
za socialismu a dneska?
No samozřejmě. Teď ten film, který připravuji,
v něm jsou taky velké erotické scény, protože já je
mám rád a rád je točím, a patří do toho žánru. Za
socialismu jsem opravdu za každé nahé ňadro musel
bojovat.
Myslel jsem rozdíl i u těch hereček. Jestli
k tomu dneska přistupují jinak než tehdy.
Samozřejmě, že k tomu přistupují jinak. Protože tenkrát celá ta doba, všechny ty takzvané kritiky,
které se objevovaly v novinách, celá společnost byla
jiná. Uvědomte si, jaký druh filmu se promítal v kinech, k jakému druhu filmu se diváci dostali a najednou … I ty herečky, samozřejmě, měly velké zábrany,
protože věděly, že mezi diváky nepanuje vstřícnost.
Dnes, když si zapnete večer televizi, tak můžete vidět
porna a všechno možné, to tenkrát neexistovalo. To
se tehdy šířilo a prodávalo pod rukou. Já jsem měl
ateliér po textaři Zdenku Rytířovi a převzal jsem s ním
i nějaký jeho nábytek, co tam měl. Jednoho dne mě
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vykradli. Protože jsem za Morgianu v Chicagu získal
Zlatého Huga a někdo si zřejmě myslel, že to je z pravého zlata. A ačkoliv ten ateliér byl v šestapůltém patře, někdo se vyšplhal úzkým šachetním komínem
nahoru a tu sošku ukradl. Zůstal tam jeden 8mm film.
Zavolala se policie, která všechno prohlédla a našla
ten film. Promítli si ho a byla to pornografie, kterou
já jsem zdědil s ateliérem, ale ani jsem netušil, co
na té osmičce vůbec je. A tak mě obžalovali z držení
pornografie. I když to zřejmě patřilo Zdeňku Rytířovi.
Režisér David Lynch se skladatelem Angelem
Badalamentim při tvorbě hudby pro jeho filmy
úzce spolupracoval. A vzniklo tak nerozdělitelné
a pro atmosféru daných filmů nezaměnitelné propojení vizuální stránky s tou hudební. U některých
vašich filmů tomu je podobně s hudbou Petra
Hapky, která jim dodává a poskytuje ještě hlubší,
tísnivější a strašidelnější atmosféru. Mnohé scény z Panny a netvora mě děsí ještě dnes, už jen
pro ten hudební doprovod. Probírali jste nějak tu
povahu jednotlivých scén, vaše představy o tom,
jaká hudba by tam měla být, anebo jste mu prostě
řekl, takhle bude ta scéna, udělej nějakou hudbu?
Ne, ne. Já mám jeden velký mindrák. Já, ačkoliv
jsem to zkoušel a ačkoliv mám docela hudební sluch,
jsem se nenaučil na žádný hudební nástroj. Tady
mám bonga, tak alespoň na to někdy hraji (smích).
Proto jsem se hudebním skladatelům strašně míchal
do hudby. Jedinému, kterému jsem se do toho nemohl míchat, byl Zdeněk Liška. S ním jsem probíral Spalovače mrtvol a říkal jsem mu: „Tady začne
hudba, teď pojede minutu třicet šest, tam přestane,
tam se opakuje ten motiv.“ To jsem říkal každému
skladateli, takhle jsem to rozebíral, tohle se spojuje
s tímhle motivem, teď to bude trošku hrůzné… Liška
mi na všechno přikyvoval a pak se mě zeptal, zda
má strašit nebo zda má být hodný. Řekl jsem mu,
že už jsem v tom strašil dost, tak ať je hodný. A on
tam udělal geniální valčíky. Třeba když otec Kopfrkingl pronásleduje svoji dceru mezi rakvemi a chce ji
zabít, tam udělal ohromný valčík. Dal tam hudbu tam,
kde já jsem nechtěl, kde já jsem ji chtěl, tam hudba
nebyla. Ale udělal to geniálně, skvěle.
Hapkovi jsem u Panny a netvora řekl, že tam vlastně smí být jen dva motivy, jeden jemný klavírní, motiv
panny, druhý temný varhaní, motiv netvora a nakonec
se ty dva motivy spojí v jeden. Takže tohle, i časy, jsem
s nimi probíral. Řešili jsme všechno. U Upíra z Feratu
jsem s ním však měl problém. Protože Hapka je skvělý
na melodické hudby. Jakmile slyšíte nějaký film, pro
který dělal hudbu Hapka, tak ho v tom poznáte, protože je to velice melodické. A já jsem mu řekl, že v Upíru
z Feratu žádná melodie nebude. Jenom na konci, kdy
hlavní představitelka umírá v autě, když je vysávána,
tak tam bude melodický motiv. Jinak to v celém filmu
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bude nemelodické. Řekl jsem mu, že to bude hudba,
kterou vyrobí třeba z řetězů, z bouchání na piano a podobných věcí. Hapka na to vůbec nebyl zvyklý, tloukl
hlavou o stůl a láteřil, co mu to dělám, že to nemůže
dělat. Ale pak to zvládl a měl tam ty řetězy a všechno
možné a hrál na struny od piana a až na konec udělal tu melodickou hudbu. To tedy byla domluva, bylo
to mé přání, aby dělal tu hudbu takhle. A tohle dělám
u každého hudebního skladatele, že se do té hudby
hodně míchám. Když už to nemůžu skládat a nahrávat
sám, tak ho aspoň buzeruju.
Už jste hovořil o tom, že pro strašidelnost a morbidnost byla kritizována Morgiana, což mě trošku
překvapuje, protože to je velmi dospělý film ...
Řekli mi, že to je sadomasochistický film. Já se
jich ptal, kde je tam sado a kde maso?
Zmínil jste již i to, že z Panny a netvora utíkaly
děti z kin. Jak na tom vlastně byla ta neoficiální kritika, od samotných lidí, třeba na Deváté srdce nebo
právě Pannu a netvora? Dostával jste nějaké dopisy,
že to dětem pouštět nebudou, protože se bojí?
Ano, samozřejmě.
Chodí Vám podobné reakce i dneska?
Na ty staré filmy už ne. Pouze Spalovač mrtvol
se neuvěřitelně drží. Minulý týden jsem byl v Mnichově, kde se promítal a proběhla tam i následná diskuse. V posledních třech letech ten film vyšel na krásně
udělaných DVD s opravenými kopiemi a spoustou
bonusů v Anglii, ve Francii, v Německu. U mě doma
byly různé skupiny filmařů, které pro ty DVD se mnou
dělaly rozhovory, natáčeli jsme i v pardubickém krematoriu. O tohle je tedy stále zájem a pořád se na to
lidi dívají. Což mě docela překvapuje, protože to je
strašně let.
Chodily vám tedy nějaké dopisy od lidí, jak
může být Panna a netvor pohádka, když se toho
děti děsí? Já mám v tom filmu asi dvě scény,
u nichž jsem byl jako dítě fakt vyděšený a i dnes
se u nich necítím dvakrát dobře.
To určitě. Hlavně to psaly matky a babičky, které
byly s dětmi na pohádce a protože to děti nevydržely,
začaly řvát a oni s nimi musely jít ven a utěšovat je,
tak samozřejmě si vypustily páru na mě. Ale obrovským zadostiučiněním bylo, že oba filmy na horrorových festivalech získaly ceny.
Zajímavé je, že jsem to původně odmítl točit. Pamatoval jsem si jeden z nejslavnějších francouzských
filmů Kráska a zvíře, který natočil Jean Cocteau a který patří k jedněm z nejkrásnějších a nejkultovnějších
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francouzských filmů a tak proč bych to měl točit. Pak
jsem si však ten Cocteauův film pustil a řekl jsem si,
že vím, jak to natočit jinak. A kývl jsem na to. Kráska
a zvíře se původně měl jmenovat i tento můj film, ale
aby se to odlišilo, rozhodl jsem se ho přejmenovat
na Panna a netvor. Záleželo mi hlavně na tom, jak
udělat toho netvora, aby to nebyl takový lvíček, nebo
tedy kočičí šelma, s níž může člověk navázat kontakt,
kterou může pohladit. Aby to bylo něco, netvor, který
má podobu nějakého zvířete, ale se kterým je velmi
těžká komunikace. A to je pták. S pomocí vynikajícího výtvarníka Vyletěla, který mi navrhl masku, jsem
netvora tedy udělal ptákem. Když pak byla premiéra a já šel ze sálu po
schodech dolů, přistoupila ke mně jedna stará paní
a říkala mi, že je hindoložka, že se zajímá o staré
indické jazyky a hindskou
historii. A že o tom možná ani nevím, ale že se
mezi starými hindskými
příběhy objevuje pohádka, velice podobná mému
příběhu. A v ní je tímto
netvorem pták. Což jsem
vůbec netušil.

Jestli si myslím, že mi socialistické Československo
může z dělnických peněz platit třetí odbornou školu?
Že mám UMPRUM, AMU a ještě chci na FAMU? Řekl
mi, že jsem zkoušky absolvoval, ale že mě nepřijmou.
Takže jsem dvakrát udělal zkoušky na fakulty, které
mě nevzaly.
Pak jsem byl v Semaforu, u režiséra Brynycha
jsem hrál malou roli a zůstal u něj ještě jako asistent.
U Kadára jsem pak asistoval dva roky. Takže jsem byl
na Barrandově čtyři roky jako asistent, to byla moje
vysoká škola. A pak už jsem si točil samostatně.

Když jsem o vás sháněl nějaké informace,
zjistil jsem, že jste vlastně vystudovaný herec.

Chtěl jsem se tedy zeptat hlavně na to, jestli je nějaký rozdíl v přístupu k dané roli z pozice
herce a z pozice režiséra. Vy jste vlastně obojí.
A když jste hrál, hrál jste tu svou roli vždycky tak,
jak byste ji vedl jako režisér? Byť by to tedy bylo
v rozporu s míněním režiséra toho filmu?

Ne. Já jsem nejprve vystudoval fotografii na
střední umělecko-průmyslové škole v Bratislavě. Měli
jsme tam loutkářský soubor a chodili s ním každý rok
do Chrudimi. Já jsem chtěl být herec. Byl jsem na
zkouškách v Bratislavě na hereckou vysokou školu
múzických umění. Tam si mě zavolal tehdejší ředitel,
pan Brodáč a řekl mi, že jsem herecké zkoušky udělal, ale že mě přijmout nemohou. Protože co bych
prý s mým vzezřením, byla padesátá léta, hrál v současném slovanském repertoáru? Co bych hrál například v Jánošíkovi? Takže mě nevzali. A když jsme byli
poslední rok v té Chrudimi, potkal jsem tam doktora
Kolára, který chodil na loutkářskou Chrudim a byl
šéfem loutkářské katedry na akademii. Kolár se mě
tam tehdy zeptal, kam půjdu. Řekl jsem mu, že nevím, že musím na vojnu a pak že bych chtěl k filmu,
hrát. On mi nabídl, abych šel k nim. Řekl jsem, že jo.
A šel jsem na loutkářskou katedru AMU a tam jsme
měli ohromnou partu. Mým spolužákem byl Honza
Švankmajer, který se narodil stejný den, měsíc a rok
jako já. Mě v podstatě loutkařina nezajímala, celou
dobu jsem přemýšlel nad tím, jak se dostat k filmu.
Šel jsem pak na FAMU, udělal jsem zkoušky, zase
si mě zavolal rektor, který byl mým rektorem i na loutkářské akademii a řekl mi, jestli jsem se nezbláznil.

Navzdory tomu, co
jste teď řekl, jste ale
přeci jenom ve filmech
hrál. Už toho upíra ...
Já jsem totiž chtěl být
režisérem pro to, že mě
nikdo neobsazoval a že
jsem se chtěl obsadit sám
a vytvořit si figuru, která
by šla z filmu do filmu. To
byla má prvotní představa. Jako ..., nechci jmenovat Chaplina, že ano.
Chtěl jsem si sám hrát.
Což se potom nepovedlo.

Hrálo mi ve filmech hodně režisérů, ve třech třeba
Jiří Menzel, dále Vítek Olmer nebo Karel Smyczek.
Obecně jsou režiséři nejposlušnější herci. Protože se
chovají tak, jak by chtěli, aby se u nich herci chovali. To znamená, poslouchat a s největším vědomím
a svědomím tu roli vyplnit. Takhle jsem se u jiných
režisérů cítil i já.
Hraní ve vlastním filmu, tedy sám pro sebe, což
jsem si zkusil hlavně v Kulhavém ďáblu. Měl to být
film o ďáblově neřesti, ale tři týdny před natáčením mi
vyškrtali ze scénáře všechnu neřest. Nemělo to tedy
smysl, chtěl jsem to vzdát, ale přinutili mě, že už jsou
kostýmy a postavené drahé scény. Tak jsem to musel
natočit. Tam jsem měl u kamery velké zrcadlo, vždycky jsem se na sebe podíval, zahrál jsem si to a natočil.
Na další otázku se nedá nezeptat, protože
jako autor několika oblíbených a úspěšných žánrových filmů, na to můžete mít zasvěcenější pohled. Proč je tak těžké v České republice natočit
dobrý horror? Nebo vynechme to slovo „dobrý“.
Proč je tak těžké u nás natočit horror?
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nou film natočíte vy a spolupodílíte se na scénáři.
Mohl byste tedy říci, kdy se to změnilo, v jaké fázi
jste se k tomu filmu dostal vy? A jaká byla spolupráce s Němcem na scénáři?

Já si myslím, že některé země a obyvatelstvo
těch zemí, mají k horroru úplně jiný vztah, než jiné
země. Jedna z nich je Česko, nebo Československo,
chcete-li. V Belgii s horrorem projdete, protože tam
jsou na to lidi zvyklí, mají to rádi a mají k tomu vztah.
V Portugalsku s tím projdete, protože k tomu mají
vztah. Ve Španělsku taky. Ale tady obecenstvo na to
za prvé, není zvyklé, taky díky komunistickým vládcům. Za druhé se tomu většina, mimo skupinky těch,
kteří to mají rádi, vyhýbá, kvůli takovému tomu českému aby všechno dopadlo dobře, aby bylo všechno
fajn. A představitelem, režisérem takových filmů, jaký
si Češi představují, a který jim to takhle točí, je Jiří
Menzel. Všechno musí být hodné a dobré. Například
Obsluhoval jsem anglického krále mi nepovolili točit
již na začátku, když jsem se seznámil s Hrabalem
a natočil jeho povídku. Ta má představa byla velice
drastická, tvrdá. Ten Menzelův výsledek je takový
všeobjímající, jako že všechny má rád a tak podobně. A on má svoje obecenstvo a to obecenstvo je
většinové. K horroru prostě není vztah. Chybí však
ještě jedna důležitá věc. A tou jsou scenáristé. I dobrý horror musí mít dobrého scenáristu. A jsou tady
dobří scenáristé, ale ne na horrorové filmy.
Sledujete nějak současný český, případně
československý filmový horror?
Viděl jsem jen to, k čemu jsem se dostal. Jistý režisér mě pozval na jeden horrorový film a byl jsem zděšen. Já ho nebudu jmenovat, ani říkat název toho filmu,
ale bylo to absolutně hrozné. Prostě jak si malej Franta
představuje horror. Ale ten, co tady natočili Američané,
v Čechách a s českými herci, už jsou dva díly ...
Hostel?
Hostel. Tak ten se mi líbí.
(Doufejme, že zatím!) Vaším posledním horrorem je T.M.A. z roku 2009. Když jsem kdysi o tom
filmu hledal nějaké informace, přišel jsem na to,
že má docela zajímavou historii. Původní scénář
napsal sám Martin Němec. Již v roce 2005 chtěl
film točit Vladimír Michálek a zájem o roli v něm
projevila herečka Amanda Plummer. A pak najed-
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Ozval se mi samotný Michálek, že to bude točit a jestli bych mu nedělal supervizora(2). Já jsem
jim řekl, že jsem nikdy žádného supervizora nedělal
a dělat nebudu. Protože když ten film je špatný, tak
za to může supervizor. A když je dobrý, tak je to zásluha režiséra. Takže já to dělat nebudu. A pak se na
mne obrátili producenti, jestli bych to netočil já. Protože Michálek je přece jenom mladý režisér a v tomhle žánru nemá zkušenosti. Já jsem si s Michálkem
promluvil a on mi to přenechal. Sešel jsem se potom
s Němcem a řekl mu, že si vždycky přepisuji scénář
podle mého vlastního cítění. On zpočátku dost reptal
a nebyl nadšený, ale stejně jsem si to přepsal tak,
jak to můžete vidět ve filmu. Já jsem s tím filmem
byl spokojený. Prošel jsem s ním dost festivalů. Měl
jsem a četl na něj dost pozitivních ohlasů, ale tady
to takový ohlas nemělo. Ani návštěvnost. A myslím
si, že právě pro tu nechuť československých diváků
k filmům takového druhu.
Mně to připadá trochu podivné, vždyť na nějaké Saw nebo Paranormal Activity tady lidi normálně chodí, ale když to někdo natočí u nás, tak …
To je velice těžké, abych tohle hodnotil já sám.
Protože já neznám žádného režiséra, který by šel točit film s tím, že teď natočí blbej film. Když ten film
je nakonec blbej, tak samozřejmě za to může režisér. Ale já ten svůj film nepokládám za blbý. Že ho
lidi, nějaká část diváků, odmítala, nebo pokládala za
blbý, tak tam je někde asi nějaká chyba. Buď ve mně,
nebo v divácích. Ale zase na druhé straně v zemích,
kde jsou na tento druh filmů zvyklí, byl ten film přijat
docela dobře.
T.M.A. vyšla i knižně a na přebalu jste uveden
i vy, byť je v knize zmíněno, že ji podle scénáře
napsal Martin Němec. Podílel jste se nějak na
vzniku té knihy, na jejím obsahu nebo je to čistě
jeho práce?
To je čistě jeho práce. Já jsem to, upřímně řečeno,
nečetl, protože co bych četl knihu o mém filmu, který
znám? Takže vlastně ani nevím, kolik toho převzal ze
svého původního scénáře a kolik je tam toho z filmu.
O tom, jak se natáčelo před listopadem 1989,
jste už hovořil mockrát a někdy to jsou docela zá(2) Supervizor – dohlížitel, dozorce, inspektor. Supervizorem může
být zkušený odborník v daných pomáhajících profesích. Má být
průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být
u nacházení nových řešení problematických situací.
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bavné historky. Jak se tedy natáčí horrorový film
v České republice v roce 2009?
Pokud získáte producenta, který je ochoten do
toho dát peníze, získáte nějaké sponzory, což já nedělám, já to neumím, tak to jde. Když jsem točil na
Barrandově, tak jsem vůbec netušil, kolik ten film
bude stát nebo kolik stál, když byl hotový. Protože
mě to nezajímalo. Barrandov točil 30 filmů, měli pytel
peněz a rozdělili to, tomu dali tolik, tomu dali tolik.
Produkční mi říkal: „Hele, musíš trochu ubrat z komparsu, protože já se do toho nedostanu,“ ale peníze
tam nehráli roli. A teď jsou nejdůležitější peníze. To je
ten zásadní rozdíl. Když se někdo přihlásí, že do toho
ty peníze dá, tak já mu v tom, samozřejmě, bránit
nebudu. Právě naopak, já jsem rád. Existuje samozřejmě větší tlak od producenta, abych ubral tady,
abych se to snažil natočit
za méně natáčecích dnů.
A tomu se musí člověk
přizpůsobit. To je ten zásadní rozdíl, v tom, že tenkrát byl ten tlak politický,
strašný tlak a od lidí, kteří
toho o filmu v podstatě
moc nevěděli. Spíše koukali, jestli tam v záběru
nemáte kříž, ten tam nesměl být. Jestli tam není
něco protisocialistického,
nebo jestli tam jsou nahé
postavy nebo něco podobného. Teď tohle vůbec
nevadí, ale vadí, když by
to stálo více, než jsou ti sponzoři ochotní dát.
Není to dneska jakoby trochu podobné v tom,
že ty lidi, co do toho vkládají peníze, naopak chtějí, aby tam něco bylo, aby něco bylo natočené
takhle, aby se to líbilo lidem, aby na to chodili?
Ani ne. Já jsem měl štěstí na producenty, kteří byli
velmi benevolentní k tomu, co chci. Například v Pasáži za mnou přišla producentka Ève Vercel kvůli jedné vůbec nejlepší scéně z filmu, souloži na záchodě.
V ní hlavní představitel tam přijde a vidí, jak tam někdo souloží a bouchá tak, až začnou padat dlaždice.
Nakonec místo ejakulace symbolicky vystříkne voda.
A ve scénáři to stojí takhle: Záběr, velký detail: Dlaždice spadne na zem. Druhý záběr: Zrcadlo se začne
třást. Třetí záběr: Druhá dlaždice spadne na zem. Pod
dveřmi od záchodu je vidět jedna noha, druhá noha
na vysokém podpatku. A ta producentka mi řekla, že
ta scéna nemá smysl, že bych to neměl točit, protože
to je zbytečné a nemá to vůbec co říct. Říkám jí, ať
mě to nechá natočit, že to v nejhorším případě může
pak nechat vystřihnout. Ona mě to natočit nechala
a já myslím, že je to nejlepší scéna z filmu.

Zůstala v tom filmu?
No samozřejmě. Když jsem jí to pak ukázal. To je
scéna, po níž na festivalech zazněl potlesk.
V loňském roce jste byl hostem Bloody Xmas
Festivalu. Cítil jste nějaký zájem současného mladého publika o vaši tvorbu? Starou tvorbu? Jste
podobně zván na horrorové akce v současné
době?
V současné době jsem zván hodně. Několikrát
jsem byl na různých festivalech se svými filmy, několikrát jsem zasedal ve festivalových porotách. Několikrát na nich za socialismu byly mé filmy, ale mě tam
nepustili. Oni ani netušili, že to je horrorový festival.
Asi před třemi nebo čtyřmi lety jsem byl v porotě na
francouzském festivalu,
který byl jeden z nejlepších, a nabyl jsem tam jen
dobré zkušenosti.
Už jste to samozřejmě nakousl, ale vrátíte
se ještě někdy k horrorovému filmu? K horrorovému žánru, k tomu
čistšímu horroru?
To je právě to, že já
vůbec nevím, co je ten
čistší horror, absolutně
čistý a ten ne čistý, nechci
říci špinavý horror.
Abych to tedy upřesnil: k nějakému filmu,
o kterém když řeknu, že je to horror, tak mi to nikdo nebude vyvracet.
Já doufám, že to bude ten příští film, který je hotový, napsaný, připravený, pro nějž se hledají herci
a už teď dávají dohromady finance, a který by se měl
natočit příští rok.
Který z těch vašich horrorových filmů máte
nejraději a proč?
Někdo to samozřejmě může považovat za horrorový film, někdo ho za horrorový film nepovažuje, já
sám jsem, jak už jsem říkal, to považoval za černou
komedii, ale je to Spalovač mrtvol. K němu mám
nejblíže z jednoduchého důvodu. Natočil jsem ho
v roce 1968 a tenkrát jsem měl naprostou svobodu.
Nikdo mi k tomu nic neřekl. Nikdo, žádný komunistický dramaturg, se mi do toho nemíchal, neměl jsem
žádné finanční omezení. Mohl jsem ho natočit tak,
jak jsem chtěl a jak jsem ho natočil. A když jsem ho
točil, tak jsem si říkal, že už nikdy nebudu mít tako-
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vou volnost, už nikdy nenatočím takový film. To už
jsem tenkrát cítil. A byla to pravda.
Takže i Morgiana není tak, jak jste si představoval?
Morgiana vůbec není, jak jsem si představoval.
To mi zakázali, protože Morgiana to jsou dvě sestry,
ta jedna jedem vraždí druhou, ta se z toho dostane
a ta druhá sestra se omylem oběsí. Tím, že se ta hodná sestra probudí, film končí. To ale měly být, přinejmenším, jen pouhé dvě třetiny původního filmu. Protože ta sestra se probudí a říká: Kde je moje sestra?“
Oni ji říkají: „Jaká sestra?“ „No moje sestra, mám tady
její loutku.“ Protože každá dostala loutku té druhé. Ve
filmu se říká, že ta zlá sestra tu svou roztrhala a zničila a ta dobrá loutku své sestry měla pořád.. „Ty jsi nikdy sestru neměla,“ jí říkají. Ona tomu, samozřejmě,
nevěří a začíná hledat. Ona je vlastně schizofrenička.
Je ta hodná, ale i ta zlá. Protože v každém člověku

je dobrá i zlá strana. A teprve teď pro mě začal ten
horror, že ona zoufale hledá sestru, o které se ukáže,
že nikdy neexistovala, že ona je jedna i druhá. Proto
taky obě role hrála Iva Janžurová. A oni mi řekli, že
to je západní, kapitalistická filosofie a že to nemůže
v socialistickém filmu existovat. Takže jsem ten film
musel ukončit tam, kde původně končila povídka od
Alexandra Grina, podle které jsem to napsal.
Chtěl byste, na závěr, něco vzkázat českým
fanouškům a fanynkám horroru?
Ať si horroru užívají. Na horrorech není nic zlého,
dokonce ani, když tam jsou litry krve. Jde jen o to,
aby byly napínavé, aby to udrželo jejich pozornost.
V tom případě si to můžou pěstovat, protože to je filmový žánr, který má svoje opodstatnění a já ho mám
rád.
Děkujeme za rozhovor.

Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku do židovské rodiny. Ze strachu před transportem do koncentračního tábora se nechala rodina Herzů pokřtít, konvertovala k evangelíkům a před transportem se ukrývala v německé vesničce Eisdorf. Nijak jim to však nepomohlo a před koncentračním táborem
se nezachránil ani samotný Herz. Po válce Juraj Herz vystudoval fotografii a loutkoherectví. Herecky debutoval ve filmu Zbyňka Brynycha Každá koruna dobrá. Během natáčení si režisér všiml Herzova zájmu o režii
a nabídl mu místo asistenta režie. Pracoval s ním dva roky, další dva asistoval Janu Kadárovi. Režisérsky
debutoval středometrážní adaptací Hrabalovy povídky Sběrné surovosti v roce 1965. Postupně Herz natočil
několik mysteriózních, strašidelných až horrorových filmů: Spalovač mrtvol (1968), Morgiana (1972), Panna
a netvor (1978), Deváté srdce (1979), Upír z Feratu (1982) nebo T.M.A. (2009). Kromě nich však natočil i několik komedií, dramat, kriminálek, pohádek či televizních filmů: Znamení raka (1966), Kulhavý ďábel (1968),
Sladké hry minulého léta (1969), Petrolejové lampy (1971), Holky z porcelánu (1974), Holka na zabití (1975), Den pro mou lásku (1976), Buldoci a třešně (1981), Straka v hrsti (1983), Zastihla mě noc (1985),
Galoše šťastia (1986), Pasáž (1996) nebo zatím jeho poslední film Habermannův mlýn (2010). Vždy se snažil vyhnout politické tvorbě, snad proto se jeho předlistopadové dílo a jeho vlastní kariéra neustále potýkala
s různými zákazy, omezeními, cenzurou a změnami. V roce 1986 se rozhodl emigrovat. Aby byl v počátcích své
emigrace alespoň nějak finančně zajištěn, natočil televizní seriál Gagman
(1987). Pak utekl do Německa, kde se
snažil využít výhody, že s německými
filmaři již několikrát spolupracoval.
V Německu natočil např. dvě epizody
televizního seriálu Komisař Maigret
(1994 a 1995), několik televizních filmů a pohádek. Po návratu z Německa žije Herz v Praze. V roce 2009 obdržel Českého lva za celoživotní dílo,
v roce 2010 za dlouholetý umělecký
přínos světové kinematografii Křišťálový globus na Filmovém festivalu
v Karlových Varech. Je držitelem Velké
ceny Bavorské televize a Státní ceny
Bavorska. Tento rozhovor je první živě
dělaný rozhovor v historii Howarda.
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HOWARD – 5/2012

Martin Němec & Juraj Herz

T. M. A.
V roce 2009 natočil Juraj Herz podle scénáře,
který napsal společně s Martinem Němcem, zatím
svůj poslední horrorový film T. M. A. Ve stejnou dobu
vyšla i stejnojmenná knižní verze Martina Němce, jež
vychází ze scénáře, který napsal společně s Jurajem
Herzem.
Vydavatel: Fragent, s. r. o., 2009
Počet stran: 108
Muzikant Marek se jednoho dne rozhodne, že
sekne s hudbou, na čas se přesune do starého opuštěného rodinného sídla na samotě daleko od velkoměsta, a bude malovat. Dům, v němž Marek prožil
dětství se svou sestrou, toho času v blázinci, a rodiči, toho času mrtvými, má však svou temnou minulost. Marek, kromě toho, že se seznamuje a sbližuje
s místní pošťačkou a naráží na výrazný odstup místních lidí jak k němu samotnému, tak i k jeho domu,
čím dál více propadá najednou se vynořujícím temným vzpomínkám a poddává se podivným představám. Hudba hraje bez příčiny, mobil zvoní, i když je
vybitý, objevuje se již dávno mrtvý pes a ve sklepě
jsou tajemné dveře s německým nápisem, které nejdou otevřít. Anebo jo, ale rozhodují o tom samy. Kromě toho se zdá, že zmizela jedna dívka, která byla
u Martina na návštěvě, a on si myslel, že odjela. Tragédie, které se v domě odehrály, stále více vyplouvají na povrch, pochmurná historie nejen domu, ale
i Martinovy rodiny, se začíná vyjasňovat a nabývat ne
zcela příjemných kontur. Temnota získává na tvaru.
Je čím dál více jasnější.
Zcela záměrně jsem se rozhodl, že si knihu přečtu dříve, než se podívám na film (dosud jsem tak
ještě neučinil). A myslím si, že jsem udělal dobře. Ať
už to pro knihu vyznívá pozitivně nebo negativně.
O osudu knihy, jejím vzniku, respektive o tom, kdo
přesně ji napsal a jestli opravdu vychází ze zmíněného filmu, se již zmínil Juraj Herz v rozhovoru na jiném
místě tohoto čísla. Trochu suchých technických dat:
Na přebalu knihy jsou jako autoři uvedeni jak Martin
Němec tak Juraj Herz, byť je uvnitř knihy specifikováno, že ji napsal Martin Němec podle jejich společného scénáře. S literární spoluprací Petra Biache.
Nezpochybnitelným faktem je, že příběh T. M. Y.
postrádá jakoukoliv stopu originality. Vše, co obsahuje a s čím čtenáře a čtenářky postupně seznamuje
je jakýmsi prefabrikátem, který byl jak ve filmovém

tak literárním horroru použit, využit a představen již
mnohokrát. A příběh je míchá, využívá a zneužívá
v různých kombinacích a situacích. Originalita se
prostě T. M. Ě. vyhýbá obrovským obloukem. Zůstala
někde vzadu, na světle.
Pravdou však ale také je, že mi to vůbec nevadilo. Ono se to totiž čte velmi příjemně a plynule.
Při čtení mě nic nebrzdilo, nerušilo, neprudilo a nic
mi na tom nevadilo. Byť je tam několik scén, které
vzbuzovaly lehký údiv (hlavně chováním postav), například to, že hlavní hrdina tak lehce přejde fakt, že
se mu v baráku najednou objeví pes, který je nápadně, ale opravdu nápadně podobný jeho psu, kterého
měl před zhruba třiceti lety. Ale dobře, připišme to
působení pochmurné atmosféry a rozlézající se temnotě nejen v Markově domu, ale i v jeho mysli. Celý
příběh je také vlastně spíše slepencem jednotlivých
hlavních a klíčových scén, než souvislým příběhem.
Ani to mi nijak nevadilo.
Celé je to totiž napsané velmi příjemnou formou.
Němec si místy docela dobře hrál se slovy, významy,
smysly i dvojsmysly. Zaujaly mě poslední věty jednotlivých kapitol a částí. Tak jasné, ultimativní a mrazivé. Nadchla mě věta: „Přestali se usmívat každý
sám a usmáli se dohromady!“ Tolik toho nacpat do
jedné jediné věty. Jirásek by popisem tohoto vzájemného stavu a souznění dvou osob zabral tři čtyři strany, tady to zvládne jedna věta.
Příběh tedy krásně odsýpá, spojovací scény
rychle, jasně a přesně tmelí ty hlavní a klíčové, v nichž
se hodně děje, a mají krásně horrorový nádech, atmosféru a šmrnc. A všechno se to řítí k závěru, jenž
překvapí snad tradičně twistovým zvratem, na který už ale, čtete-li pozorně, čekáte. Je tam všechno,
co tam má být, přesto tomu něco chybí. Životnost?
Čirá realističnost? Něco, co vás přinutí reagovat na
to energičtěji, než jen pokrčit rameny a říct si: „Tak
jo!“. Napadá mě úsloví, cesta je důležitější než její
cíl. A na tenhle knižní příběh to sedí. Cesta k závěru
je docela příjemná, byť vede přímo a bez rozptylujících nebo potěšujících zastávek, u nichž byste se na
okamžik zasekli a aniž by vám utkvěly na delší dobu
v paměti.
Výrazně mi na knize a jejím příběhu, vadila
hlavně jedna věc. A tou je malý rozsah. Ano, kniha
je psaná podle filmového scénáře, respektive filmu,
takže je příběh krátký, úderný a nic moc neokecává.
Kdyby to ale (Němec) udělal, tu a tam se trochu
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rozepsal o okolí, jednotlivých postavách, situacích,
bylo by to jaksi krásnější a obecně prospěšnější.
Pravděpodobně bych se tak do příběhu ponořil ještě
hlouběji a těšilo by mě strávit s ním více, než ty tři
hodiny, za které jsem knihu přečetl.
Z obecného hlediska jde o lehký nadprůměr.
Kniha totiž zřejmě postrádá to, co tomuto veskrze
průměrnému příběhu může přidat filmová podoba –
doslovnější zvýraznění mnohých (a nejen těch) krvavých a erotických scén, o čemž svědčí i krátká fotografická příloha na konci knihy jak se záběry z filmu
samotného, tak z jeho natáčení. Což je velmi chvályhodný a potěšující bonus. Z ohledu na český horror
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bych tomu možná ještě malinko přidal, neboť i když
ne zcela originální a v konečném důsledku povedená, je T. M. A. přeci jen ryzím horrorem. Ryzím, přijatelným a uspokojivým natolik, že chci vidět filmovou
verzi. A toho se u nás rodí pomálu.
Ryzím, přijatelným a uspokojivým natolik, že chci
vidět filmovou verzi.
Honza Vojtíšek

HOWARD – 5/2012

Panna a netvor

„To je tvé prokletí. Ani pták, ani zvíře, ani člověk. (…) Vidíš, stačilo málo, abys jí měl. Úbělové čelo,
víčka jako dva plátky bílé růže. Tělo, jež se zachvívá
něžným neklidem jako rákosí. A co když se ty plátky
bílých růží pozvednou a její oči spočinou na tobě?“
Režie: Juraj Herz
Scénář: Juraj Herz, Ota Hofman, František Hrubín
Délka: 83 min.
Původ: Československo
Rok: 1978
Hrají: Zdena Studénková, Vlastimil Harapes, Václav
Voska, Jana Brejchová, Josef Laufer

dáme v rozhovoru na jiném místě tohoto čísla, takže
nezbývá, než se věnovat čistě filmu.
Jistý bohatý kupec vloží všechno své jmění
a mnohé půjčky do svého posledního obchodu. Karavana s jeho zbožím je však přepadena a kupec,
spolu se svými třemi dcerami, přijde na mizinu. Aby
získal nějaké peníze, rozhodne se odjet prodat to poslední, co mu zbylo, obraz jeho již zesnulé nádherné
druhé manželky, matky nejmladší dcery Julie. Cestou
se kupec ztratí a na noc nalezne útulek ve starém
polorozbořeném opuštěném zámku. Opuštěném jen
zdánlivě, protože se brzy ukáže, že má své obyvatele, kteří však nechtějí být viděni. Ráno, když se vzbudí, obraz je pryč a místo něj hromada bohatství. Při
odchodu ze zámku kupec pro svou nejmladší dceru
utrhne tu nejkrásnější růži, což rozzlobí majitele zámku, netvora. Ten kupce prokleje a řekne mu, že jeho
smrt může vykoupit jen jedna z jeho dcer, která místo
něj přijde za netvorem na zámek. Což bez řečí učiní
právě mladičká, citově založená a nevinná Julie, jejímuž kouzlu netvor propadne …
Romantická pohádka? Možná obecně. Rozhodně
ne v podání Juraje Herze. Vůbec se totiž neostýchám
a nebojím hned na začátku prohlásit, že Panna a netvor je ten nejstrašidelnější film, který byl v dějinách
československé a české kinematografie natočen.
První půle filmu je frontálním atmosférickým kobercovým útokem na divákovy smysly, pro který se
spojí všechny složky filmu – vizuální, hudební, maskérská, herecká, dramaturgická. Bál jsem se u toho
jako dítě, bál jsem se u toho i teď, coby dospělý muž.
Myslel jsem si, že to po těch letech už nebude tak
působivé, přece jen, jedenáctileté dítě je citlivější
a vnímavější, než pětatřicetiletý ojetý mozek, ale chyba lávky. Ono to funguje, k mé velké radosti, pořád
stejně. Aby nedošlo k mýlce, ta druhá půlka není o nic
horší nebo slabší, jen dá trošku oddechnout napjatým
smyslům, zježeným chlupům a husí kůži na těle.

Příběh Panny a netvora vychází z dnes již klasického tématu francouzské lidové pohádky, kterou do
našich končin uvedl František Hrubín. Toto základní
nosné téma však figuruje na mnoha místech a v mnoha kulturách světa. Vypráví o tom, jak poctivá panna
svou oddaností otci a nezištnou láskou zachrání kletbou stiženého prince. O tom, co všechno Juraj Herz
jako režisér a spoluautor scénáře na onom klasickém
příběhu změnil, co přidal nebo ubral, si s ním poví-
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Více než půlka filmu se odehrává v kulisách starého, přírodou pomalu požíraného, rozbořeného
zámku. Je známo, že tato stavba byla velmi drahá.
Ale vyplatila se. Pokud máte rádi atmosféru cormanovských ateliérových poeovských horrorů, budete
nadmíru spokojeni. Čechoslováci podobné „papundeklové“ kulisy opravdu uměli. Uměli je vytvořit,
uměli v nich chodit, uměli v nich točit. Zde jde vidět
cit pro každý detail, který hraje, byť se objeví jen na
zlomek vteřiny. Stejně jako všechno ostatní.
Masky. Nelze nic vytknout, jen chválit. Pokaždé,
když se objeví podivný malý mužík na lustru nebo
ohnivák v krbu (a já pokaždé vím, že se objeví, ale
vždycky ve mně hrkne), krve by se ve mně nedořezal. Maska netvora je kapitolou samou o sobě. Stará
dobrá ruční práce, kterou nikdy, opakuji, nikdy nenahradí žádná digitální technologie. Ta maska možná
vypadá uměle, to nepopírám, i když si to nemyslím,
ale právě to ji dělá živou, realistickou, funkční a působivou, na rozdíl od digitální sterilnosti. Jsem možná jen zastydlý konzervativec, ale tohle mi nikdy nikdo nevymluví. To bílé živé oko v kontrastu s černým
nehybným zobákem!
Žádný film nebude dobrý bez herců, ať už se
filmový průmysl bude modernizovat jakkoliv. Václav
Voska snad nikdy ve filmu nehrál, on tam prostě
jen byl a působil. Tady je a je skvělý, skutečný, ani
nepřemýšlíte nad tím, že je to herec. Protože tam
žádný herec není, jen starý nešťastný kupec. Ve
filmu snad možná i nějaké jméno má, ale vy víte,
jak se jmenuje ve skutečnosti. Václav Voska. Zdena
Studénková na tom je docela podobně. Její postava
je sice trošku jakoby rozpačitá, nesvá a trošku
nerealistická. Ale takové přece mladé, citlivé, naivní
a bezbranné dívky jsou. Jsou trochu jakoby mimo
realitu, mimo ten krutý svět tady a teď. Nepřipouští si
ji, nechávají ji kdesi za dveřmi, tam, venku. Ne u sebe,
ne ve svém okolí. Žijí ve svém vlastním světě, kde je
všechno dobré a vše se dá vyřešit. Taková přesně
je Studénkové Julie. Nádherná. Rozhodná. Naivní.
Citlivá. Silná. Krásná. Na první pohled by se zdálo,
a možná u někoho i vyvolalo úsměv, angažování
Vlastimila Harapese. Protože u monstra nejvíce
hraje maska. Možná, ale i ta maska, ten netvor, se
potřebuje pohybovat. A pokud tvář kryje maska,
druhé největší slovo k charakterizaci postavy, má její
pohyb. A z tohohle pohledu se angažování patrně
nejlepšího baletního tanečníka v Československu již
jeví jako skvělý nápad. Nezbývá, než s tím souhlasit.
U Netvora totiž mnohé odehraje právě jeho pohyb
a Harapes ho rozpohyboval trefně.
Juraj Herz prostě natočil přesně, co chtěl. Vtělil
a namíchal to dobře do scénáře a všechno to pak
vedl k úspěšnému závěru. Po úvodním napínavém
strašení nás po hlavně vhodil do romantického dramatu, v němž nás pěkně vykoupal, nechal nás jím
nasáknout a naladit se na jeho vlny. Z tohohle pohledu příběh trošku ztratí, ovšem ne v kontextu sebe
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samotného, své podstaty. Protože o tomhle ten
příběh je, o té druhé půlce, to je ta mnohoobsažná
a mnohovýznamová síla zápletky. Skrývá se v ní například silně erotické jiskření dospívání, zrání a vnitřní
proměny mladé dívky, vyrovnávající se s podivnými
změnami vlastního těla, s pocity, které ji znenadání
a překvapivě přepadají, byť k někomu, koho pořádně nezná, koho pořádně neviděla, ale přesto jí něco
uvnitř říká, že ví, jaký je a že se ho vlastně nemusí
bát. A tak nakonec svou citlivostí, empatií a láskou
podobně jako husité se svou sluneční archou, jde
odhodlaně vstříc temnotě a krutosti lidské existence.
Všechno tohle funguje, krásně, přesně, na jedničku. Přesto se odvážím říci snad až kacířskou myšlenku. Všechno tohle, celá Panna a netvor, by byla
ničím, nebýt hudby Petra Hapky. To je ten chybějící, stmelující kousek do skládačky. K čemu by byly
skvělé masky, kdyby je dokonale nepodbarvovala
temná, nervy drásající atmosférická hudba? K čemu
by byly nájezdy úchvatnými kulisami zámku, kdyby
vám nezvedala všechny chlupy na těle táhlá temnota
Hapkových varhan? K čemu by byl skvěle pojatý Netvor, kdyby ho nedoprovázel geniální hudební motiv?
Je to totiž hlavně hudba (a Netvorovy hovory
s vnitřním hlasem) co mě na filmu děsí nejvíce.
Filmu bych vytkl jen jednu jedinou věc. Tou je
Jana Brejchová. Mám tu herečku hrozně rád a považuji ji za jednu z nejhezčích československých hereček, ale do role marnivé a fintivé kupecké dcery
mi vůbec nesedla. Podle mě ji nezvládla, působí v ní
strašně křečovitě. Což se nedá říci o její kolegyni Zuzaně Kocúrikové, ta naopak podobnou roli její sestry
zvládla. Nevím čím to, ale je to prostě tak.
Je třeba nějaké resumé? Zopakujme tedy, že
Panna a netvor je nejlepší a nejstrašidelnější film
natočený v dějinách československého filmu. Zapomeňte na pohádku. Tohle je ryzí horror. Horror, který
bych bez váhání umístil do první pětky nejstrašidelnějších horrorů, kdybych podobnou někdy sestavoval. Nejlepší a nejstrašidelnější český horror, který
s největší pravděpodobností (a já jsem o ní takřka
přesvědčen) již nikdy nikdo nepřekoná.
Honza Vojtíšek
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Honza Vojtíšek

Rychlík č. 666

„RYCHLÍK ČÍSLO 666 Z BOHUMÍNA DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC PŘIJEDE K NÁSTUPIŠTI ČÍSLO
JEDNA NA KOLEJ PRVNÍ!“ ozvalo se z rozhlasu,
umístěném na sloupu pod stříškou nástupiště. Nora
Skulinová si hlasitě oddechla. Nesnášela to ubíjející
čekání na vlak, zvláště před půlnocí na nádraží plném zapáchajících a žebrajících bezdomovců. Navíc
nástupištěm profukoval silný vítr a Noře byla docela
zima. Bude ráda, až se pohodlně usadí, nebo možná
i natáhne, na sedadlo v kupé a prospí celou noc až
do Budějovic.
Těšilo ji, že jezdí tak dobrý spoj. Nemusí přestupovat, což strašně nenávidí, a když se zadaří, může
celou cestu prospat. Taky se nemusí trmácet ve slunném dni, ale pěkně v chládku noci. Jen doufala, že ji
Prokop bude čekat, jak slíbil. Nevěděla, co by si sama
počala na zcela neznámém nádraží, ve městě na
opačném konci republiky, ve tři čtvrtě na sedm ráno.
Prokop byl třiadvacetiletý blonďák, jeden z těch,
kteří odepsali na její inzerát: „21–letá zrzka štíhlejší
postavy, veselé povahy a s velkým smyslem pro humor, hledá veselého, upřímného a milého kluka. Pokud jsi taky sám a máš rád staré české komedie, určitě se ozvi.“ Odpovědí jí přišlo necelých třicet a nakonec byla ráda, že si vybrala právě Prokopa. Splňoval
všechny její požadavky, i když ze dvou musela slevit.
Za to ji překvapil mnoha jinými věcmi. První měsíc si

jen psali a navzájem se oťukávali. Ona mu napsala,
že už ji nebaví být sama, že by chtěla pro někoho žít
a dělit se s ním o své radosti a starosti. On jí odepsal,
že se tohoto úkolu s radostí zhostí. Po šesti týdnech
se Prokop odhodlal a navrhl jí, že by za ní chtěl přijet,
že by ji rád viděl. Obratem mu napsala, ať přijede, že
se na něj bude těšit.
Toho dne ho netrpělivě očekávala na nádraží na
protějším nástupišti. Musela sice brzo vstávat, aby
tam byla v šest hodin ráno, ale to jí vůbec nevadilo. Měla s sebou svého psa, černého krátkosrstého
jezevčíka jménem Pejsek, který ten den sloužil jako
poznávací znamení. Prokop měl samozřejmě Nořinu
fotografii a ona jeho, ale fotky prý občas lžou. Doufala, že se mu bude líbit. Nora nebyla ani malá, ani
vysoká, měla dlouhé zrzavé vlasy, pihovatý obličej,
štíhlou postavu a na svůj vkus až moc malá prsa
a nevýrazný zadek. Byla zkrátka úplně normální tuctovka, jak o sobě ráda prohlašovala. Taky tím ráda
občas škádlila své rodiče, když jim tvrdila, že si na
ní nedali dostatečně záležet, že si její početí určitě
odbyli někde narychlo v temném skladu či zákoutí.
Když Prokop vystoupil z vlaku a pozdravili se,
začal tím pro Noru jeden z nejhezčích víkendů, jaký
kdy zažila. Byli spolu na obědě, večer šli do kina, pak
dlouho debatovali s Nořinými rodiči, kterým se Prokop docela zalíbil. Druhý den šli na dlouhou procház-
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ku, kde se poprvé políbili a pokusili o pár stydlivých
doteků. Večer je její otec odvezl na nádraží, kde se
s ním Nora rozloučila odvážně dlouhým polibkem
a on, poté, co mu slíbila, že mu za čtrnáct dní návštěvu oplatí, nasedl do rychlíku číslo 666. Zamával
jí z okna a vlak se rozjel. Při sledování jeho vzdalujícího se usmívajícího obličeje ztrácejícího se ve tmě,
Nora cítila, že se jí do očí derou slzy a srdce jí zalévá
příjemné teplo rozlévající se až k podbřišku. Nevědomky k sobě stiskla stehna. Tušila, co to znamená, nechtěla si to však připustit, neboť podle ní na to
bylo ještě brzo.
Teď zde tedy stojí a čeká na stejný vlak, jímž Prokop před čtrnácti dny odjel.
Z příjemného vzpomínání ji vyrušil rychlík, vjíždějící do stanice. S hlasitým pískotem brzd prosvištěl
kolem ní, náraz vzduchu jí rozcuchal pracně učesané
vlasy. Vlak s cukáním zastavil, Nora došla ke dveřím,
se značným úsilím je otevřela a nastoupila. Vydala se
uličkou a hledala volné kupé. Ostravské hlavní nádraží je teprve druhá zastávka, takže by jich volných
mělo být ještě dost. A taky že ano. Hned třetí kupé
bylo volné a tak do něj vstoupila. Zatáhla za sebou
dveře, pak záclonky. Baťůžek, ve kterém měla ty nejdůležitější a nejpotřebnější věci na cestu, pověsila na
věšák a uvelebila se na sedadlo k oknu.
Asi po třech minutách se ozval hvizd píšťalky,
vlak sebou několikrát trhl a rozjel se. Světlo pronikající oknem dovnitř se rozeběhlo po podlaze, vyšplhalo
se po stěnách kupé a kdesi na stropě zmizelo. Nora
si zula boty, natáhla se na sedadlo a pod hlavu si
složila svetr. Zavřela oči. Ještě než se stačila ponořit
hlouběji do onoho blaženého snění, které předchází
spánku, vyrušil ji průvodčí. S úsměvem ve tváři mu
podala jízdenku. Průvodčí ji označil, popřál jí příjemnou cestu a jízdenku vrátil. Nora zastrčila lístek zpět
do kapsy a znovu zavřela oči.
Jak už to tak večer, když ulehnete k spánku a zavřete oči, bývá, stejně jako jiným, i Noře se hlavou
honily různé myšlenky a představy. Byly však pryč
dříve, než se u nich mohla pozastavit na delší čas
a přemýšlet o jejich smyslu. Než si je stačila pořádně
uvědomit, už na jejich místě byla představa jiná, stejně krásná, stejně krátká. Honily se jí hlavou a promítaly na vnitřní stranu zavřených víček, jako na filmové
plátno v kině, ty nejrůznější vysněné okamžiky. Jedno mělo všechno společné – ve všech představách
a myšlenkách byli ona a Prokop; pokaždé ale v jiné
situaci – tu se procházeli rozkvetlým parkem, tu na
sebe oba nazí stříkali vodu v rybníce, tu se, držíce se
za ruce, prodírali davem lidí v ulicích.
Chvíli poté, co začala vnímat, jak se její duše blíží
k branám spánku, kdy cítila, jak ji opouští zemská
přitažlivost a tíha jejího fyzického těla, a její duše
se začíná vznášet v prázdnotě, ji i přes zavřené oči
prudce oslnilo pronikavé, až nepříjemně bodavé, bílé
světlo. Před zavřenými víčky jí po chvíli začaly přebíhat neidentifikovatelné rudě zbarvené tvary, které se
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vynořovaly a opět vnořovaly do onoho jasného svitu.
Bylo to tak vysilující a bolestné vše sledovat, že byla
nucena otevřít oči.
Bylo to však horší. Ostré bílé světlo se jí zabodlo
do očí – Nora měla pocit, jako by jí ostré čepele světla rozřezávaly oční panenky na tenké plátky – a proniklo až do mozku. Snažila se rukama zaclonit si oči,
aby je ochránila, ty se však ve světle ztratily a vůbec
jí nepomohly.
Už si myslela, že to nevydrží a že jí to světlo spálí
na prach, když si uvědomila, že už to není tak hrozné.
Záře pomalu slábla a začaly se v ní objevovat obrysy
okolí. Po chvíli, když už světlo zesláblo natolik, že se
mohla trochu rozkoukat, jí došlo, že nesedí v kupé,
ale stojí v rozlehlé místnosti. Bílé světlo se během
okamžiku rozestoupilo do vzdálených koutů, kde jej
pohltily stíny. Místnost potemněla.
Byla rozlehlá. Připomínala menší tělocvičnu, nebo
nějakou dílnu. Čtyři pochodně, jež svými plápolavými
plameny vydávaly slabé světlo, nestačily k tomu, aby
dostatečně prosvětlili celý prostor. Nořin sebemenší
pohyb se v hlasité ozvěně rozléhal po celé místnosti
a vracel se k jejím uším. Musela hodně napínat zrak,
aby dohlédla na protější stěnu. Byla zde více tma než
světlo – pochodně splňovaly svůj účel jen sporadicky. Všimla si, že v protější zdi jsou dveře…, snad to
byly dveře, neboť viděla jen tmavý obdélník tvarem
a rozměry podobný dveřím. Taky to mohla být jen
skříň, nebo něco tomu podobného. Udivilo ji, že až
teď jí došlo, že to musí být sen, že se jí tohle všechno
zdá, zatímco ona spí ve vlaku. Byla si však trochu
nejistá, protože vše kolem – šedivé stěny s nějakými
nerozpoznatelnými ozdobami – snad kresby, či spíše
plastiky; stoly, stojící v šeru asi deset metrů před ní,
na nichž leží nějaké předměty, jejichž význam jí byl
zatím neznámý; a syrový vzduch, ne zatuchlý, jak by
se v této místnosti dal očekávat – bylo tak skutečné
a opravdové. Zaručeně to byl její nejživější sen.
Těch stolů uprostřed místnosti, pokud dobře viděla, bylo šest, sedmý stál u zdi napravo. Poznala
v nich zámečnické ponky, jaké se užívají v dílnách.
Její otec měl jeden takový v garáži. To, co na nich
leželo, vypadalo z dálky jako volně pohozené kusy
mokrých hadrů, nebo hroudy nějaké mokré hlíny či
plastelíny nebo něco tomu hodně podobného. Občas se na těch věcech zableskly slabé odrazy plápolajících pochodní. Na každém stole ležely alespoň
tři takové hroudy. Rozhodla se zjistit co to je a tak
vykročila ke stolům.
Cestou zavadila pohledem o zeď vlevo a zjistila,
že z podobných věcí jsou na ní vytvořeny různé obrazce a plastiky postav, které se vzájemně dotýkají.
Zaostřila trochu zrak, dívajíc se na jeden určitý obraz, který byl nejlépe osvětlen slabým pohybujícím se
světlem, a zjistila, že ty postavy spolu –
„Proboha!“ vydechla hlasitě a úžasem otevřela
ústa. „Vždyť…, vždyť ty postavy…,“ hledala vhodné
slovo, „ty postavy spolu souloží!“

HOWARD – 5/2012
Měla pravdu. Více než dvoumetrové postavy vyobrazené na obou zdech spolu skutečně souložily,
a to v mnoha obyčejných i neobyčejných, Noře známých i neznámých, polohách a pozicích – ve dvou,
ve třech, klasicky, orálně, análně a moha jinými způsoby. I když musela připustit, že se tato morbidní vyobrazení povedla, hrozně ji vyděsila. Kdo tohle mohl
vytvořit? Co ho k tomu, proboha, vedlo? Co to je za
osobu, která takto věrohodně vyobrazí všechen ten
hnus a perverznost, jenž z těchto podobenství doslova čišeli?
Ke svému překvapení zjistila, že stojí a se zaujetím si z dálky prohlíží ony nechutné obrazce; na původní záměr zjistit u stolů co to na nich vlastně leží,
dočista zapomněla. Postavy byly dokonalé, perfektně vystižené i v těch nejkrkolomnějších polohách ve
všech důležitých detailech. Noře připadaly jako božská podobenství o nečistotě hříchu smilstva. Bezděky pokrčila rameny, naposled pohledem přejela zeď
a vydala se k nejbližšímu stolu.
Těch pár kroků došla s odhodláním. Začínalo ji
to víceméně zajímat. Takové, i přes svou odpornost,
skvělé plastiky musí být velice pracné. Doslova dychtila zjistit, z jakého materiálu jsou ty divně vypadající
postavy stvořeny, když mají tak důvěryhodný vzhled
hladké lidské pokožky a měkkého, poddávajícího se
masa. Když však došla ke stolu, uchopila kus toho
materiálu a přiblížila si jej k očím, aby si ho důkladně

prohlédla, nejdříve hlasitě vykřikla a se štítivým výrazem ve tváři bleskurychle odhodila ten měkký, poddajný a místy chlupy pokrytý kus „materiálu“ zpět na
stůl. Pak se zlomila v pase a s hlasitým dávením se
vyzvracela.
Poznání bylo hroznější než samotné postavy na
zdech. Nemohla tomu uvěřit, ale bylo tomu tak. To,
co uchopila do ruky, nebylo ničím jiným, než zcela
určitě nedávno odříznutou vagínou. Její maso bylo
ještě nasáklé krví a chlupy, pokrývající její začnou
část, byly místy krví slepeny v mokvavé chuchvalce.
Pomalu se vzpamatovávala ze šoku. Rukávem si
otřela slinu visící ji z koutku úst, obrnila se a znovu
pohlédla na stůl. Přímo před ní ležel evidentně krví
zamazaný nůž s dlouhou širokou čepelí a malými
zoubky na ostří. Vedle něj ležela hrouda masa, která nemohla být ničím jiným, než rozčtvrcenou půlkou
zadku. Na ní bylo tenkým, skoro nepostřehnutelným drátkem připevněno ženské prso. Kolem těchto
a mnoha jiných orgánů byla po desce stolu rozlita
krev. Místy byla seschlá a drolila se. Noře se znovu
udělalo nevolno, zadržela však dech a s pevným odhodláním tu nevolnost překonala. Tohle bylo to nejhorší, co kdy v životě viděla. Nic tak odporného jí
nikdy nikdo neukázal.
Nebylo to však zdaleka všechno.
Nejistým krokem Nora pomalu přešla k dalšímu
stolu. Na něm ležela z poloviny hotová postava po-
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dobná těm, které visely na zdech. Vše – hlava, krk
a půl trupu s levou rukou – bylo sdrátováno z lidských
pohlavních orgánů, žláz a hýždí. Hlava té postavy
byla složena z jednoho, patrně ženského, zadku, na
nějž byly přibity oči, chladně trčícího penisu zřejmě
symbolizujícího nos, a ženské vagíny, jejíž otvor byl
rozevřen a vytvarován do tvaru pootevřených úst.
Chlupy z ní byly oholeny a ohrnuté pysky tvořily rty.
Krk, stejně jako základ trupu, byl zhotoven z nařezaných půlek zadnic a odříznutých prsou větší velikosti. Tělo mělo zřejmě představovat ženu, neboť měla
k hrudi připevněna ohromná prsa, jejichž bradavky
byly nahrazeny dvěma scvrklými penisy. Ruka byla
sešita z plátků masa. Její prsty tvořily opět penisy.
Toto všechno v ní vzbuzovalo hrůzu a odpor,
přesto se však nedokázala odvrátit. Nechtěla si to
přiznat, ale musela uznat dokonalost, s jakou byly
k sobě různé části toho těla připevněny. Vše pevně
drželo na svém místě a tvořilo tu nejodpornější sochu, jakou si kdy Nora dokázala představit.
Pomalým krokem obešla stůl a vydala se ke zdi.
Znovu se zahleděla na souložící postavy. Moc toho
v šeru neviděla – a ona chtěla vidět,teď, když už věděla s čím má tu čest, chtěla vidět každý detail této
galerie hnusu, zvrácenosti, obscénnosti a nechutnosti
– jen hrubé obrysy a náznaky a tak si došla pro pochodeň. Vysunula ji z držáku a dávaje si pozor, aby se nepopálila, vrátila se k plastice na zdi a posvítila si na ni.
Šouravým krokem postupovala podél zdi a prohlížela si ty obrazce. Byly odporné, ale stejně tak i fascinující. Skupiny dvou, tří a někdy i více postav různých
velikostí zobrazovaly ty nejperverznější sexuální praktiky a polohy. I přes materiál, z něhož byly vyrobeny,
bylo poznat, jaké pohlaví ta která postava zobrazuje.
Někteří z mužů měli hruď tvořenou vagínami, takže je
měli hustě ochlupené, ženy měly velké, pevné a nalité
prsy, jejichž kůže byla až neuvěřitelně hladká. Kdyby
se ty postavy Noře tak nehnusily, asi by neodolala,
sáhla si na ně a přejela po nich rukou, aby – jak ji trochu lákalo – zjistila, jak by působily na omak.
Jak tak postupovala podél zdi, došla k poslednímu vyobrazení, které vypadalo jako nedokončené.
Prohnutá mužská postava se zvednutýma rukama
vypadala, jako že někoho drží; ten někdo tam však
chyběl. Nora nevědomky otočila hlavu směrem ke
stolu, na kterém ležela postava ženy, které chyběla pravá ruka, obě nohy a polovina těla. Domyslela si, že snad ona patří zde, aby dotvořila poslední
obraz nechutnosti. Znovu pohlédla na muže, na jeho
– i když by se to nikdy neopovážila vyslovit nahlas
– umělecky zhotovené tělo, nohy, ruce a hlavu bez
vlasů. Bylo zjevné, že ten, kdo tuto odpornost stvořil,
se snažil. Všechny kusy materiálů byly otočeny kůží
ven tak, aby tělo vypadalo věrohodně. Tam, kde byly
použity ženské či mužské genitálie, byly jejich chlupy, pokud by nesplňovaly jistý účel (ochlupení kolem
pohlaví, v podpaží, vlasy a jeden muž měl dokonce
knírek), hladce oholeny.
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Opět začala přemýšlet, kdo a proč tohle mohl
udělat. Kdo si dal práci pospojovat všechny ty odřezané kusy těl do tak věrohodných postav? Ale hlavně – jakým způsobem ten někdo sháněl materiál? Byl
to snad bezcitný vrah, který kvůli svému obscénnímu
umění vraždil nevinné lidi? Nebo byl tak barbarský, že
vylupoval hroby nebo márnice a takto znesvěcoval nebožtíky? Bála se jen pomyslet, co z toho je pravdou.
Z přemýšlení ji vyrušil hlasitý vzdech, který v tom
tichu, třímajícím všude kolem, zazněl jako pád porcelánu na kamennou dlažbu. Nora sebou vystrašeně
škubla tak, že jí málem vypadla pochodeň z ruky. Otočila se za tím zvukem a zjistila, že při své prohlídce
výjevů na zdi došla až nakonec místnosti ke dveřím,
které zahlédla poté, co se zde objevila. Než se sama
sebe stačila zeptat, jestli ten vzdech zazněl ze dveří
a jestli jej vůbec skutečně zaslechla, další vzdech ji
v tom všem ujistil. Obezřetně se rozhlédla po místnosti, přelétla očima stoly, obrazy na stěnách a tři osamělé pochodně snažící se svým plápolavým plamenem
zdolat temnotu, a pomalu došla ke dveřím. Za nimi se
ozývaly skoro pravidelné vzdechy. I když si myslela, že
ví, čeho jsou důkazem, vzala za kliku, otevřela dveře
a vstoupila, s pochodní v levé ruce, dovnitř.
Vešla do malé místnosti osvětlené více než vedlejší hala. Na menším prostoru zde bylo mnohem víc
pochodní. Před ní stál stůl se třemi židlemi, na kterém ležel velký nůž a sekáček na maso. Vedle těchto
nástrojů stál talíř, na němž bylo nedojedené maso.
V pravém rohu místnosti byla ke zdi přisunutá postel.
V levém rohu objevila zdroj toho hlasitého vzdychání. I když to zdaleka nevypadalo tak hrozně a zrůdně
jako nástěnné obrazy ve vedlejší místnosti, Noru to
zdrtilo daleko více. Toto bylo skutečně to nejoplzlejší,
co kdy viděla. Nebyla sice homofobně smýšlející, ale
přece jen, vidět to nemusí.
Zdrojem hlasitého vzdychání byl mladý, asi pětadvacetiletý, černovlasý muž, který k ní stál bokem.
Měl ke kotníkům spuštěné kalhoty a trhavými pohyby svým ztopořeným penisem souložil do análního
otvoru torzo mužského těla. Byl to největší kus těla
v jednom kuse, které zde Nora spatřila; postavy vedle byly stvořeny jen z částí, tohle však bylo celé tělo
zjevně mladého muže. Tedy, skoro celé tělo. Chyběly
mu ramena, hlava a ruce. Tělo stálo asi metr od zdi
a bylo předkloněno tak, že jeho zadek byl vystrčen
do místnosti a záda jako by byly zazděny do zdi. Vypadalo to, jako by přes záda předkloněného člověka
byla vedena zeď tak, že jeho nohy, pozadí a část zad
byly v místnosti jedné a krk, hlava a ruce v místnosti
druhé. Noře však bylo jasné, že v žádné jiné místnosti ten zbytek těla není. Prostě chybí, je zde jen
ten kus, který vidí. Potvrzovala to i skutečnost, že
v místě, kde se trup dotýkal zdi, byla zeď zamazaná
zaschlou krví.
Když tohle všechno Nora spatřila, hlasitě vyjekla. Hned nato se už podruhé předklonila a s hlasitým
doprovodem vyvrhla zbytek obsahu svého žaludku.
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Jelikož už zvracela podruhé, byly to z větší části jen
žaludeční šťávy, které se rozstříkly po podlaze a jejich zbytky jí visely z úst.
Muž zatím nerušeně za hlasitého doprovodu dosáhl vyvrcholení, aniž by si jí nějak všímal.
Nora se narovnala a rukou si utřela ústa. Tento
sen se jí vůbec nelíbil. Bude velice ráda, až se probudí. Kdyby věděla, jak dosáhnout toho, aby se dokázala probudit, byla by za to vděčná.
Muž ještě párkrát přirazil, pak vytáhl svůj úd ze
zadnice mrtvého těla a otočil se k ní. Nora bezděky
pohlédla na jeho stále ještě ztopořený penis. Z natržené předkožky penisu vytékal pramínek krve a mísil
se se zbytky spermatu.
„Vítej!“ řekl. Když si všiml jejího pohledu, usmál
se. „Promiň, já zapomněl,“ řekl, předklonil se a natáhl
si kalhoty.
Nora tam stála stále ještě v šoku s hořící pochodní v ruce, jako kdyby byla vyřezána ze dřeva –
neschopná pohybu nebo nějaké sebemenší reakce.
Sledovala toho mladíka, jak si zapíná kalhoty a přemýšlela, co tady, do prdele, vlastně dělá? Teď poprvé
pocítila strach, nevěděla však, čeho přesně se bojí;
snad toho muže, který na ni znovu hleděl, usmál se
a pomalu přešel ke stolu s nožem? Chce ji snad zabít? Nebo se bála toho, že se nevzbudí včas a pokud
jí chce skutečně ublížit, že to bude muset prožít? Takové sny neměla ráda. Ostatně, komu by se takové
sny líbily. Mermomocí se snažila tyto myšlenky zapudit, nenašla však nic, čím by je nahradila.
„Za tohle,“ ukázal rukou na její žaludeční šťávy,
pomalu se roztékající po podlaze, „se stydět nemusíš.“ Vzal do ruky nůž a palcem druhé ruky začal přejíždět po jeho ostří. „Nikdo z těch, co tady byli, nebyl
tak tvrdý, aby se udržel. Každý z nich se dříve nebo
později pozvracel…, někdo i víc než to. Už jsem si na
to docela zvykl.“
Při pohledu na to, jak si hraje s nožem, v Noře
hrklo a udělala krok dozadu.
„Copak?“ zeptal se posměšně. „Snad se nebojíš?“ Buď přitlačil moc prstem, nebo to udělal schválně – nůž při jeho slovech zajel do bříška palce a z rány
vytekla krev. „Z toho si taky nic nedělej,“ pokračoval,
jako by si toho nevšiml, „každý z nich se nakonec
taky bál. Mimochodem, jak se ti líbí galerie?“
„Strašně!“ vyhrkla Nora a i přesto, že ji udivilo, že
je vůbec schopna odpovědět, si dala záležet na tom,
aby to znělo ironicky.
„Jasně…,“ zasmál se. „Tušil jsem to. Ještě tady
nebyl nikdo, kdo by dokázal ocenit tu originalitu
a pracnost, jakou do toho vkládám. Avšak ten, pro
koho je to děláno, to oceňuje. On mé dílo uznává!“
„Říkal jsi, že tu nebyl nikdo, kdo by to ocenil!“
Neměla v úmyslu se s ním vůbec bavit, ta poznámka
jí však vystřelila z úst dřív, než ji dokázala zadržet.
„Ano, zapomněl jsem,“ pokynul rukou v omluvném
gestu. „Měl jsem na mysli tobě podobné. Ty, kteří se tu
objeví ve svých snech…, ve svých posledních snech.“
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Chvíli trvalo, než jí došel smysl poslední věty.
Znovu pohlédla na nůž v jeho ruce. Krvavým prstem
stále přejížděl po ostří a krev zamazávala jeho lesknoucí se ocel. Když jí to konečně došlo, zmohla se
jen na jedno slovo, které spíš vydechla, než vyslovila.
„Proč?“
„Protože to je můj úděl!“ rozhodil rukama. „Protože on to tak chce a já mu slíbil, že to pro něj udělám.
Slíbil mi za to všechnu krásu, podstatu rozkoše.“
„Kdo on?“
„Ale, ale…,“ rozesmál se. „Sama dobře víš, že
tohle je zbytečná otázka. Zamysli se a zjistíš, že to
může být jen jedna bytost a Bůh to určitě není.“
Samozřejmě, že při jeho zmínce o něm, ji hned
napadlo, koho tím míní. Připadalo jí to ale tak absurdní, a hlavně jednoduché, že se musela zeptat.
Už začala ledacos chápat, i když jí to přece jen nedávalo pražádný smysl a připadalo jí to nereálné. Byla
vychovávána v tom, že žádný ON – ať už ten dobrý, nebo zlý (ostatně, který z nich je opravdu dobrý
a který zlý? A je skutečně jeden z nich, ať už to je,
který chce, dobrý a druhý zlý? Nejsou třeba oba stejní? Jednou dobří, jednou zlí?) – neexistuje. Nemohla
teď jen tak připustit, že žila celý život v omylu.
„Ale proč…? Proč zrovna tohle všechno?“ Stále to všechno nedokázala pochopit. „Proč ta galerie,
proč ty nože… PROČ JÁ?“
„Protože nám se to tak líbí,“ řekl jako by domlouval
nedospělému dítěti. „Protože to jsou naše nejtajnější
choutky, naše nejkrajnější myšlenky. Proč já? Protože
jsem ten vhodný, dokážu své myšlenky a představy
uskutečnit a dovést do nejdetailnějšího konce, jak
jsi ostatně mohla sama posoudit. Jednoho dne se
objevil v mém snu, zdálo se mi zrovna o tom, že si
podřezávám žíly a ujišťoval jsem se, že hned jak se
probudím, shledám to jako dobrý nápad. Umožňuje
mi vykonávat mé sny, nejtajnější choutky, zhmotnit je
a uvést je ve skutečnost. Umožnil mi cítit se šťastně,
žít v nekonečném snu a rozvíjet svou fantazii do těch
nejkrajnějších detailů. A já jsem mu vděčný a snažím
se mu to splácet svojí prací. Pokaždé přijde a dívá se
na mé pokroky. Vede mne v myšlenkách.“
„Takže je teď tady?“ přerušila ho a pohledem
prozkoumala místnost.
„Ne. Přijde, až dokončím krvavou práci. Kupodivu ji nemá moc rád, sleduje až samotné dílo.
Ale abych to dokončil,“ pokračoval. „Proč ty?
Jako všichni ostatní, kteří ve spánku sní ty nejodvážnější a nejperverznější sny, na které by se za bdělého
stavu neodvážili ani pomyslet.“
„Ale mně se nic takového nezdálo!“ vykřikla.
„Samozřejmě, že zdálo,“ oponoval jí, „bylo to
však tak intenzivní, že tě to sem dostalo dřív, než sis
vůbec uvědomila, že se ti něco takového zdá. Ale
jestli chceš, můžu ti ten krátký okamžik tvých odvážných hrátek s Prokopem – až moc odvážné hrátky
na to, jak krátce se znáte –,“ při téhle poznámce se
hlasitě zasmál a zamrkal na ni očima, „můžu ti jej
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převyprávět. Každopádně jste prováděli věci, které
u tebe byly poprvé. Škoda, že je už nikdy nevyzkoušíš. Možná kdybys poprosila, rád bych ti vyhověl.“
„Děkuji, nechci!“ řekla rezolutně.
„Co je tohle sakra za nesmysl!“ dodala po chvíli
ticha. „Takové sny se zdají přece spoustě lidem, to
se tady dostane každý? Teď je noc, takže by nás tu
mělo být víc, ne? A navíc, já už takové sny měla dřív,
tak jak to, že jsem zde až teď?“
„Samozřejmě, takové sny se zdají hodně lidem.
Ale na to, aby se sem člověk dostal, musí být ty sny
hodně energické a svým způsobem výjimečné. Chápeš, co myslím? Intenzivní prožitky, nechutné sexuální
praktiky, které většina lidí prožívá jen ve snech, obscénní myšlenky a tak podobně. A ty se nezdají jen tak
někomu a ne tak často. To, že se nějakému poblázněnému puberťákovi zdá, že cumlá své učitelce kozy, ho
sem nedostane. Musí to být opravdu sen, nebo myšlenka, která má v obyčejném, skutečném světě jen
malou, ne–li skoro žádnou šanci na reálné uskutečnění. Tady jim, nebo spíš jejich určitým částem, těm,
kterých se to nejvíce týká, já ty fantazie splním.“
„Chceš mě tedy zabít?!“ znělo to spíše jako rezignující konstatování, než ustrašená otázka.
„Ano.“
Pak, jako by její smrt jeho rukou pro něj nic neznamenala (což pro něj skutečně nic neznamenala),
dodal: „Potřebuji materiál. Jak sis asi všimla, musím
dodělat jeden obraz.“ Při těchto slovech si ji prohlédl
od hlavy až k patě s menšími zastávkami na jejích
nejpřitažlivějších partiích a se souhlasným pokyvováním hlavy suše pronesl: „Vypadá to, že tvůj materiál
bude velice vhodný.“
„Tohle je teda pěkně blbej sen,“ zamumlala Nora
spíš pro sebe.
„Je to sen, ale zároveň je to skutečnost,“ zazubil
se a namířil na ni ostří nože. „Pro tebe, naneštěstí,
krutá skutečnost!“
„Počkej…!“ vykřikla a pozvedla ruku s vystrčenou dlaní, jako by jej chtěla zarazit.
„Ne!“ okřikl ji a zamával před ní nožem. „Už jsem
ti toho řekl dost. Je čas jít pracovat. Dílo a ON čekají.“
Pomalu se k ní začal přibližovat.
Nora stále zaraženě stála, šokovaná z toho, co se
děje. Teď jí teprve došlo (sama se divila, jak dlouho jí
to trvalo) že ji chce skutečně zabít a některé její části
použít na výrobu postav. To poznání bylo zdrcující.
Při představě svého pohlavního orgánu přidrátovaného k jiným orgánům nějaké cizí osoby, se jí doslova převrátil žaludek a po krku se jí rozlila hořká chuť
žaludečních šťáv. Očekávané dávení se však, k její
radosti, nedostavilo.
Blížil se k ní čím dál blíže a ona, snažíc se nepropadnout panice a hysterii, rychle přemítala, co
podniknout. Uvědomila si, že stále drží v ruce hořící
pochodeň. Bude–li to tedy nutné, použije ji. Začala
pomalu ustupovat, až docouvala ke dveřím, kterými
sem vstoupila.
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V ten moment se k ní s výkřikem a nožem v napřažené ruce rozběhl.
Rychleji, než by si byla Nora schopná kdy pomyslet, se zorientovala a těsně předtím, než by ji byl
bodl, uhnula z jeho dosahu a vší silou mu vrazila hořící pochodeň do levé tváře. Ozval se sykot, objevily
se tenké obláčky kouře a do nosu ji praštil náhlý puch
škvařícího se masa. Tlačila mu pochodeň do tváře
tak silně, že ji uhasila. On setrvačností vrazil do futer
dveří, hlasitě vykřikl a svalil se na zem. Nůž mu vypadl z ruky a zacinkal o podlahu.
Nora se rychle vzpamatovala z náhlého zvratu
situace a i přes odporný zápach stále ještě syčícího
masa a krabatící se kůže pozvedla pochodeň, kterou
teď držela pevně oběma rukama, a začala jej hlava
nehlava mlátit přes záda a hlavu. Úder střídal úder
a z Nořiných úst se dral vítězný křik.
Po chvíli začala cítit, jak jí opouštějí síly a tak,
když zjistila, že se už jejím ranám vůbec nebrání
a nehýbe se, přidala s hlasitým počítáním ještě pět
ran navrch a přestala.
V mírném předklonu, protože ji dlouho ohnutá
záda a bolest v nich nedovolovala se ihned narovnat,
a s levou rukou opírající se o koleno hlasitě oddechovala. Zároveň jej však nespouštěla z očí.
Ležel jí u nohou bez sebemenší známky pohybu.
Pohlédla na jeho tvář. Odhalené, do černa spálené maso bylo pokryto velkými vodnatými puchýři.
Byla už schopna v klidu dýchat a bolest už taky polevila. Narovnala se.
On se pořád ještě nehýbal.
Zkušebně do něj dloubla vyhaslou pochodní.
Jeho bezvládné tělo se pohnulo a zase se pomalu
vrátilo do původní polohy. To ji uklidnilo a tak pochodeň odhodila na zem. Už ji nebude potřebovat, pomyslela si. Věděla, že není mrtvý, mlátila ho však tak
silně, že byla přesvědčená, že jen tak brzo nevstane.
To se však mýlila.
Začala se rozhlížet po místnosti, jestli nenajde
něco, co by jí pomohlo se odtud dostat ven. Proto si
nevšimla pohybu jeho ruky, která se pomalu sunula
k noži ležícímu asi metr od těla. Nora prohlédla celou místnost a zjistila, že kromě dveří, kterými vešla
a které vedou zpět do „galerie“, zde žádný jiný východ ani vchod není. Bude tedy muset prohledat vedlejší halu. Když není východ tady, musí být tam. Ten
chlap se přece musí nějak dostávat ven. Vzpomínala
si, že kromě těchto dveří, si jiných nevšimla, takže
pokud tady nějaké jsou, musí být v té nejodlehlejší
zdi, v té, kterou měla za zády, když se zde objevila.
Do těchto jejích myšlenek se vkradl tlumený
smích a rozehnal je jako výstřel hejno vran. Vylekalo
ji to a rychle střelila pohledem na ležící tělo.
Jeho ruka pevně svírala nůž a celé jeho tělo se
otřásalo smíchem. Teď se pomalu pohnul, zapřel se
rukama a trochu se nadzvedl.
„Ty jedna děvko…,“ zasykl a klekl si na kolena.
Vzpřímil se tak, že před ní klečel, jako by ji žádal

o ruku. Ona však věděla, že po ní chce úplně jiné části
jejího těla. Prsty si pomalu přejel po vypáleném otvoru ve tváři. „Podívej, co jsi udělala, ty jedna mrcho!“
Jeho rychlé vzpřímení ji zaskočilo natolik, že celá
ztuhla. Zprvu nevěděla, co má dělat a zdálo se jí, že
už je konec, že tu takhle bude stát a čekat, až ji zabije a použije na dokončení svého velkolepého díla.
Začala očima hledat odhozenou pochodeň v naději,
že se pro ni stihne sehnout dříve, než zaútočí. Pochodeň se však odkutálela do rohu a ona vytušila,
že by to nestihla; bodl by ji ve chvíli, kdy by se pro ni
skláněla. Jedinou šancí je útěk a naděje, že se dostane z vedlejší místnosti ven.
Pak jí to napadlo. Přišlo to jako pokyn z nebes.
Nůž! Ve vedlejší místnosti leží na stole nůž!
Viděla, že se ještě nestačil postavit a tak využila
šance a vystřelila. Protáhla se rychlostí blesku mezerou mezi jeho tělem a rámem dveří, a jen tak tak
unikla jeho svírající se dlani, která se marně snažila
chytit ji za loket.
„Vrať se, ty čubko!“ zařval na ni a pak vzteky vykřikl.
Nora však už proběhla dveřmi a vběhla do temna
haly. Její oči přivyklé na světlo v místnosti najednou
osleply. Nechtěla zastavovat a čekat, až si přivykne
na příšeří, a tak běžela poslepu podle paměti. Do
prvního stolu málem vrazila, jak se před ní najednou
vynořil z temnoty.
Po chvíli si její oči už pomalu přivykly, ještě ale
ne natolik, aby dobře viděla. Nepamatovala si, na
kterém ze stolů ten nůž ležel, v tom stresu si na to
nemohla vzpomenout. Jen slabě viděla obrysy stolu
a kusů masa, které na něm ležely a tak po něm začala šátrat rukama, ve snaze ten nůž najít. Vše, co
její prsty našly, však byly jen kusy vláčného masa,
které se jí jakoby roztékalo mezi prsty. Zkřivila tvář
odporem. Rychlým pohybem ruky všechno ze stolu
smetla na podlahu. Čekala, jestli nůž nezacinká. Na
tomto stole ale nebyl.
To málo světla, které sem pronikalo z vedlejší
místnosti najednou pohaslo. Nora se otočila a spatřila ve dveřích jeho postavu. V jedné ruce držel nůž,
druhou na ní ukazoval.
„Vrať se, slyšíš!?“ zařval. „Odtud se stejně nedostaneš. Nemáš kam utéct!“
„Seru na tebe,“ vykřikla odhodlaně a přeběhla
k dalšímu stolu. Oči už byly na přítmí zvyklé a tak
desku stolu jen přelétla očima. Kromě úhledně srovnaných penisů tam nic neleželo.
„Jak myslíš, zrzko!“ řekl tak tiše, že to Nora skoro
nezaslechla, a vyrazil za ní.
Zaslechla jeho kroky, a když se otočila, že se
vydá k dalšímu stolu, zahlédla v dálce před sebou
nepatrný záblesk, odraz světla na něčem lesklém.
Nůž, to musí být ten nůž!
Nespouštěla to místo z dohledu a rozběhla se
tam. Udělala to však tak zbrkle, že bokem vrazila do
rohu stolu a náhlá bolest, která se jí rozběhla do ce-
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lého těla, ji doslova srazila na kolena. Dopad koleny na tvrdou podlahu byl neméně bolestivý. Rychle
se ohlédla a zahlédla ho, jak obíhá první stůl. Zaťala
zuby a rychle vstala. V boku jí škubalo, kolena jako
by jí svírali do svěráků. Doufala ale, že se to brzy
poddá. Musí to rozchodit – nebo spíš rozběhat. Jak
nejrychleji mohla, znovu se narovnala.
Hned však zjistila, že ztratila směr.
Nebyla si jistá, na kterém ze stolů ten nůž leží.
Nebyl však čas na dlouhé rozmýšlení a tak vyrazila
kolem stolu k místu, kde ten nůž tušila. Pár kroků ji
ujistilo, že se vydala správným směrem. Nůž ležel na
stole asi patnáct kroků od ní a jeho naleštěná čepel
odrážela světlo pochodní na strop. To jí dodalo síly
a přes stále ještě pulzující bolest v boku zrychlila.
K ní ho dělilo jen pár kroků. Výprask, který od ní
schytal, však způsobil, že nebyl tak rychlý a obratný jako obvykle. Tvář ho pálila a nesnesitelně bolela. Záda a ruce byly jednou velkou bolestí, která
se mu přelévala z jednoho místa na druhé a při každém prudším pohybu vystřelovala do mozku. Hlava
mu třeštila a bolest ji utahovala jako svěrák. Tohle
se mu ještě nikdy nestalo. Žádná jeho oběť takhle
nikdy nebojovala, žádná z nich se tak zuřivě nebránila. Většinou se psychicky složili a s brekotem prosili
o slitování. On však žádné slitování neměl. Dělal svou
práci a dělal ji dobře; a tak to i zůstane. Dostane tu
mrchu a dá jí co proto. Nemůže HO přece rozzlobit.
To by nesnesl.
Nora doběhla ke stolu a prsty sevřela rukojeť
nože. Už se chtěla otočit a postavit se mu na odpor,
když si všimla dveří ve zdi naproti sobě. Tak přece jen
tam jsou. Bylo až paradoxní, že když se zde objevila,
měla je přímo za svými zády, stačilo se jen otočit.
MŮŽU UTÉCT! Snad se jí to podaří. Je to ostatně
větší šance, než se mu postavit na odpor s nožem,
se kterým – kromě krájení zeleniny a masa – neumí
vůbec zacházet. Navíc si nebyla jistá, jestli by ho dokázala vůbec bodnout, případně ho zabít. Rozeběhla
se tedy ke dveřím, nůž stále svírala prsty, a v duchu
prosila, aby byly odemknuté a aby to byly dveře ven;
aby to byly dveře, kterými by mohla utéct.
S dechem v koncích stiskla kliku dveří. Doufala, že bude mít kde utéct nebo se schovat, protože cítila, že ji už dávno opustily síly, že moc dlouho
utíkat už nevydrží. Hrdlo měla vyschlé a každý další
nádech bolel, jako by polykala drcené sklo smíchané
s pískem. V boku jí škubalo a vysílením se jí klepaly
kolena. Rozrazila dveře a vběhla do nich.
Nevěděla přesně, co si představovala, že ji za
dveřmi čeká, to, co tam skutečně bylo, však vůbec
nečekala.
Vběhla do tmy temné tak, že by mohla být skoro
hmotná, že by se jí při troše štěstí mohla i dotknout
a sevřít ji v dlani. Druhá věc, která ji ohromila, byl
ohromný hnilobný smrad, který na ni ihned zaútočil
a okamžitě se zabydlel v jejích plících. Opět se jí, byť
už neměl, co by ukázal, zvedl žaludek a hlasitý kašel
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ji zlomil. Nečekaný předklon jí zbavil rovnováhy a zapletl jí nohy.
Zakopla sama o sebe a padala do neznáma. Čekala tvrdý dopad na beton a tak před sebe instinktivně natáhla ruce, aby jej zmírnila. Tvrdý dopad se
však nekonal. Spadla do čehosi měkkého. Ruce se
jí zabořily do něčeho, co mohla být kupa gelu, slizu,
nebo rozmáčeného chleba. Bylo to lepkavé a odporné. Cítila vlhko. Setrvačnost pádu a její tíha ji z poloviny vmáčkly do oné hromady a okamžitě zvířily nový
závan smradu.
Vzpamatovala se během dvou vteřin. Vyhrabala
se a ohlédla, aby zjistila, do čeho to spadla. Otevřenými dveřmi dovnitř vnikalo to málo světla, které stačilo akorát na to, aby přesvědčilo, že nevědomost je
občas velmi blažená. Ten pohled ji donutil k výkřiku.
Rukou si zakryla ústa ve snaze jej potlačit a začala
vyděšeně couvat.
Před ní byly na hromadu navršeny těla mrtvol,
které měly odříznuté prsa, genitálie a zadnice. Některá těla už byla ve značném stádiu rozkladu a mírně se
leskla. Byla to odpověď na nevyřčenou otázku, co se
děje s těly „nedobrovolných dárců orgánů“.
Místnost náhle potemněla. Nora se otočila
a spatřila jeho postavu ve dveřích.
„Říkal jsem ti, že se odtud nedostaneš,“ promluvil
klidně, jist si tím, že je konec. „Nedá se odtud dostat, žádné dveře ven neexistují. Tyto tři místnosti jsou
všechno, kde můžeš unikat. Není to moc na to, abych
tě za chvíli nedostal. Tím, že jsi utekla sem, jsi mi akorát tak ulehčila práci. Zabiju tě prostě tady, uřežu ti ty
tvý kozy a ostatní poklady a nechám tě tu hnít.“
„Jdi do hajzlu!“ zařvala a rozběhla se proti němu.
Chtěla ho překvapit svým útokem a zaútočit na něj
nožem. Zakopla však o ležící tělo a začala padat
k zemi.
Očekávaný náraz o podlahu se však opět nedostavil. Během pádu místnost pohltilo prudké světlo,
které jí vymazalo z očí okolní prostor. Nora tušila, co
to znamená a doufala, že k tomu skutečně dojde.
Vše kolem zmizelo v bílé záři a ještě než Nora přestala vnímat okolí, vyjma oné záře, zaslechla hromový,
odevšad znějící hlas: „ZKLAMAL JSI MNE. TO JI NECHÁŠ JEN TAK UNIKNOUT?“ Už ztrácela svou mysl,
své rozumné uvažování a pomalu se začala utápět
v záři oslňující jako jasné sluneční paprsky odrážející
se od čerstvě napadaného sněhu, ale ještě stačila
zaslechnout tichou, ztrácející se odpověď: „Neboj
se, já ji dosta–“.
Nora tělo i Nora duše se vypnuli. Pokud se dá
říct, že toho, v tom stavu v jakém byla, byla schopna,
vše co viděla, slyšela, cítila a vnímala, bylo BÍLO! Cítila se v jednu chvíli, jako by se potápěla v mléku, pak
zase, že tančí v hustě padajícím sněhu. V ten okamžik pro ni neexistovalo nic jiného. Bylo jen BÍLO.
Žádný svět, žádný maniak honící jí s nožem, žádný
vlak, žádný život… Jen existence BÍLA a ona plující
tím BÍLEM. Ona, součást toho BÍLA.
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Po chvíli však BÍLO narušil zvuk. Hučel, šuměl
a pulsoval rytmickými údery. Přibližoval se a sílil.
Nora cítila, že ten zvuk zná, nemohla mu však přijít
na jméno, i když jej měla na jazyku. Až když se ozvalo
hlasité zahoukání, jí došlo, co to je za zvuk.
„Vlak,“ tiše zašeptala a otevřela oči. Jako by
z ledu skočila do ohně. Jasnou zář nahradila tma.
Jako když v naprosté tmě rozsvítíte baterku namířenou do vlastního obličeje, ale naopak. Světlo nahradila tma. Souběžně s tmou Noru obklopil hlasitější
zvuk vlaku jedoucího velkou rychlostí po starých kolejnicích. Cítila mírné pohupování ze strany na stranu. Zvuk protínaly nárazy kol o spoje kolejnic.
Takže to skutečně byl jenom sen, pomyslela si
Nora, když se trochu vzpamatovala a uklidnila se tím,
že leží v tmavém kupé na sedačce se svetrem pod
hlavou. Najednou jí to připadalo všechno strašně
směšné – takový sen se jí ještě nikdy nezdál a musela přiznat, že to byl ten nejtíživější sen, který se jí kdy
zdál. Tvář se jí roztáhla do úsměvu, ten jí však zamrzl,
když si všimla pohybu na protější sedačce u okna.
Jelikož měla Nora hlavu u dveří, neviděla tam
moc dobře. Kupé bylo osvětleno jen slabým světlem
z chodbičky, což stačilo tak akorát na to, aby si člověk nenabil hubu, když jde v noci na záchod. Občas
ale oknem dovnitř vtrhlo světlo zvenčí a proběhlo se
po podlaze a stěnách kupé. Na důkladnější prohlídku
to však nestačilo. Vše, co viděla, bylo jen to, že tam
někdo sedí – podle všeho muž – a dívá se z okna.
V Noře trochu hrklo a okamžitě stočila zrak na
visící batoh. Ihned se v ní probudil klasický pud ženy
cestující ve vlaku a myšlenky na sen zahnal pryč. Je
batoh ve stejné poloze, jako když ho věšela? A pokud ne, změnil ji jen otřásající se vlak, nebo něčí
ruce? Nepohnul s ním někdo? Neprošmejdil ho ten
muž, zatímco spala? Neokradl ji o její poklady a peníze? V mžiku se posadila a přesunula se k oknu
naproti muži, natáhla ruce do výšky a sundala batoh z háčku. Skoro dychtivě ho otevřela a začala se
v něm prohrabovat. Doklady, peněženka (plná, jak se
přesvědčila), kniha, úplně nová krabička prezervativů
i ostatní věci tam byly.
Ulevilo se jí, ale zároveň jí došlo, jak trapně asi
musí vypadat. Rychle tedy našla kapesník a snažila
se sama sebe přesvědčit, že to byl jediný důvod jejího zbrklého průzkumu batohu.
Batoh odložila vedle sebe, přikryla si nos kapesníkem a nadechla se. Při nádechu jen tak na chvíli
(zvědavost je pěkná mrcha) pohlédla na toho muže.
Chtěla si ho prohlédnout. Místo smrkání však vykřikla
a kapesník jí vypadl z ruky.
Proboha. To snad ne! Snažila se uklidnit, ale nešlo to. To… to není možné! To nemůže být pravda!
Právě když se chystala smrkat, vjel vlak do jednoho z mnoha nádraží, jimiž při své cestě pouze projíždí, a do kupé vnikl paprsek světla, který proběhl
přes tvář toho muže, na pár vteřin vytáhl jeho obličej
ze tmy, a pak zmizel.
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To byl důvod, proč vykřikla. Ona tvář zapříčinila,
že se v Nořině těle stáhly všechny svaly a ona měla
co dělat, aby stáhla i ten, který zadržuje moč. Pokud ji zrak nešálil (a tím si právě nebyla moc jista),
neseděl před ní nikdo jiný, než muž z jejího snu. Jen
tak tam klidně seděl, jako každý jiný cestující, hlavu
opřenou o opěradlo a koukal ven do tmy. Dokonce,
i když Nora vykřikla, se nepohnul a nepohlédl na ni.
Byl to skutečně on, byla si tím jista, i když ho
viděla jen na pár vteřin. Ty vlasy, ta tvář (jelikož byl
natočený, viděla jen jednu, ale i přesto si byla jistá,
že je to TA tvář), to oblečení – všechno nasvědčovalo
tomu, že je to on.
Vždyť to byl, proboha, jen sen!, přesvědčovala
se. Všechno se mi to zdálo. Ta místnost, ty postavy,
to všechno byl sen.
Ale jak je možné, že on, muž z tvého snu, teď
sedí před tebou, ozval se někde v hloubi jejího mozku strach. Jak vysvětlíš, že se ti zdá o někom, koho
jsi nikdy neviděla, a když se probudíš, tak on sedí
v kupé naproti tobě?
Třeba…, třeba jsem se na chvíli probrala, těsně
po tom, co jsem usnula, a to zrovna v době, kdy si do
kupé přisedl. Já ho v tom polospánku zahlédla a tak
se mi zobrazil ve snu. Nora se to snažila ve svých
myšlenkách ospravedlnit a vysvětlit a dojít k nějakému rozumnému závěru. Přece se to nemohlo skutečně stát, to je…, to je šílené. Nemohlo být skutečností
to, že se objevila někde, kde jí naháněl pomatený šílenec, který ji ze snu pronásleduje až do skutečnosti.
To je hovadina.
Skutečně? Nedal se strach odbýt.
Skutečně! Teď už se v duchu usmívala. Jak ji
vůbec takové myšlenky mohly napadnout. Samozřejmě, že je to nesmysl. Prostě ho jen zahlédla, jak
přistupuje a pak se jí promítl do snu. To se jí stávalo skoro pořád, že věci, které zažila přes den, nebo
před tím, než usnula, se jí nějak zapletly do snu. Tím
je to vysvětleno.
Oddechla si. Přesvědčit o něčem sebe samotnou
dá někdy zabrat. Ten šok, když ho zahlédla, byl hrozný,
teď už to ale byla minulost. Není se vůbec čeho bát.
Avšak i přesto, že si to všechno vysvětlila a ujistila se, že to byl skutečně jen sen, se cítila sklíčeně.
Stále sledovala toho muže a čekala, že se prozradí,
že se na ní podívá a s hlasitým smíchem se na ni
vrhne. Nic z toho se ale nedělo. Pořád tam seděl bez
hnutí a díval se ven z okna, jako by tam Nora vůbec
nebyla. To ji děsilo. Proč se sakra alespoň trochu nepohne, nebo se na ni nepodívá? Je snad slepý?
Žádný jeho pohyb však nenasvědčoval tomu, že
by Nořiny domněnky a myšlenky byly správné. Trochu
se uklidnila, stále však zůstávala ve střehu. Příjemné
pohupování vlaku a stále dokola se ozývající zvuk kol
jí pomalu otupoval a Nora začala všechno pouštět
z hlavy. Byl to jen blbý sen, hloupá noční můra, která ji trochu vyděsila, nic víc. Naposled pohlédla na
muže, a když se přesvědčila, že se stále bez hnutí
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dívá z okna, opřela si hlavu o opěradlo a zavřela oči.
Poddala se monotónnímu zvuku a pohupování a nechala se tím uspávat.
Cítila, jak jí víčka těžknou natolik, že už nemá sílu
je udržet otevřené a pak, jako když zhasnete světlo,
usnula. Zahalila ji temnota a hrůzu nahánějící ticho.
Nebyl to sen, protože se vám nemůže zdát o ničem
a tohle skutečně nic bylo. Takto si představuji smrt,
vynořila se odněkud tato myšlenka a zase se v té nicotě utopila…
Říkal jsem ti, že mi neunikneš!
Zaznělo to jako výstřel do ticha. Poznala ten hlas;
byl jeho. Prudce se probrala. Uvědomila si své zježené chlupy na rukou a šíji. Promluvil to on, nebo zase
usnula? S pevným odhodláním, že tuto noc již spát
nebude, se na muže naproti sobě znovu podívala.
To co spatřila, ji vyděsilo tak, že vykřiknout úplně
zapomněla. Prostě to neudělala. Tentokrát se díval
přímo na ni, přímo do jejího obličeje. Nehnul při tom
pohledu ani brvou. Jeho tvář byla stejně kamenná,
jako když se díval z okna. Jako by před ni, zatímco
měla zavřené oči, místo toho muže někdo posadil
figurínu z obchoďáku. Čekala, že se pohne, že se
projeví – mrkne, usměje se, nebo polkne. Nic z toho
však neudělal. Dokonce snad ani nedýchal. Jeho tvář
zůstávala nehybná, jako vytesaná z kamene a v tom
šeru (byly vidět jen obrysy, do tváře mu pořádně neviděla) to vypadalo jako by se díval spíš na něco za
ní, než přímo na ni. Jako by tam ona vůbec neseděla
a on si prohlížel hnědočervený potah sedačky.
Nora zaslechla kroky. Po chodbičce kolem jejich
kupé prošel průvodčí. Nezastavil se, jen se podíval
přes sklo dveří dovnitř a usmál se. Usmála se taky
a pokynula hlavou na pozdrav, to už však byl průvodčí pryč.
Opřela se a její pohled opět patřil tomu muži. Tvář
měl stále ve stejné poloze – směřovala na ni. Zjistila
však, že jeho oči hledí ven z okna a uklidnilo ji to. Přesto však z něj nespustila svůj zrak, chtěla si jej prohlédnout. Nedalo jí to a začala jej porovnávat s mužem ze
snu. Je to skutečně on? Má jeho tvář, jeho nos, ústa
i jeho vlasy. Je mu bezpochyby podobný. Vrátilo se
nutkání se usmát, tohle se jí tedy ještě nikdy nestalo.
Až to bude někomu vyprávět, nikdo jí neuvěří – muž,
kterého nikdy v životě neviděla, se jí vloudí do snu,
a když se probudí, zjistí, že ten muž, nebo alespoň
jemu hodně podobný muž, sedí přímo naproti ní.
Vlak se začal otřásat a pohazovat s ní ze strany
na stranu, jak najel na výhybky. Opět vjeli do nádraží
a oknem dovnitř vniklo světlo. Nora toho rychle využila – teď si bude konečně moci si pořádně prohlédnout jeho obličej – a zadívala se mu do tváře. Světlo
rychlostí proběhlo přes kupé a Nora ztuhla.
Proboha…málem jí uniklo z úst, která se rychle
otevřela. Viděla to skutečně, nebo si to jen vsugerovala tím, jak o něm pořád přemýšlí? Bylo to skutečné, nebo to byla jen hra světel a stínů? Bylo to tak
rychlé, že to mohlo být cokoliv – hra stínů a světla,

neškodné znaménko, nebo to ale taky mohlo být to,
co si myslela, že to je.
Byla to však skutečně jizva?
A jako kdyby ji někdo mocný vyslyšel, se přes
kupé přehnal další pruh světla a odhalil ji nepříjemnou pravdu – skutečně měl na levé tváři velkou, hrozně odpornou, kruhovou jizvu. Okamžitě se jí vybavil
v mozku obraz jí samotné, jak noří hořící pochodeň
do mužovy tváře, v nose ji štípe zápach škvařeného
masa, který jakoby v mžiku naplnil celý prostor kupé,
a v uších jí syčela krabatící se kůže. Ovanul ji nápor
tepla a čelo a záda jí pokryl teplý pot. Uvědomila si,
že nedýchá. Jako by to, teď v tomto pocitu strachu,
ani nebylo důležité. V hrudi ji začala tlačit nějaká síla,
chtějící jí roztáhnout plíce a donutit ji k nádechu.
Podvolila se a sípavě se nadechla.
Najednou byla rozhodnutá. Přišlo to na ni, jako by
o tom uvažovala celou cestu a až teď se rozhodla to
udělat. Nemůže tu s ním sedět. Bylo to bláznovství,
ale ona není ochotná to snášet. Je to směšné, nikdo
jí přece nemůže pronásledovat ze snu, ale ta jizva…
I kdyby ho zahlédla v krátkém okamžiku procitnutí, tu
jizvu nemohla zřetelně spatřit a navíc, v tom snu mu
tu jizvu přece udělala ona!
Ne, musí prostě pryč! Do jiného kupé, nejlépe
však do jiného vagónu.
Vlak projel bez zastavení stanici a znovu vjel do
tmy okolní krajiny. Nora si přes hlavu natáhla svetr,
zapnula batoh a nazula si boty. Ještě než vstala, ji
zadržela myšlenka, co to, ksakru, dělá?
Bojí se něčeho, co nedává smysl, paradoxně si
neuvědomujíc, že to je právě to, čeho se lidi nejvíce
bojí, to co dává smysl, postrádá jakoukoliv strašidelnost. Stává se s ní snad paranoička, která se děsí každého temného koutu? Ale co, okřikla se, já chci mít
klid! Chci v pořádku dojet za Prokopem. Nechci se
celou cestu strachovat, jestli a kdy nebo jak mi něco
udělá, nebo jestli dojedu v pořádku. Prostě vstanu,
přesednu si do jiného kupé a bude klid.
Co oči nevidí, to srdce nebolí?, zeptal se hlas odněkud z hloubi její mysli.
Jasně, odpověděla mu. Nechci zůstat tady
v kupé a celou cestu se třást strachy a pochybnostmi. Ať je to on nebo ne, ať jsem strašpytel, nebo jsou
mé obavy oprávněné, jdu od něj pryč.
Rychle vstala a pomalu došla ke dveřím. Rukou
uchopila jejich držadlo, než však stačila zatáhnout
a otevřít je, zdálo se jí, že něco zaslechla.
Popadne tě a zabije! Stojí za tebou, stojí…rozeřvala se jí v hlavě panika. To ji však nerozrušilo,
nebo alespoň ne natolik, aby se jí poddala. Zakázala
si otočit se, protože kdyby za ní skutečně stál, asi
by na místě zemřela. Navíc, je rozrušená a nervy má
napjaté tak moc, že se jí ten zvuk určitě jen zdál. Bez
jakéhokoliv pohybu pohlédla na sklo dveří, ve kterém
viděla slabý a rozmazaný odraz sebe samé a snažila
se zbystřit zrak, jestli ho nezahlédne. Nebyla si jistá,
ale zdálo se, že za ní nikdo nestojí.
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Vyháněje všechny tyto temné a destruktivní myšlenky z hlavy pořádně objala prsty držadlo dveří
a zatáhla. Dveře se však nepohnuly, ani o píď. Nora
málem nahlas vykřikla, ani ne tak strachem, jako spíše vztekem a pocitem odevzdání a podvolení se dalšímu osudu. Zmocňovala se jí hysterie a spolu s panikou jí dávaly dost zabrat. Nora měla co dělat, aby
je zkrotila, aby neztratila hlavu, nesvezla se na zem
a nezačala brečet. Uklidňovala se tím, že snad málo
zatáhla, že je tak rozrušená, že si třeba jen myslela,
že vynaložila dost síly.
Prosím, otevřete se, prosím, otevřete se, prosila
je v duchu, snažíc se odporovat nájezdům dvou nerozlučných přítelkyň, hysterii a panice. Zhluboka se
nadechla, znovu zatáhla a dveře se – (ani nehnou, to
si piš. Přece si nemyslíš, že by tě nechal utéct? Jsi
tady s ním zavřená, s tím se smiř. Jen on a ty a nemysli si, že se ti teď podaří utéct. Jsi vzhůru, takže
nemáš kam utéct, leda do snu a tam na tebe už bude
čekat. Prostě tě zabije, uřízne ti ty tvý kozy a číču
a použije je na to své umění. Je to prosté, takže se to
nesnaž zhatit. Konečně bude to tvé bohatství k něčemu dobré! Zemřeš! Neboj se…rozeřval se jí v hlavě
hlas tak silně, že jí hrozilo prasknutí hlavy. Nejdřív si
myslela, že to je jeho hlas, ale nebyl to on. Byl to hlas
jejího strachu, který se nakonec rozhodl a přidal se
na stranu paniky a hysterie, čímž zvrátil Nořinu šanci
na vítězství. Seru na tebe! Seru na vás na všechny,
odsekla mu Nora a řvala to stále dokola ve snaze
přeřvat tu jejich útočící kakofonii, až se) – otevřely.
Noře spadl ze srdce obrovský kámen, který se zdál
být tak těžký, že teď, po jeho ztrátě, měla pocit, jako
by se pomalu zvedala a vznášela se nad zemí. Její
velikou úlevu doprovázely slzy, kutálející se jí po tvářích. Až teď Nora zhluboka vydechla. Měla nutkání
otočit se, které bylo ještě silnější než předtím, a ukázat mu, že to dokázala, že se nebojí (což nebyla zase
tak velká pravda). Chtěla však už být pryč a tak to
zamítla. Bude radši, když ho už nikdy neuvidí.
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Překvapilo ji, že i přes ten strach a stísněný pocit
hrůzy, které v ní cloumaly, tady stále ještě stojí opřená
o držák dveří, stále ještě v kupé a hledí do uličky. Myslela si, že když se dveře otevřou, vystřelí z nich jako
namydlený blesk. Ale to ne, ona místo toho stále stojí
na místě a raduje se z něčeho, co ještě ani nedotáhla
do konce. Přitom se ale nic zvláštního nestalo – jen
otevřela dveře. Pořád je s ním v kupé. Kdyby chtěl,
ještě pořád mu na to, aby ji zabil, stačí jen se postavit.
To je ale blbost. Já ho dostala, znovu jsem mu
utekla, řvala radostí na své protivníky strach, hysterii
a paniku. Ti se stáhli a zalezli před jejím vítězným řevem do kouta. Nora s úsměvem na tváři zvedla nohu
a vykročila ven z kupé.
Krok však dokončit nestihla. Než se její noha dotkla podlahy, vycítila za sebou Nora rychlý pohyb.
Bylo to tak jasné, jako by ho viděla svýma očima.
Než však stačila nějak zareagovat, přitlačilo se k ní
zezadu mužovo tělo, jeho levá ruka jí zakryla ústa
a nůž v jeho pravé ruce jí prořízl hrdlo. Vše se odehrálo tak rychle, že se nestačila ani nadechnout. Jediné,
co byla schopna zaregistrovat, byla chladná čepel
nože pronikající její kůží a masem a teplo rozlévající
se jí po hrudi. To byla její krev, deroucí se z otevřené
rány. Rudá, teplá a lepkavá krev. Cítila, jak pomalu
ztrácí svou tělesnou váhu a začíná se jí před očima
točit svět. Začala ztrácet svědomí.
Tak tohle je smrt, napadlo ji, tak tohle je smrt…
Ještě než zemřela, ucítila Nora na svém levém
uchu vlhké teplo jeho rtů. I když to nechápala, ten
polibek těsně před smrtí ji potěšil. Teplý dech se jí
odrážel od tváře. Tiše mlaskl a pošeptal jí do ucha
větu, kterou nestihla vyslechnout do konce. Smrt
byla rychlejší.
„Já mu to slíbil,“ slyšela ještě, „a já své sliby pl–“
Když ucítil, jak celé její tělo povolilo a viselo mu
jen na ruce, znovu ji políbil a pak ji pustil.
Nořino mrtvé tělo se s hlasitým žuchnutím svezlo
na podlahu.
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Holky od bobří řeky
Snad nám Jestřáb odpustí, že jsme si pro naše
pojednání dovolili parafrázovat jeden z jeho nejznámějších románů, ale ruku na srdce – oč je popis nejžhavějších horrorových klínů a jejich nositelek méně
cenné než pohádka o Vilíkovi, Jirkovi a jejich guru Rikitanovi? O nic. Naopak, jsme přesvědčení, že dnešní
skauti loví úplně jiné bobříky než ti z Jestřábových fantazií. Náš článek jim v tom budiž kvalitním průvodcem.
Ač se pražská rodačka
slovenské národnosti Zora
Ulla Keslerová (*1950) objevila v mnoha známých
a dobrých (ne nutně v kombinaci obého) českých filmech (např. Křehké vztahy,
Krakonoš a lyžníci, Fešák
Hubert, Operace mé dcery,
Anděl s ďáblem v těle, Vítr
v kapse), uznávaná, ceněná
a obdivovaná se stala hlavně kvůli dvěma věcem. Zora
se totiž dosud jako jediná
československá
herečka
dokázala prosadit v zahraničním horrorovém žánru
a zahrála si v několika pro
mnohé kultovních a zásadních horrorových filmech, stejně kultovních a zásadních režisérů jako Lucio Fulci nebo Joe D‘Amato.
Pravděpodobně je zmiňovat nemusíme, ale pokud
jste se zrovna dnes ráno probrali ze čtyřicetiletého
kómatu, tak namátkou jen ty, o nichž nebudeme
hovořit trochu podrobněji: Antropophagus (1980),
Il Fantasma di Sodoma (1988) nebo Luna di sangue (1989). To za prvé. Za druhé, Zora se nikdy nestyděla před kamerou svléknout. A to jak v českých
dramatech, tak v italských horrorech, akčních thrillerech nebo rovnou softporno bijácích. Svléká se
v nich často a celá. Juraj Herz mi vyprávěl zábavnou
historku, jak italská distribuce odmítala zakoupit jedno české drama (tuším, že šlo dokonce o jeho Křehké vztahy (1979), ale teď už si to nevybavuji přesně),
v němž hrála, protože v Itálii Zoru měli zafixovanou
jako sexy celebritu erotických thrillerů a horrorů a na
tohle že by nikdo nekoukal. Nahá Zora se stala aktérkou zřejmě dvou nejkultovnějších (zcela jistě nejoblíbenějších a nejzmiňovanějších) úmrtí horrorového žánru. Kdo ji neviděl viset za prsa nabodnutou

na řeznických hácích v Cannibal Ferox (Ženy od
hluboké řeky, 1980) Umberta Lenziho, nechť zpytuje
své horrorové svědomí. Tento článek však není jen
o nahotě, ale o její specifické části. V Cannibal Ferox
si Zořiny nahoty užijeme dost, ale bobra ne. Nevíme,
respektive zas takhle obšírně jsme nepátrali, jak je na
tom se zarostlým klínem v ostatních svých filmech,
ale co se týče našeho žánrového zaměření, poprvé
jej ukáže v sexploitation La Ragazza del vagone letto (Terror Express, 1979), o němž se trošku podrobněji zmiňujeme na jiném místě tohoto čísla. Podruhé
se s ním setkáme ve Fulciho giallu Lo Squartatore di
New York (Rozparovač z New Yorku, 1982), kde Zora
vystupuje jako aktérka live sex show. Kromě toho,
že je zde nahá, souloží na pódiu a seznámí nás se
svým kudrnatým drobečkem, si zahraje hlavní (nebo
jednu z hlavních, ono záleží na úhlu pohledu) roli v již
zmíněné druhé kultovní scéně. Nechá se totiž nedobrovolně penetrovat skleněnou lahví.
Majitelka nejkrásnějších ducpartií, žhavého pohledu a roztomilého bobříka. To je Obitova nejoblíbenější umělkyně – Brigitte Lahaie (*1955). Svou závratnou kariéru odstartovala už v patnácti letech ve
snímku s všeříkajícím názvem, Jungle Erotic (1970),
ale opravdový průlom pro ni znamenala až legalizace
pornografie v roce 1975. V pokročilém věku jedenadvaceti let se s vervou sobě vlastní vrhla na hardcore
a vytvořila jedny z nejnezapomenutelnějších rolí žánru.
Bohužel, můj návrh na změnu zaměření Howarda zatím nebyl jednohlasně přijat a chtě nechtě se musíme
věnovat horrorům, ve kterých božská Brigitte hrála.
Tím nejzásadnějším byl hned ten první, Les Raisins
de la Mort (1978) Jeana Rollina. Vynikající zombie snímek stál u zrodu španělské gore odnože eurohorroru
a nemalou zásluhu na tom měla právě Lahaie. V magické scéně svlékání bílého roucha zde horrorovým
fanouškům odhalí i svého, v té době již dobře cvi-
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čeného, bobříka, za což jí budiž dík. U Rollina ještě
zůstala, když si střihla roli Evy ve Fascination (1979).
Významný part měla i ve filmu Rollinova souputníka
na poli obnažených krásek, Jesuse Franca, kdy hrála v pokleslejším remaku slavného Les yeux sans
visage (1960), nazvaném Faceless (1987). Po celou
tu dobu se jako správná údernice věnovala pornu
a horror tak pro ni byl výrazným zpestřením, ke kterému se vrátila i v době, kdy o její obstarožní tělo stáli již
pouze gerontofilové. Naposledy jsme ji tak mohli vidět
v roce 2004 v neprávem přeceňovaném Calvaire, ale
byl to spíše smutný pohled. Brigitte, stejně jako řada
jejích kolegyň prostě patří do sedmdesátých let, ve
kterých měla zůstat navždy.
Michelle Tomlinson (*1978) si zahrála v béčkovém lehce
komediálním zombie horroru Brain
Dead (2007) lesbičku Claudii, která
je velmi nervózní
z toho, že se má jít
koupat nahá se svou
kamarádkou, která
se jí líbí. A tak kromě
toho, že se nakonec nechá přemluvit a vznikne z toho
následně
docela
humorná scénka, se
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samozřejmě svleče. A celá. A co myslíte? Má ho tam!
Inu, ne nadarmo se o Michelle tvrdí, že je vášnivou
milovnicí zvířat. Kromě bobra (alespoň ve zmíněném
filmu) je majitelkou tří koček a jejím snem je chovat
vlastní stádo buvolů. Kolem filmu, ovšem ještě ne
jako herečka, se točila již na střední škole v rodném
Los Alamos v Novém Mexiku. Později, na vysoké
škole, se začala věnovat herectví a po dostudování
se kvůli němu přestěhovala do Los Angeles. Michelle
byla v roce 2007 oceněna na Shriek Film Festivalu
a v listopadu 2009 jmenována Královnou řevu měsíce
(Scream Queen of the Month). Pravidelně je rovněž
zmiňována v různých Top Ten Hot B Movie Actresses
List (překládat asi netřeba, prostě žebříček nejžhavějších béčkových hereček). Kromě již zmíněného,
pro tento článek zásadního, horroru, se objevila ještě
v žánrově spjatých The Cellar Door (2007), Fugue
State (2008), Boston Strangler: The Untold Story (2008), TV seriálu Ms. Vampy (2009), komediálním
horroru George‘s Intervention (2009) a krátkometrážních horrorech Itch (2010), My Undeadly (2011)
a Alien Vengeance: The Other Me (2011). V postprodukci je horror Cyclical Effect (2012) a na příští
rok se chystá Axe to Grind. Michelle se však nevyhýbá ani ostatním žánrům, objevuje se v komediích,
dramatech, akčních filmech i v několika pilotech TV
seriálů. Zda v nich, nebo ostatních zmíněných horrorech, plní bobříka odhalování, nevíme. Zkuste si něco
zjistit taky sami. Nám ten jeden prozatím stačí. Poněvadž jej splnila na výbornou.
V úvodu druhého čísla Howarda jsme se slzou
v oku zařadili vzpomínkovou fotografii na nedávno
zesnulou umělkyni a manželku režiséra Jesuse Franka, Linu Romay (*1954–2012). Celá redakce byla tehdy jejím předčasným odchodem zdrcena a sluší se,
aby se na tuto významnou majitelku jednoho z nejpovedenějších bobříků se ctí zavzpomínalo. Lina,
vlastním jménem Rosa María Almirall Matínez, se
během své plodné kariéry objevila ve více než stovce filmů, většinou režírovaných svým druhým manželem. Žánrovou převahu mělo samozřejmě porno,
které rozené exhibicionistce s lesbickými sklony zcela vyhovovalo, ale tu a tam přesáhla i do našeho žánru. A nebyly to nevýznamné přesahy. Asi nejslavnější
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rolí byla upírka v zásadním Les avaleuses (Female
Vampire, 1973). Její baronka Irina von Karlstein (zdravíme do Českého krasu), své oběti zabíjí absolutním
sexuálním vyčerpáním, většinou po kvalitně provedeném orálku. Prostě šikulka. Nutno podotknou, že
pro kompletní vychutnání hloubky a přesahu celého
díla je třeba vyhledat verzi dlouhou 98 minut. Lina
měla v oblibě také hraniční žánr ženské věznice, kde
se nesmazatelně zapsala do historie submisivní rolí
v Frauengefngnis (Barbed Wire Dolls, 1976). Z dalších horrorově-erotických záležitostí manželského
dua Romay-Franco by vám neměli uniknout skvělé
kusy jako Jack the Ripper (1976) s Klausem Kinskim
v hlavní roli, Mondo cannibale (1980), zatracovaná
La tumba de los muerto vivientes (Oasis of the
Zombie, 1983) či slavná Die Marquise von Sade
(Doriana Gray, 1976). Co snímek, to perla, většinou
ověnčená černočerným porostem krásné Liny.
Vnučka komika Bustera Keatona Camille
Keaton (*1950) se v poloamatérském, dnes již
náležitě kultovním a samozřejmě
remakovaném filmu Meira Zarchiho I Spit On Your Grave
(1978) v roli mladé hezké
newyorské spisovatelky
Jennifer Hills vydá odpočívat a nabrat inspiraci pro nový román na
venkov. Zde padne do
oka čtveřici místních nýmandů (z nichž jeden jako by
z oka vypadl tak 25ti letému Felixu Holzmanovi – no
vážně, on nejen, že tak vypadá, ale dokonce se tak
i chová), kteří ji nakonec postupně sériově znásilní.
Camille Keaton je po většinu filmu nahá a jsme teprve na konci sedmdesátých let, kdy se lidstvo ještě
zcela nezbláznilo a mělo poslední zbytky zdravého
rozumu, takže je jasné, že krásně nazrzlý bobřík je
samozřejmou nutností. Snímek oplývá levností, amatérismem a nezkušeností, přesto dokáže vyvolávat
zajímavé reakce. Je totiž náležitě syrový a realistický
(u některých scén mě přepadaly myšlenky, zda herci
s Camille nesouloží naostro). Což bylo patrně jeho
hlavním účelem (ta syrovost, ne souložit s Camille),
Zarchi jej totiž natočil jako reakci na vlastní zkušenost, při níž odvezl znásilněnou ženu na policii, kde
ho šokoval netaktní a laxní přístup policistů. Snad
proto se filmová Jennifer z otřesného prožitku rychle otrká a zcela chladnokrevně se pomstí. Kterážto
část filmu, byť není nějak extra špatná, by mohla být
alespoň stejně syrová jako první půle a možná trošku
originálnější. I když scéna ve vaně je náležitě silná.
Není snad třeba dodávat, že se film setkal s frontálním útokem zkostnatělé a mravopočestností infikované kritiky. Která mu samozřejmě více pomohla, než

uškodila. I Spit On Your Grave však nebyl jediným
ani prvním Camilliným horrorem. V roce 1978 herecky debutovala v giallu Cosa avete fatto a Solange?
(Solange: Teror v dívčí škole), v němž vrah zabíjel
opravdu netypickým a svým způsobem bizarním
způsobem, který trošičku, byť ne tak okatě a nepokrytě, i souvisí s hlavním tématem tohoto článku. Ve
stejném roce ještě stihla Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea (Tragic
Ceremony). Zahrála si i ve filipínsko-americkém akčně dobrodružném horroru Raw Force (1982) v US
distribuci známém zřejmě pod výstižnějším názvem
Kung Fu Cannibals. V roce 1993 se objevila v patrně hodně, hodně, opravdu hodně nepovedeném
pokračování Savage Vengeance aka I Spit on Your
Grave 2: Savage Vengeance. O jeho kvalitách zřejmě svědčí dvě nejdůležitější fakta: všichni herci jsou
oblečení a Camille se nechala do titulků napsat pod
pseudonymem. Reputaci si pak pokusila napravit
v psychologickém horrorovém thrilleru Sella Turcica
(2010). Měla se objevit i v Zombieho velmi očekávaném horroru The Lords of Salem (2012), jenže pokud imdb nelže a má prachmizerná znalost angličtiny
neklame, je její postava z filmu nakonec vystřižena.
Což je nemilé zjištění, neboť podobný dovětek je
i u postavy Barbary Crampton a to už skoro nasere.
Co by to bylo za bobrofilní přehled, kdybychom
do něj nezařadili asi nejslavnější krásku působící
v italské produkci. Jasně, máme na mysli éterickou
Lauru Gemser (*1950), vlastním jménem Laurette
Marcia Gemser. Herečka indonéského původu se do
myslí, srdcí a dalších orgánů horrorových fanoušků
zapsala především jako Černá Emanuelle. Tato volná
série čítá přehršel filmů, jejichž spojovacím článkem
je právě Laura Gemser, většinou v roli věčně svlečené
novinářky. Správně by sem však mělo spadat pouze
devět filmů, které mezi lety 1975 a 1983 natočili postupně Bitto Albertini, Joe D’Amato a Bruno Mattei.
Pro fanoušky horroru a vůbec kvalitní podívané jsou
zajímavé asi všechny, s tím, že největší slávu si vydobyly D’Amatovky Emanuelle in America (1977)
a Emanuelle and the Last Cannibals (1977), obsahující na svou dobu (a ostatně i na dnešek) kontroverzní scény jak z erotického, tak krvavě-brutálního
ranku. Z rolí, které nesouvisely s Černou Emanuelle
jmenujme určitě vynikající Le notti erotiche dei
morti vivendi (1980), které se po právu řadí mezi
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největší klenoty evropského horroru. V devadesátých
letech Laura usoudila, že poptávka po jejím těle už
stoupat nebude a zaměřila se na navrhování kostýmů pro filmy, za všechny jmenujme Fulciho Le porte
del silenzio (1991) či slavný „nejlepší nejhorší film“
Troll 2 (1990). Po předčasné smrti svého muže se
Laura Gemser stáhla do ústraní a přestala komunikovat s veřejností i fanoušky, který na její úsměv ani
bobříka, kterého vystavovala prakticky v každém filmu, nikdy nezapomenou.
Mladá krásná tmavovlasá Francouzka se španělskými
předky Virginie Ledoyen (*1976),
vlastním jménem Virginie Fernandez, se před kameru postavila už jako devítiletá. To však již
celých sedm let byla modelkou.
Od té doby si zahrála v několika desítkách filmů různých žánrů a kvalit a zdá se, že se nám
rodí další nejen hezká, ale i talentovaná herečka (a že ne vždy
toto spojení funguje), oblažující
nás rozpalujícím francouzským
přízvukem. A minimálně v jednom případě i hustým tmavým
bobrem. Protože bychom tu
o ní jinak samozřejmě nepsali.
Až si člověk posteskne, že je
velká škoda, že do horrorového žánru si odskočila
opravdu jen na skok. Ale hned do filmu, který jí vynesl zapojení do našeho výběru. Jmenuje se Saint
Ange (Sanatorium), v roce 2004 ho natočil Pascal
Laugier (ano, přesně ten co se z jeho Martyrs můžou všichni zbláznit) a je to sice klasická ústavová
mysteriózní duchařina, přesto se slibným ponurým
atmosférickým napětím. Virginie zde hraje mladou
těhotnou uklízečku Annu, která nastoupí do sanatoria St. Ange zrovna v době, kdy je ústav uzavřen a vyklizen pro tragickou smrt jednoho z chovanců. A jak
už to tak v podobných ústavech bývá, pořád v něm
někdo přebývá, tu a tam zarachotí, tu a tam vykoukne a hlavně vždycky odhalí nějaké strašlivé tajemství
z minulosti. Ke cti a chvále tvůrcům patří, že si plně
uvědomili, že vyprávějí příběh z konce padesátých
let. A tak když, samozřejmě zcela neúčelově a bez
postranních úmyslů, přinutí Virginii Ledoyen odhodit veškerý šat, protože sprchování je pro základní
zápletku a odvíjení příběhu každého filmu naprosto
nezbytná, zásadní a nutná scéna (to si samozřejmě
nestěžuji, abyste si nemysleli), plně si uvědomuji, že
hysterické šílenství vyholených klínů bylo tehdy ještě
dávno někde v prenatálním stádiu. Virginii tedy v jistý okamžik zakrývá jen pouhý tmavý bobří kožíšek.
A mě pokaždé, když ten okamžik vidím (film jsem
viděl dvakrát, onu scénu pro potřeby tohoto článku
pak asi ještě 6x), napadá myšlenka, zda je ten bobr
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pravý nebo digitálně postprodukční. Doufám v první,
ale až Virginii někdy potkám, budu dostatečně drzý
na to, abych se jí zeptal.
Následující kráska na svém
kontě nemá sice stovky filmů,
ale i ten jeden, který ji proslavil po celém světě, za to stojí. Christina Lindberg (*1950 –
všimli jste si, že více než třetina
všech představovaných hereček
se narodila v tomto magickém
roce?) začala svou kariéru coby
nahá modelka v pánských časopisech už ve sladkých osmnácti
letech. Odtud byl už jen kousek
k erotickým filmům, kterými se
tehdy Švédsko vyznačovalo. Její
třetí eroťák Exponeradb (1971)
se dokonce promítal v Cannes
a z Christiny se stala celebrita. Pro svět fandů horroru
a brutality ji znovu objevil Quentin Tarantino, který se
při psaní hlavní role ve snímku Kill Bill inspiroval nejslavnějším Christininým filmem. Je jím dnes profláklý Thriller – en grym film (1974), který je prakticky
archetypální ukázkou rape and revenge subžánru.
Snímek se vyznačuje extrémně otevřenou sexualitou, ležící už za hranicí pornografie, slušnou dávkou
brutality a nádhernou Christinou Lindberg s páskou
přes oko. Právem se tak řadí ke klasice. Kromě Thrilleru bychom rádi doporučili ještě jeden snímek, ve
kterém se Christina pouze mihla a to podivnost Sex,
lögner & videovåld (2000). Šílený film šíleného režiséra Richarda Holma (The Resurrection of Michael
Myers 1 & 2) se vyznačuje mnoha camey, mimo jiné
si v něm sedm let po své smrti zahrál i Brandon Lee.
Christina v něm však bobra, na rozdíl od Thrilleru,
neukáže ani na vteřinu.

HOWARD – 5/2012
Ještě smutnější, než že si Virginie Ledoyen zahrála jen v jednom horroru (ve dvou, budeme-li za
horror považovat i Bosque de sombras /V temném
lese, 2006/), je fakt, že v případě další herečky, svého
času velmi půvabné Mexičanky Cecilie Pezet, budeme hovořit hlavně a většinou jen o onom důležitém
filmu. O Cecilii se nám totiž nepodařilo zjistit žádné,
byť jen základní informace (např. rok narození), kromě toho, že hrála v 17-ti filmech, převážně komediích
a dramatech a jen v jednom jediném horroru. Tím je
psychologicko erotický tzv. nunsploitation Satánico
pandemonium (1975) známý také jako La Sexorcista, o němž jeden uživatel ČSFD nickem Marlin napsal, že „rozhodně není vhodný pro děti a mladistvé,

pokud je vůbec vhodný pro širokou veřejnost.“ Cecilie Pezet v něm hraje jeptišku Marii, která se setká
s ďáblem a ten ji počne ponoukat k velmi podivnému
chování. Marii začne sžírat neukojitelný chtíč, svádí
kdekoho kolem, soudružkami jeptiškami počínaje,
velmi mladým chlapcem z okolí konče, polonahá se
bičuje, ještě nahatější drásá své tělo trny a... nakonec začne zabíjet. A někde během toho se Cecilie
zaskví v celé své kráse i se svým chundeláčkem. Ale
pozor!!! Toto surrealisticko-erotické horrorové drama
s poměrně psychedelickým hudebním doprovodem
rozhodně není jen o nahých jeptiškách, lesbických
hrátkách a krvi. To zdaleka ne! A pokud k němu tak
budete přistupovat, možná budete nakonec zklamáni, protože dostanete mnohem více.

vá, jaká jsi, 1978) anebo i žánrově zajímavý To the
Devil a Daughter (1976), kde si zahrála s Christopherem Lee.

Jako poslední solitér bychom rádi vyzdvihli Nastassju Kinski (*1961), herečku, která se nikdy nestyděla ukázat svá roztomilá ňadra a pěstěný klín. Do
paměti fanoušků horroru, kteří v Česku vyrůstali na
přelomu dvou režimů, se nesmazatelně zapsala svou
úchvatnou rolí ve Schraderově remaku Cat people
(Kočičí lidé, 1982) kde mimo jiné pěstovala incestní
vztah s bratrem v podání Malcoma McDowella. Což
jak jistě uznáte sami, je dostatečný důvod k prozkoumání tohoto neprávem zapomenutého klenotu. Nastassja má za sebou samozřejmě poměrně hvězdnou
kariéru, která však pro nás horroristy není příliš zajímavá. Pokud byste ale rádi prozkoumali její herecké
umění, okořeněné hlodavcem v rozkroku, můžeme
doporučit nehorrorový kousek Cosi come sei (Tako-
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Jako bonus jsme
si nechali takový lahůdkový bonbonek,
snad se chce až napsat „klasiku subžánru“, film tak špatný, až
je vlastně dobrý. Porno Holocaust (1981)
pornohorrorového režiséra Joe D‘Amata
je opravdu kousek.
Patrně rozdělí diváky na dvě skupiny:
jedna bude souložící
porno scény přetáčet,
ta druhá bude přetáčet všechny ostatní,
jen ne ty, v nichž se
souloží. Zajímavostí je, že scénář k filmu (a asi mu to moc
práce nedalo) napsal
George Eastman, někdejší kultovní italský
horrorový herec, který
v tom filmu i hraje, ale
jako jediný si neštrejchne, oni ho dokonce
nenechají ani sáhnout. Chudáček malinká. Tím hlavním důvodem, proč o něm ale píšeme
(kromě všeho již zmíněného) je fakt, že se v něm sešly hned tři majitelky bobrů. A že je ukáží, je ve filmu

s tak přímočarým názvem samozřejmě bez debat.
Ono to jsou vlastně spíše pornoherečky, než obyčejné prosté herečky. Ale kdo by se zabýval v bezvýznamných detailech. První z nich je Dirce Funari
(*1957), srpnová playmate italské mutace Playboye
z roku 1978, která má na svém kontě filmy, včetně
horrorů, jejichž názvy netřeba překládat, např.: Il
Ginecologo della mutua (1977), Emanuelle e gli
ultimi cannibali (1977), Porno Esotic Love (1980),
Le Notti erotiche dei morti viventi (1980) nebo
Le Déchaînement pervers de Manuela (1983).
Že takřka všechny točil starý chlípník Joe D‘Amato

[ 48 ]

asi nemá cenu zdůrazňovat. Druhou
z trojice je boloňská rodačka Annj
Goren (vlastním jménem Anna Maria
Napolitano), takřka neznámá herečka,
která přišla, zahrála si v několika opět
netřeba-překladu filmech jako Il Porno shop della settima strada (1979),
třech již zmíněných D‘Amatových pornofilmech ale dokonce i jedné komedii, a zase hezky pěkně zmizela v temnotě snad alespoň něčích vlhkých
snů. Je třeba zdůraznit, že ze zmíněné
trojice je Annj nejhezčí a v Porno Holocaustu si užívá nejvíce (s Dirce Funari,
dvojicí velmi obdařených mouřenínů i samotným zmutovaným padouchem). Poslední je pak exoticky vyhlížející Lucia Ramirez, o níž kromě toho, že má malá
roztomilá prsa a bobříčka, ztrácejícího se v její karamelové barvě
kůže, víme jen
to, že si se svými kolegyněmi
zahrála v několika D‘Amatových
porno horrorech,
z těch které jsme
ještě
nezmínili, jmenujme jen
Orgasmo nero
(1982). Ale pozor, Lucia má
na svém kontě i jeden zcela
normální, mravní
výchovu mládeže nijak nenarušující a nepobuřující film. Joe
D‘Amato ji totiž obsadil ho svého kultovního hitu
Rosso sangue (1981).

Roman Kroufek
Honza Vojtíšek

HOWARD – 5/2012

Siren: Blood Curse
Pokaždé když se snažím vymyslet téma pro
novou herní recenzi, potýkám se s tím samým problémem stále dokola. Vezmu si novou hru, dohraji jí
a dosti nepřekvapivě zjistím, že bylo mnohem více
lepších her, o kterých se dá napsat, než to co se vydává dnes. Ačkoliv dnešní doba nabízí dost kvalitních titulů, hororový fanoušek se moc nedočká a tak
či tak dá nakonec přednost jiným žánrům. Lze jen
tedy doufat, že horor bude mít podobnou naději jako
nedávno velmi kvalitně napsaný cyberpunk Deus ex:
Human revolution, který dokazuje, že dobré scénáře
ještě existují. Ale to bych odbočoval.
Platforma: PS 3
Datum vydání: 2008
Výrobce: SCE Japan Studio (Project Siren)
Vydavatel: Sony Computer Entertaiment
Hudba: Hitomi Shimizu
Ačkoliv jsem tedy při ruce měl epizodní The Walking Dead, zjistil jsem, že podobný pokus o „seriál“
tu byl a to mnohem kvalitnější. Řeč je tedy o zmiňovaném Siren: Blood Curse nazývaný taktéž v Japonsku Siren: New Translation.
Hned ze začátku řeknu, že se nejedná o nový titul, naopak je to reinovace staré hry z dob PS2 evropsky nazvanou pro změnu Forbidden Siren (v tom
aby se už čert vyznal, že?), je tedy a není takovým
remakem. Je jím, protože popisuje ty samé události

jako část první, není jím, protože je tu tolik odboček
jiným směrem. Celý příběh byl speciálně přepsán
tak, aby dával mnohem větší smysl, protože prvnímu
dílu rozuměla snad jen hrstka vyvolených Japonců,
kteří k tomu museli být ještě na experimentálních
drogách.
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Příběh začíná v momentě, kdy americký filmový
štáb, který přijel na takzvaně „prokletý“ ostrov, natočí
potají vesničany, jak při jakémsi rituálu obětují mladou dívku a skoro i druhou, což jim překazí neznámý
mladík. Tak hra přímo začíná a postavy velmi logicky
v panice utíkají pryč.
Pověsti tedy nelhaly, rituály se tu odehrávaly už
delší dobu a zjevně s nimi vesničani nechtějí skončit. Příběh se dál lomí do asi zhruba deseti směrů
a spousty malých osobnějších příběhů, které na
konci dostanou jakýsi smysl (tentokrát nepotřebujete experimentální drogy, stačí klasické LSD). Ujímáte se tedy role hned osmi postav, jak dobrých, tak
i záporných. To je hned také první klad, který musím
vyzdvihnout. Příběh je díky tomu zajímavější a postavy různorodé, jednou hrajete za malou holčičku,
se kterou se můžete pouze schovávat, pak za mladíka který už se nějakou tou zbraní dokáže ohánět
a nakonec dokonce i za (což vůbec v tu chvíli nevíte)
hlavního záporáka!
Díky tomuto faktu tedy není úplně jednoduché
popsat uceleněji, o co tu jde, protože každá postava
má jinou motivaci pro to, co dělá. Matka a otec hledají dítě, mladý Howard se pokouší uchránit Miyako
před rozzuřenými vesničany a ostatní se pokouší už
jen tak tak přežít nastalou situaci. To všechno se pojí
do jednoho slušně komplexního celku, nad kterým se
nejedna hlava bude kroutit v protisměru, ne-li přímo
třískat do zdi.
Proč se vesničani mění na podivná hmyzí stvoření zvané Shibito (v překladu „mrtvý muž“)? Proč lidé
umírají, abyste je v dalším „díle“ viděly znovu živé
a chovající se odlišně než předtím? Proč je nebe neustále rudé? Nebylo to LSD něčím řízlé? Jak se vlastně jmenuji? A zajímá mě to všechno vůbec? To a jiné
otázky si budete klást prakticky po celou dobu hraní.
Ačkoliv se Japonsko tentokrát pokusilo o to, aby to
pro nás nežijící dávalo větší smysl, věřím tomu, že ne
všem to bude úplně jasné, a to ani po pátém dohrání,
tudíž rozhodně nedoporučuji jako oddychovku.
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Už v úvodu jsem zmínil fakt, že jde o „epizodní“ hru, a v roce 2008 to byl vcelku nový princip.
V podstatě jde o to, že je každá epizoda o třech až
čtyřech kapitolách doplněná malým sestřihem toho,
co se bude dít v další, a na začátku pak bývá hezká
rekapitulace dílu minulého. Epizod bylo dohromady
dvanáct a po vydání poslední se hra objevila v plné
formě na bluray discích.
Postup to byl zvláštní, ale za to opravdu funkční,
díky finálním dějovým zvratům fungovalo očekávání
toho, co přinese díl další.
To mě dostává ke způsobu vyprávění, Siren je
mnohem dynamičtěji napsaná než předchozí dvě
části, příběh je velmi nepředvídatelný, monstra
jsou opravdu děsivá a celková atmosféra je někdy
dechberoucí, zvláště pak kapitola, kde se děj odehrává v bouři, je naprosto úchvatná.
Postavy jsou různorodé a stejně tak i jejich úkoly,
mladá Bella se musí neustále ukrývat po skříňkách
a pod postelí, protože jinak nepřežije a klasicky se
dostat z bodu A do bodu B. Na dospělých už je pak
logičtější uvažování, nacházení klíčů, zapínání proudu, aby spustily výtah a tak dále. Navíc každý při příjezdu na ostrov začal vesele halucinovat. Ne nemůže
za to požité LSD, ale takzvaný „Sight jack“, v podstatě jde o to, že se naladíte na pohled nepřátelské
kreatury a vidíte, co vidí ona. Takto nalazený pohled
se dá umístit na stranu herní obrazovky a vy můžete
za chodu pozorovat, jestli vás dotyčný pablud nevidí.
Bonusem jsou pak doprovodné mise, kdy chráníte
druhého člena party. V takovém případě se vám uvolní příkazy „pojď“ a „počkej“ a i když tohohle se většina příčetných hráčů velmi odůvodněně bojí, umělá
inteligence vás naštěstí v tomto případě nevrhá nepřátelům do chřtánů jako předchystaný sendvič.
Ve hře jsou k dispozici i zbraně, pokud se to tak
dá nazvat. Od klasického strčení, lopatičku na plevel, lopaty, rýče až k ruční kameře nebo kytaře, konče vysněným revolverem či puškou. Střelby si moc
neužijete, jde o survival, a i když je tento díl o něco
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akčnější, tvůrčí úmysl nebyl udělat z toho akci a to
je jen dobře. K dispozici jsou pak klasicky baterka
a velmi inteligentní mapa, která se řadí do sekce geniálnějších.
Ovladatelnost je zvláštní, ale přesto dobře zvládnutá, což je pokrok, protože to a další neduhy byly
vlastně důvodem k remakování této hry.
Teď zpátky k designu hry. V recenzi na Dead
Space jsem napsal, že se dnešní hry snaží hlavně
hráče znechutit a zapomíná se na strach samotný.
V tomto případě se konečně spojilo jedno s druhým,
Shibito jsou velmi nápadití a prakticky u každého se
dají dohledat vodítka, co byl kdysi ten člověk zač,
zapomenuté deníky a podobně. Dalším kladem je, že
se nepřátelé neopakují, což je dnes dost nevídané.
Shibito jsou stále napůl lidmi, ale postupem času
se mění v hmyzovitá stvoření. Někomu rostou z očí
vážčí křídla, někteří připomínají pavouky a nakonec
dost nechutní červi. Aby toho nebylo málo, většině
zůstává zbytek lidství, takže za vámi běhá znetvořená
nemocniční sestřička se skalpelem se slovy „ Doktore, kde jste? Já vás nevidím“, no ani se neptejte, co
se jí stalo s očima. Takže nejen, že jsou to potvory
strašidelné, nechutné, ale navíc vyvolávají takový ten
nepříjemný pocit, že tohle opravdu není v pořádku,
a to neumí jen tak nějaká hra.
Lokace se mění často, ale udržují si stále ten samý
styl architektury a vzezření. Je vidět že ostrov byl jeden z chudších, takže všechno je zašlé a pochmurné, některé části vesnice jsou zatopené, nemocnice
skoro nefunkční a v nastalém chaosu auta vbořená
do domů a okolní lesy prakticky neprůhledné. Musím
uznat, že tady každý hororový fanda opravdu radostí
proskočí do horního patra z pohledu na tuhle „nádheru“ a hra se hrdě může srovnávat s dnešními tituly
s tím, že pořád vypadá lépe.
Technicky je hra taktéž zvládnutá skvěle, nevšiml jsem si žádných kiksů ani poklesu framerate nebo
tak něco, všechno běží tak, jak má.
Ozvučení je tu též perfektní, od profesionálního dabingu, ke zvukům které dokonale dotvářejí už

tak hutnou atmosféru. Musím ocenit hlavně změněné hlasivky Shibito, z kterých opravdu leze mráz
po zádech. A jak je samozřejmě u mě zvykem, že
ocením i soundtrack. K japonské verzi vyšlo i samostatné CD, my jsme takové štěstí neměli, ale i tak se
dá sehnat. Hudbu dělala skladatelka Hitomi Shimizu,
která taktéž složila i díly předchozí. Rovnou řeknu, že
tohle není hudba. Je to podobné, jako když Graves
složil pro Dead Space kakofonickou hudbu. Tohle je
to samé libové, navíc tu je malý bonus, a to, že japonský původ je tu velmi citelně znát, s jistotou řeknu, že to co uslyšíte tady, jinde už nenajdete. Libovky
jako velmi znělý ženský hlas, který posmutněle zpívá
smutnou píseň a uprostřed se změní na maniakální
skřeky, atmosféru hustí mnohem více. Při samotné
hře si nejde představit nic jiného a dá to velký kus
práce, je jen na vás, jestli jste dostatečně „cáklí“ (asi
tak jako já), abyste to poslouchaly samostatně.
Na závěr uvedu poslední věc a to je menu a možnosti. Klasicky najdete všechny standardní funkce
jako options (jak nečekané) a tak dále, navíc tu máte
archív, kde se vám zobrazují sesbírané předměty ze
samotné hry. Pro nás evropany pak také disk obsahuje dokument o výrobě, na který se můžete podívat
v menu PS3.
Takže jaká hra je? Siren: Blood Curse je velmi
znepokojivý a čistokrevný horor, kterých je málo, většina survivalů trpí tou vadou, že jsou ucajdané, akční
horory to pro změnu přehánějí s akcí, tady je vše velmi dynamické, ale při tom musíte být velmi opatrní
a víc se schovávat. Hra je ojedinělá svojí atmosférou
a podobnou opravdu nenajdete. Pokud se nebudete bát věnovat pozornost příběhu více než tři, čtyři
dohrání, abyste pochytili všechny detaily, hra si vás
chytí a nepustí. Takže pro všechny hardcore hráče
a diváky, kteří preferují staré dobré hororové vyprávění let devadesátých, je tohle prakticky poviností.
Michal „Timeisnear“ Roth
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RECENZE

Zabiják

Shaun Hutson

Představte si to. Je rok 1993 a vy sedíte v kině na
tarantinovské gangsterské romanci Tonyho Scotta
Pravdivá romance. Když v tom někde v půlce filmu
se najednou v příběhu objeví pár zombíků, někoho
zabijí a zase hezky zmizí. Hutsonův Zabiják samozřejmě ani náhodou nedosahuje kvalit Pravdivé romance, ale takhle nějak to v něm asi probíhá.
Shaun Hutson: Assassin
Překlad: Libuše Palková
Vydavatel: Kredit
Počet stran: 350
Carter je prostý gangster, který během útoku na
svého bosse přijde o bratra. Starostí má však mnohem více. Brousí a miluje totiž bossovu kočičku Tinu,
a boss se stává čím dál více agresivnější a podezřívavější. Když se útoky na bosse stupňují a jeho podřízení umírají jako na běžícím pásu, boss propadne šílenství a hodlá rozpoutat válku. Najme si profesionálního
zabijáka a Cartera mu dá jako řidiče. Pořád tady ale
je románek s Tinou…. Ve městě kromě bosse a jeho
nájemného zabijáka řádí také podivná skupinka Mansonových následovníků, kteří vraždí bohaté a vlivné…
Stálo zde také nové sídliště, stojící hlavně na korupci,
než na pevných základech, což jej přivedlo k demolici
po pouhých dvou letech existence. Z trosek sídliště
však vylezlo něco, co by mělo být mrtvé … Přesto se
to však hýbe a má to svůj pevný cíl.
Pokud vůbec, tak Shauna Hutsona budete pravděpodobně znát jako autora literární předlohy ve své
době docela oblíbeného horroru Slimáci z roku 1988.
Kniha vyšla i v českém překladu, takže jste se k ní
snad i dostali.
Je s podivem, že tři výše načrtnuté dějové linie
příběhu Hutson dokázal nakonec nějak spojit v jednu. Řekl bych však, že tomu poměrně hodně pomáhá, ač lepená, přesto pevná vazba knihy, která drží
pohromadě nejen listy knihy, ale i její příběh. Ten je
totiž z jistého hlediska hodně slabý, tendenční a hlavně neoriginální. A nevyrovnaný. Hutson jako by nevěděl, co chce vlastně psát, zda zombie horror nebo
gangsterskou romanci. Nakonec viditelně upřednostnil to druhé, ve vztahu k prvnímu snad naštěstí,
neboť to málo, co se tady kolem nemrtvých, respektive oživlých mrtvých, děje, má alespoň zpočátku nějakou úroveň. Škoda jen, že to vyšumí do prázdna.
Ani jedno však neoplývá byť jen náznakem stopy originality nebo schopností zaujmout. Je to prostě až
příliš jednoduché, prosté, stereotypní a moc všední.
Všechno je tak, jak si dokážete na mnoho stránek
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dopředu vybavit, všechny postavy jsou až kýčovitě
charakterově stereotypní. Ony tři dějové linie/zápletky se slijí dohromady tím nejhloupějším, nejvšednějším a nejvyčpělejším způsobem.
Je to horror? Až se mi chce napsat ani náhodou.
Sice tady pár horrorem zasmrádlých stránek a částí příběhu nalezneme, ale ze všeho nejvíce zaujmou
svou nadbytečností. Vypadá to, že se zde objevily
snad jen proto, aby kniha mohla být označena za
horror. Celý příběh by se stejně dobře (ne-li dokonce pro něj lépe) obešel zcela bez nich. Ostatně jak
ještě ze začátku horrorové pasáže jakž takž stíhají
držet krok s celým příběhem, ve druhé části knihy
naprosto zmizí, jen aby se na závěr rychle zase objevily a poměrně podstatným způsobem co nejrychleji
pomohly nějak celý příběh ukončit.
Je to gangsterka, ať už akční nebo romantická?
Asi ano, když nic jiného. Ovšem ta nejvšednější, jaká
vás napadne. Vše je hrozně uhlazené, předvídatelné
a přesně takové, jak byste od podobného příběhu
čekali. A to rozhodně není dobře.
Na knize je vlastně vysoce kladného jen jedna
věc. A to ještě v jednom jediném určitém okamžiku.
Pokud byste jeli vlakem dejme tomu z Chebu do Ostravy a na nádraží v Chebu byste zjistili, že jste si
nevzali nic na čtení, ale ve stánku narazili na tuhle
knihu a koupili si ji. Těch necelých 7 a půl hodin a ujetých 575 km cesty by vám docela zpříjemnila. Čte
se totiž rychle, lehce a nemusíte u ní moc namáhat
mozek. Tak je jednoduchá. To je jeden jediný případ,
kdy bych byl ochoten ji nějak vysoce ocenit.
Je to totiž přesně taková ta kniha, kterou vezmete, skoro na jeden nádech přečtete a zase ji odložíte.
Sice zjistíte, že vám vůbec nic nedala a svým způsobem vás vlastně i zklamala. Ale nečetla se špatně. To
je celá její podstata. Nečte se špatně. Jenže to je úplně všechno, co vám může nabídnout. A u některých
knih to je jednoduše málo. V souboji s očekáváním
totiž zpravidla prohrají.
Honza Vojtíšek
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„Neřekla bych, že je potřeba mě přemlouvat,
spíš mi to zdůvodnit kvalitním uměleckým záměrem.“

Shauna Doll
Ivana Blažková aka Shauna Doll je rodilá Brňačka, ročník 1983. Její životní rolí je kybernetická
roztleskávačka nakopávající zadky oživlým zabijáckým nafukovacím pannám v amatérském B-festu
Cyborg Cheerleader: Fuckdown in Hockey Mask
Camp. Jak sama říká: „Takovou roli vám každej den
nenabídnou. No, možná v Japonsku jo, ale určitě ne
v Česku.“
Jak se pohledná mladá česká dívka dostane
k filmu?
Stačí mít bratra filmového maniaka a trochu
(hodně) úchyla a oddaně ho podporovat v jeho filmařské posedlosti. Co si budem povídat, filmy jako
Tělo nebo CC si nevymyslí úplně normální člověk.
A to nemluvím o tom, co byl ve svých filmech nucený
zmírnit a co všechno mu leží v trezoru a šupletech.
Rozhovor vznikl hlavně díky tvému účinkování v akčně-horrorovém kraťasu Cyborg Cheerleader: Fuckdown in Hockey Mask Camp (2007).
Byla to tvá jediná role, nebo máš na kontě více
filmů?
Předtím jsem se mihla (a poprvé svlékla před
kamerou) v Dobrém pocitu (2006), absolventském
filmu bráchova spolužáka ze zlínské filmovky Jindry
Fily (bratr Kamila Fily). A pak jsem měla štěk v bráchově akčňáku Killeři (2008), kde hlavnímu hrdinovi hodím pistoli. Ten bohužel leží z několika důvodů
v trezoru, ačkoli je z nějakých 90 % hotovej.
Jak jsi vůbec přišla ke svému uměleckému
jménu? Používáš ho ve všech filmech, nebo je to
záležitost jen Cyborg Cheerleaderu?
S těmi pseudonymy přišel brácha. Točil CC jako
poctu béčkovým filmům a chtěl stvořit vlastní béčkové herecké hvězdičky, samozřejmě s patřičně zvučnými jmény.
Ve hře byly např. Viagra Blue, Bra Wonder
nebo Eugenica Maxim,
ale zvítězily Shauna
Doll a Candy Hard (pro
představitelku
druhé

roztleskávačky, jeho tehdejší přítelkyni). Takže to byl
pseudonym speciálně pro tenhle film, ale kdybych
ještě někdy točila další hardcore béčko, tak bych ho
možná oprášila.
Baví tě hrát? Chceš v tom pokračovat? Dokázala by sis představit, že by ses tím živila? Dejme tomu, že jsi začínající herečka bez hereckého
vzdělání a větších zkušeností, co je v takovém
případě na hraní úplně to nejhorší?
Neříkala bych tomu hraní a na profesionální dráhu jsem nikdy nepomýšlela, ale motat se před i za
kamerou mě baví. Pokud neumíš hrát, pak je otázka, proč tě vůbec obsadili. Brácha obvykle používá
lidi s hereckou zkušeností, včetně dětských herců, ale v CC obsadil mě a svou tehdejší přítelkyni
právě proto, že věděl, že neumíme hrát a on tam
chtěl béčkově mizerné herecké výkony. Takže nás
pak prakticky ani nerežíroval, ačkoli jinak hercům
s oblibou zuřivě předehrává a třeba z natáčení Killerů odcházel s odřenějšími koleny než jeho akční
hvězdy. Když jsme věděly, že se od nás žádné herecké výkony nečekají, respektive nejsou vítány,
byly jsme v klidu. Navíc nám dost pomáhal mnohem zkušenější Tomáš Mann hrající zabijáka, který to svým kvalitním výkonem naopak celé kazil.
Takže kdybych to měla shrnout – pro jakéhokoli herce je podle mě nejdůležitější režisér, který ví jakého
(ne)herce chce, co od něj (ne)chce a jak to z něj dostat a herečtí kolegové, kteří mu na place pomůžou.
Jak na tvé herectví reaguje tvé blízké i vzdálenější okolí? Co na to třeba říkají rodiče? Známí?
Snaží se být vlídní, nebo jsou bezohledně kritičtí?
Veškeré okolí reaguje vysloveně kladně. Ohlas,
který mě potěšil nejvíc, byla zmínka v recenzi na
Obitově blogu, že „nejsilnější stránkou CC jsou bezesporu celkem luxusní
kozy jedné z hrdinek.“
:D
Jsou určité otázky, které v tomhle seriálu rozhovorů s mladými
amatérskými
herečkami, pokládá-
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me pořád dokola. První z nich je: Jaký máš vztah
k horrorovému žánru? Máš ho ráda, nebo ti nesmí
přes práh? Filmy nebo radši knihy? Oblíbený příběh? Horrorový záporák nebo záporačka?
Dneska už mě baví spíš jiný žánry, každopádně na hororech jsem vyrostla. Z mých dřív nejsjížděnějších bych jmenovala Noční můru v poledne, Babiččin dům, Zero Boys, Lidi pod schody
nebo To, z novějších se mi líbili ještě třeba hororem šmrncnutá komedie A tak jsem si vzal řeznici nebo Vřískot. Zrovna koukám na druhou řadu
Misfits a ten seriál je místy taky dost hororový.
Knížky mám ale radši, hlavně Stephena Kinga (Osvícení) a Chucka Palahniuka (Fight club, Ukolébavka,
Přeživší, Snuff), docela děsivý mi přišel i Parfém, Deset malých černoušků nebo Neffova Tma. Z hororových komiksů mám rozečtenou mangu Spirála a není
to špatné. Hororový záporák asi Dlouhán z Phantasm. Ten má koule :)
I na tohle jsme dosud ptali (a budeme se ptát
i nadále) každé tvé kolegyně, ty jsi však první, která do toho šla. Jak dlouho tě režisér musel přemlouvat, abys před kamerou odhalila svou bujnou
hruď? Máš s tím nějaký problém, nebo to děláš
běžně? Kam až bys byla ochotna zajít?
Běžné to úplně není (i když k tomu došlo ve dvou
ze tří mých rolí), ale neřekla bych, že je potřeba mě
přemlouvat, spíš mi to zdůvodnit kvalitním uměleckým záměrem. :)
Věděla jsem, že brácha nesnáší odhalování prsou v hororech, protože nechápe, jak to souvisí se
vzbuzováním strachu. U CC nám ale řekl, že nepůjde
o vážný horor, ale o béčko o roztleskávačkách a to že
naopak nemá smysl točit, pokud ani jedna neukáže
prsa. Že by to bylo jako porno bez sexu. A taky tvrdil,
že se z té scény všichni poserou, protože v amatérských filmech se na ni nikdo nezmůže. Což se vyplnilo. Jen těžko byste hledali komentář k CC, který
by tu scénu nezmiňoval. A to byla ve scénáři ještě
šťavnatější – původně jsem se měla za svezení do
tábora U hokejové masky odvděčit sexem na zadním
sedadle, kdy jsem měla horní obnaženou půlkou těla
vykukovat z otevřeného okénka auta a třepat prsama. Ale to už mi tenkrát přišlo trochu moc :)
A samozřejmě záleží i na člověku, pro kterého to
mám udělat, musím k němu mít důvěru.
V Cyborg Cheerleader se hrdinové museli
vypořádat s poměrně originálními a nápaditými
monstry. Věděli jste, jako herci, o tom hned od
začátku, nebo se vás tím režisér pokusil trochu
překvapit?
Překvapení to nebylo už proto, že v té době byl
brácha posedlý lechtivými ženskými akčňáky, hlav-
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ně Wynorského Soubojem se smrtí, a psal jeden za
druhým scénáře (Barbarská gladiátorka, Bikini Force:
Cannibal Orgasmo), které pak vyžadovaly shánění
rekvizit po sexshopech, čemuž se velice rád věnoval.
Na place CC pak vyčlenil člověka, který měl nafukovačku celou dobu na starosti a kromě toho, že ji
průběžně dofukoval, tak ucpával prsty díry, co v ní
během natáčení přibývaly, aby se tak rychle nevyfukovala. Pochybuji, že někdy v nějakém filmovém
štábu měli takhle divnou profesi.
Uvidíme tě v dohledné době v nějaké nové
roli? Horrorové?
Předně doufám v návrat do své životní role, tj. že
brácha už konečně natočí dvojku CC. Ze všech jeho
věcí by si podle mě CC nejvíc zasloužila pokračování.
Taky to od začátku měla být celá série, proto byl ten
film tak otevřenej, všechno se mělo dořešit v dalších
dílech. Ve dvojce (s podtitulem Once upon a time in
time) se mělo ukázat, že kybernetická roztleskávačka
má v sobě zabudovaný stroj času a hlavní hrdinové se měli přesunout na Divoký Západ, kde měl ležet klíč k rozluštění záhady celé invaze. Dokonce už
bylo dohodnuté natáčení ve westernovém městečku
v Boskovicích, ale pak bráchovu pozornost odvedl
nějaký jiný projekt a vybodl se na to. Jelikož se mezitím rozešel s představitelkou druhé roztleskávačky,
její postava by se musela přeobsadit a jak ho znám,
tak nejlíp tak Agátou Hanychovou … Ale nebránila
bych se ani jiným rolím.
Děkujeme za rozhovor
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The Caller
Přiznám se, že když jsem vybíral mezi filmy, co
jsem ještě neviděl, naladěn na trochu nezávislejší
sféru, The Caller jsem vybral kvůli Rachelle Lefevre
a Stephenu Moyerovi.
Režie: Matthew Parkhill
Scénář: Sergio Casci
Délka: 93 min.
Původ: Velká Británie, Portoriko
Rok: 2011
Hrají: Rachelle Lefevre, Stephen Moyer,
Luis Guzmán, Ed Quinn, Lorna Raver
Rachelle Lefevre se, ačkoliv po vcelku bohaté
kariéře, proslavila až stále aktuálním teen slepencem Twilight v roli záporné upírky Victorie. Vlastně
jen kvůli pětiminutovému lovení v lese v druhém díle
jsem ihned nezatratil celý film do horoucích pekel.
Navíc jsem nemohl uvěřit, že dostatečně charismatickou Rachel někdo nedokázal zaměstnat
lépe, než do pseudovílího románku a nespočetného
množství vedlejších rolí. Stephen Moyer pak známý
jako Bill Compton z HBO seriálu True Blood, ale také
z jiných filmů (když se podíváte na imdb zjistíte, že
už je to docela veterán v oboru). U mne nakonec zabodoval paradox, že dva
„upíři“ ze slavných sérií se
setkávají v jednom filmu
jako normální lidé. Ale dost
o hercích, přejděme k filmu.
Mary (Lefevre) se stěhuje po náročném rozvodu se
svým psychotickým manželem (Quinn). Její nový byt
sice není nic moc, ale i tak
je Mary poměrně vděčná i za takovou maličkost.
A ačkoliv je začátek těžký,
po určité době se jí povede
navázat přátelství s domovníkem (Guzmán), a vstoupením do špatné třídy místo
lekce francouzštiny s učitelem Johnem (Moyer). Zdá
se, že všechno bude dobré. Ovšem jen do doby, než
Mary zavolá přes starý telefon v bytě záhadná Rose
(Raver) a chce vědět, kde
je její přítel Bobby, který by
měl údajně bydlet v tom samém bytě jako Mary.

Mary to ze začátku vše bere jako vtip nebo nedorozumění, s Rose naváže takový lehký platonický,
kamarádský vztah. Jednoho dne se Rose svěří Mary,
že ji její přítel podvádí, Mary po své zkušenosti se
špatným manželstvím Rose poradí, ať se vzepře. Co
Mary však netuší je, že Rose rupnou nervy a přítele
zabije. Z kamarádky se najednou stává psychotička.
To hlavní však přichází ve chvíli, kdy se Mary dozvídá, že jí Rose volá z minulosti a je schopná ovlivňovat
svým jednáním její budoucnost.
Myšlenka na podobnost mezi The Caller a Frequency se přímo nabízí, ale musím okamžitě všechny
přítomné uklidnit, protože se nejedná o prachsprostý
plagiát.
Film sám o sobě není nijak zvlášť originální, zápletka je mnohdy velmi předvídatelná, postavy nejsou nijak komplikované a děj celkově není nijak epochální či přehnaně dynamický. The Caller staví na
pomalém budování vztahu diváka k postavám a pak
menší gradací k ne tak jasnému rozuzlení. Díky tomu
se mi ovšem film líbil více než jiní takzvaní „horcí“
kandidáti roku.
The Caller se vás nesnaží umlátit inovací, vyrazit dech super scénami, ale naopak logickými dialogy vedenými běžnými lidmi, prostředím, které není
vyšperkované ale naopak,
máme z něj pocit, že postavy jsou normální lidé a ne
šlechta, jak to bývá zvykem
v dnešních filmech.
To mě dostává konečně
k ohodnocení herců. Tento film funguje právě kvůli
ústřední dvojici, Rachelle
a Stephen sice neodvádějí
oscarový výkon, ale v rolích naprosto normálních
lidí, kteří spolu řeší něco,
co si nedokážou logicky vysvětlit, jsou velmi uvěřitelní.
A i když jsem si myslel, že
se mi to nepovede, na jejich
ikonické „role“ upírů jsem si
při sledování filmu ani nevzpomněl.
Rachelle je velmi příjemná mladá dáma, o kterou máte starost (a já mám
radost, že někoho napadlo
ji tuto roli nabídnout), Stephen je pak nesmělý a zábavný učitel s ochranář-

[ 55 ]

ským pudem. Když budu mluvit o vedlejších rolích,
Rose je sympaticky zlá až skoro smutná postava,
kterou Raver výborně zahrála výhradně pouze hlasovým projevem. Za zmínku stojí Ed Quinn v roli neurvalého manžela Mary a Luis Guzmán jako domovník,
který už je tak dobře znám z mnoha vedlejších rolí, až
se divím, že nedostal už dávno větší prostor.
Teď ovšem z té druhé strany. Jako každý příběh,
zabývající se časovými paradoxy, ani tento film se
nevyhnul některým logickým „kiksům“. Zejména pak
scéna, kdy Rose řekne Mary, že ji dnes viděla u kostela s matkou (Rose žije v době, kdy je Mary ještě
dítě) a Mary vzápětí nalezne fotografii z dětství u toho
kostela. Rose tam na ní zrovna náhodou stojí za nimi,
jako kdyby přímo chtěla zapózovat. Takovýchto nepravděpodobných scén, kdy si řeknete „samozřejmě, jaká náhoda“, se tu najde vcelku dost. Další věc
pak je, že až na ne úplně jasný konec dokážete vcelku dost rychle uhodnout, kam příběh směřuje a to
je velká škoda. Nevýrazná hudba od Aidan Lavelle
a Unkle tomu taky moc nepřidá. Já ty tóny zapomněl
ihned, jak jsem film dokoukal.
Zbytek týmu, kamera, střih a produkce jen dovršuje pěkný dojem z dobře natočené práce, která je
tak skvělá už jen proto, že je prostě normální. Sám
režisér Parkhill, ačkoliv nemá na kontě moc filmů,
ostudu sobě ani někomu jinému nedělá, a je vidět, že
pod jeho taktovkou herci dostali volnost, která filmu
viditelně prospívá.
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Můj verdikt tedy zní: není to film, se kterým bych
přišel za přáteli se slovy „volové, tohle je hrozně hustý, to musíte vidět!“ Což je jeho výhoda, protože když
zahodíte všechny předsudky o tom, co je dneska
cool a co ne, myslím, že se vám bude líbit stejně jako
mě. Horroroví fanoušci tu sice krev a vnitřnosti nenajdou, film ovšem dokáže navodit ten správný podivně
špatný pocit z něčeho, co se chystá za horizontem.
A to já rozhodně na horrorech oceňuji.
Michal „Timeisnear“ Roth
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Slepá kolej

V osobním vlaku směřujícím pozdním podzimem do Gronia bylo narváno;
kupé zaplněná až po strop, dusná, horká atmosféra. Nedostatek místa setřel
rozdíly mezi třídami, sedělo a stálo se,
kde se dalo, podle prastarého práva
odúmrti. Nad chaosem hlav plály lampy mdlým, přidušeným světlem, které
ze stropů vagónů splývalo na znuděné
tváře. Tabákový dým se nesl nakyslými výpary, jako dlouhá sivá šňůrka se
táhl chodbičkami, v obláčcích vířil před
okny. Jednotvárné dunění kol uspávalo, monotónním ťukáním podporovalo
dřímotu, která se rozprostřela po vozech. Tak-tak-tak… Tak-tak-tak…
Pouze jeden z oddílů třetí třídy
v pátém voze od konce nepodléhal
všeobecné náladě; skupinka cestujících byla živá, zdravá, bujará. Jejich
pozornost bezezbytku poutal malý hrbatý človíček v uniformě železničáře
nižšího typu, který něco zaujatě vyprávěl, přičemž svá slova podporoval barvitou a energickou gestikulací. Okolo
shromáždění posluchači z něj nespouštěli oči; někteří vstali ze vzdálených
míst a přiblížili se ke středové lavici,
aby lépe slyšeli; několik zvědavců ze
sousedního kupé naklonilo hlavy do dveří.
Železničář hovořil. Ve vybledlém světle lampy,
vrtící se v poskakujícím voze, se jeho velká, neforemná
hlava v záplavě šedivých vlasů podivně pokyvovala.
Široká tvář, nepravidelně rozdělená linií nosu, tu
bledla, tu nabírala purpurovou barvu v rytmu bouřlivé
krve: výjimečná, jediná, zatvrzelá tvář fanatika. Oči,
roztržitě klouzající po přítomných, planuly žárem
zatvrzelé mysli, sycené po mnoho let. Přesto měl
ten člověk krásné okamžiky. Zdálo se, že občas
mizí hrbatost a ošklivost rysů, oči opojené nadšením
nabíraly safírový lesk a lenošná postava vyzařovala
šlechetný, strhující zápal. Za okamžik představivost
pohasla, rozplývala se a v hloučku posluchačů seděl
pouze zajímavý, leč nechutně ošklivý, vypravěč
v železničářské blůze.
Profesor Ryszpans, hubený, vysoký pán v jasně šedivém obleku s monoklem v oku, procházející
diskrétně zaposlouchaným boxem, se náhle zastavil a upřeně pohlédl na hovořícího. Něco ho zaujalo;
nějaký slovní obrat vyřčený z úst hrbáče ho přikoval
na místo. Loktem se opřel o železnou lištu hrazení,
zastrčil monokl a poslouchal.
„Ano, mí milí,“ říkal železničář, „v posledních letech podstatně houstnou záhadné události v želez-

ničním světě. Všechno se to zdá mít svůj cíl, směřuje
to k něčemu, samozřejmě, s nevyhnutelným následkem.“
Na okamžik zmlkl, vyklepal popel z fajfky a zeptal
se:
„A o vagónu smíchu nikdo z vás neslyšel, vážení?“
„Samozřejmě,“ vmísil se profesor. „Něco jsem
o tom četl před rokem v novinách, ale jen zběžně,
aniž bych tomu připisoval nějakou váhu; celý příběh
vypadal na novinářskou kachnu.“
„Ale kde že, laskavý pane!“ odmítavě vyhrkl železničář, obraceje se k novému posluchači. „Pěkná
mi to kachna! Očividná pravda, fakt potvrzený výpověďmi očitých svědků. Mluvil jsem s lidmi, kteří tím
vagónem jeli. Každý z nich tu jízdu po týdnu odstonal.“
„Prosím, odvyprávějte nám to celé,“ ozvalo se
několik hlasů, „zajímavá historka.“
„Nejen, že zajímavá, jako spíše veselá,“ opravil
je zakrslík, potřásaje svou lví čupřinou. „Krátce a bez
okolků, před rokem se mezi své solidní a důležité
soudruhy vmísil nějaký kratochvilný vagón a k potěše i trápení lidí jezdil po dva týdny po různých tratích. Jeho kratochvilnost totiž byla podezřelé povahy
a občas se měnila ve zlomyslnost. Kdokoliv nastoupil
do vozu, okamžitě propadal nadmíru krásné náladě,
která zakrátko přecházela v bujaré veselí. Jakoby po
vdechnutí rajského plynu lidé bez jakéhokoliv důvodu propukali ve smích, popadali se za břicha, v potocích slz se váleli po zemi; nakonec smích nabíral
hrozivý nádech paroxysmu: pasažéři se v slzách démonické radosti svíjeli v nekonečných křečích, jako
posedlí se vrhali na stěny a řehtající se jako stádo
dobytka vypouštěli z huby pěnu. Vždy po několika
stanicích bylo třeba vynést z vozu několik nešťastných šťastlivců, protože došlo k obavám, že pokud
se tak nestane, jednoduše prasknou smíchy.“
„Jak na to reagovaly železniční orgány?“ využil
krátkou přestávku a zeptal se zavalitý inženýr energického profilu Zniesławski.
„Pánové nejprve soudili, že jde o nějakou psychickou nákazu, která se z jednoho cestujícího přenesla na ostatní. Když však k podobným událostem
začalo docházet takřka každý den a pokaždé jen
v tomto jediném voze, přišel jeden z železničních lékařů na geniální koncept. Připustil, že se ve vagónu
někde skrývá bacil smíchu, který pojmenoval bacillus
ridiculentus nebo také bacillus gelasticus primitivus
a podrobil nakažený vůz důkladné dezinfekci.“
„Cha, cha, cha!“ vybuchl nad uchem bezkonkurenčního vypravěče jeho soused, nějaký lékař z W.
„Jsem zvědav, jaký použil dezinfekční prostředek:
lyzol nebo karbol?“

Stefan Grabiński
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„Mýlíte se, vážený pane, ani jeden z nich. Nešťastný vagón byl od střechy až po kola vystříkán
speciálním přípravkem vynalezeným ad hoc zmíněným lékařem; byla to tzv., jím samotným nazvaná:
lacrima tristis, tedy „slza smutného““.
„Hi, hi, hi!“ dusila se v koutě nějaká dáma. „Jaký
je to zlatý člověk! Hi, hi, hi! Slzička smutného!“
„Ano, vážená paní,“ pokračoval nevzrušeně skrček, „protože krátce poté, co dezinfikovaný vagón
opět vypustili na trať, si v něm několik cestujících
vzalo život výstřelem z revolveru. Podobné experimenty se nevyplácejí, milá paní,“ dokončil, smutně
pokyvujíc hlavou. „Radikalismus je v podobných případech nezdravý.“
Na chvíli zavládlo mlčení.
„O několik měsíců později,“ navázal železničář,
„se po kraji roznesly alarmující povídačky o objevení se tzv. „transformujícího vozu“ - carrus transformans, jak ho pojmenoval jeden filosof, údajně jedna
z obětí nové rány. Jistého dne byly zpozorovány podivné změny ve vzhledu několika desítek pasažérů,
kteří cestovali v tom samém osudovém voze. Rodiny a známí, čekající na nádraží, nemohli v žádném
případě poznat srdečně je vítající osoby vystupující
z vlaku. Paní soudcová K., mladá a půvabná brunetka od sebe s hrůzou odstrčila otylého jemnostpána
s obrovskou pleší, který zarputile tvrdil, že je jejím
manželem. Slečna W., sličná osmnáctiletá blondýna
dostala hysterický záchvat v objetí jako holub šedivého a dnou stiženého staříka, který se k ní hlásil s pugétem azalek jako její „snoubenec“. Naproti tomu
letitá již paní Z. s překvapivým úžasem přistoupila
k elegantnímu mládenci, zázračně omlazenému snad
o 40 let, odvolacímu radovi a svému manželovi.
Ve městě zpráva o této události vyvolala obrovský humbuk; nemluvilo se o ničem jiném, než jen
o záhadných proměnách. Po měsíci nová senzace:
začarovaným pánům a dámám se postupně vrátil
původní vzhled a vrátili se k osudem vtělené postavě.“
„Byl i v tomto případě vagón dezinfikován?“ zeptala se se zadrženým dechem nějaká dáma.
„Ne, milostivá – od podobných ostražitostí již
upustili. Vedení však vůz zahalilo neobyčejnou péčí,
protože se ukázalo, že z něj dráha bude moci čerpat
kolosální zisky. Začali dokonce tisknout speciální lístky do zázračného vagónu, tzv. transformační jízdenky. Poptávka byla, samozřejmě, obrovská. V první
linii se začaly hlásit celé zástupy stařenek, ošklivých
vdov a starých panen, neústupně se dožadující jízdenky. Kandidátky dobrovolně přebíjeli cenu, platily
troj i čtyřnásobek, podplácely úředníky, průvodčí,
dokonce i nosiče. Ve voze, před vozem i pod vozem
se odehrávaly dramatické scény, někdy přecházející
v krvavé bitky. Několik šedivých nevěst v jedné z potyček vypustilo duši. Strašlivý příklad však nijak neochladil touhu omládnout; masakr probíhal i nadále.
Konec celé téhle avantýře učinil samotný zázračný

vagón; po dvoutýdenní transformační aktivitě o svou
podivnou moc najednou náhle přišel. Stanice nabraly
normální podobu; davy vzrušených stařenek a starců
se vrátily zpět do ticha domácích krbů a zápecí.“
Ztichl a tiše se prodral davem povzbuzených hlasů, smíchu a vtipů na dané téma ven z kupé.
Ryspanz se za ním vydal jako stín. Tenhle železničář v na loktech prodřené uniformě, vyjadřující se
lépe než nejeden průměrný inteligent, ho zaujal; něco
jej k němu táhlo, jakýsi tajemný proud sympatií ho
popoháněl směrem k originálnímu mrzákovi.
Na chodbě vozu první třídy mu lehce položil ruku
na rameno:
„Promiňte. Mohu požádat o krátký rozhovor?“
Hrbáč se spokojeně usmál.
„Ovšem. Dokonce vám ukážu místo, kde si budeme moci nerušeně promluvit. Tenhle vůz znám nazpaměť.“
Natočil profesora nalevo a táhl ho za sebou tam,
kde se veřeje předělů lámaly a přecházely v chodbičku vedoucí na propojovací plošinu. Zde výjimečně
v tento okamžik nebylo živé duše. Železničář svého
druha upozornil na stěnu uzavírající poslední kupé.
„Vidíte tu malou krytku, tady nahoře? To je zamaskovaný zámek; skrýš pro železniční zaměstnance ve výjimečných případech. Za chvíli si jí prohlédneme důkladněji.“
Odsunul krytku, vytáhl z kapsy profilový klíč, zasunul jej do otvoru a otočil. V ten okamžik se hladce
nahoru odsunula ocelová přepážka, odhalující maličkou, dovedně sestavenou komůrku.
„Prosím, vstupte,“ vyzval železničář. Za okamžik
seděli na měkkých, polstrovaných sedačkách, odděleni od hluku a davu zpět spuštěnou přepážkou.
Železničář na profesora hleděl s výrazem
očekávání ve tváři. Ryszpans s otázkou nespěchal.
Svraštil čelo, silněji si zamáčkl monokl a pohroužil se
do přemýšlení. Po chvíli začal, aniž by na společníka
byť jen pohlédl:
„Zasáhl mě kontrast mezi humorem vámi vyprávěných událostí a vážným nádechem, které jim
předcházely. Pokud si dobře vzpomínám, řekl jste,
že v poslední době na dráze dochází k záhadným jevům, které se zdají směřovat k nějakému cíli. Pokud
jsem dobře pochopil tón těch slov, mluvil jste vážně;
působilo to dojmem, že ony ukryté cíle považujete za
důležité, snad dokonce přelomové…“
Tvář hrbáče rozjasnil tajemný úsměv:
„A nemýlil jste se… Kontrast zmizí, jestliže ony
„veselé“ projevy pojmeme jako posměšky – provokace, jako doprovod jiného, lepšího, jakoby zkoušku
síly osvobozující se neznámé energie.“
„All right!“ vykřikl profesor. „Du sublime au ridicule il n›y a qu›un pas. Něco podobného jsem si domyslel. Jinak bych nerozjížděl diskusi.“
„Patříte k nečetným výjimkám; vlastně doteď
jsem ve vlaku našel jen sedm osob, které tuto historku pojaly hlouběji a projevily připravenost spustit se
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společně se mnou do labyrintu následků. Možná ve
vás získám osmého dobrovolníka?“
„To bude záležet na stupni a jakosti vysvětlení,
které jste mi dlužen.“
„Samozřejmě. Pro to tady jsem. - Především musíte vědět, že tajemné vagóny vyjely na trať přímo ze
slepé koleje.“
„Co to má znamenat?“
„To znamená, že před jejich vpuštěním do oběhu
delší dobu odpočívaly na slepé koleji a nasávaly její
specifickou atmosféru.“
„Nerozumím. Především, co to je slepá kolej?“
„Postranní, zajetými kolejnicemi opovržená,
osamocená odbočka trati, natažená do délky 50100 metrů, bez východiska, bez výjezdu, bez vyústění, uzavřená umělým návrším a zarážedlem. Jako
uschlá větev zdravého stromu, jako pahýl znetvořené
ruky…“
Z železničářových slov tryskala hluboká, tragická
lyrika. Profesor na něj překvapeně hleděl.
„Okolí je to zanedbané. Tráva prorůstá zrezavělými kolejnicemi; bujné polní traviny, lebeda, divoký
heřmánek a bodlák. Z boku vybíhá zpola ztrouchnivělá výhybka s vymlácenými sklíčky na návěstním tělese, které v noci není pro koho rozžehnout. No, proč
taky? Kolej je přece uzavřená, neujedeš po ní více
než 100 metrů. Opodál na tratích vře ruch parních
lokomotiv; tepe život, pulsují železniční tepny. Tady
vládne věčné ticho. Občas sem zabloudí přetahová
mašina, občas zajede nechtěně odšíbovaný vůz; někdy na delší odpočinek zajede jízdou opotřebovaný
vagón, vrzavě zastaví, lenivě a celé měsíce či roky
tiše stojí. V rozbité střeše si ptáček vystaví hnízdo
a vyvede mladé, v polorozpadlém přemostění vyraší
zeleň, vytryskne vrbové proutí. Nad rezavou linkou
kolejnic naklání skloněné rameno pokažené návěstidlo a žehná smutku ruin…“
Železničářův hlas se zlomil. Profesor cítil jeho
vzrušení; lyrika popisu ho překvapila a zasáhla
zároveň. Odkud se však bere ten nádech lítosti?
„Procítil jsem, „ řekl po čase, „poesii slepé koleje,
ale neumím si vysvětlit, jak její atmosféra může vyvolat zmíněné projevy.“
„Z oné poesie,“ objasnil hrbatec, „vane hluboký motiv stesku – touhy po nekonečných dálavách,
k nimž je cesta uzavřena námezdníkem, zatarasena
pražcem zarážedla. Jen hned těsně vedle pendlují
vlaky, do širého, krásného světa je tahají mašiny –
a tady je jen tupá hranice travnatého návrší. Smutek
odstrčení. Chápete to? Touha bez naděje naplnění
budí pohrdání a živí sebe samotnou, až síla touhy
přeroste šťastnou skutečnost… v privilegium. Rodí se
zde utajené síly, po léta se zde hromadí uskutečnitelné moci. Kdo ví, zda živelně nevybuchnou? A tehdy
předběhnou každodennost a vyplní zadání mnohem
lépe, krásněji než skutečnost. Sáhnou až za ni…“
„A je možné zjistit, kde se ta slepá kolej nachází?
Měl jste snad, myslím si, na mysli nějakou konkrétní?“
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„Hm,“ usmál se, „to záleží. Zcela jistě nějaká jedna byla výchozím bodem. Ovšem slepých kolejí je při
každé stanici všude plno. Může to být ta, může to
být ona.“
„Ano, ano, ale mně jde o tu, ze které na trať vyjely
ty vozy.“
Hrbáč netrpělivě zavrtěl hlavou:
„Nerozumíme si. Kdo ví, třeba se dá tajemná kolej nalézt kdekoliv? Je třeba jen umět ji najít, vystopovat – je třeba umět na ní narazit, vjet, vecpat se na její
kolejnice. Dosud se to povedlo jen jednomu.“
Zarazil se a hleděl na profesora hloubkou svých
fialkově opalizujících očí.
„Komu?“ zeptal se profesor automaticky.
„Pochůzkáři Wiórovi. Vavřinec Wiór, hrbatý, přírodou odstrčený pochůzkář, je dnes králem slepých
kolejí, jejich smutnou po osvobození tesknící duší.“
„Chápu,“ zašeptal Ryszpans.
„Pochůzkář Wiór,“ dokončil vášnivě železničář,
„kdysi učenec, myslitel, filosof – hrou osudu vržený
mezi kolejnice opovržené koleje – dobrovolný strážce zapomenutých tratí – fanatik mezi lidmi….“
Povstali a vydali se k odchodu. Ryszpans mu podal ruku.
„Souhlasím,“ řekl důrazně.
Dveře se odsunuly a vykročili na chodbičku.
„Na brzkou shledanou,“ rozloučil se hrbáč, „vyrážím na další lov duší. Zbyly mi ještě tři vozy…“
A zmizel ve dveřích průchozí plošiny.
Profesor v zamyšlení přistoupil k oknu, vytáhl
doutník a zapálil si.
Venku vládla temnota. Pouze světla lampiček vyhlížející do prostoru obdélníky oken rychle přebíhaly
po náspu v neposedném pohybu: vlak projížděl nějakými pustými luky a pastvisky….
Nějaký muž přistoupil k profesorovi a požádal
o „oheň“, Ryszpans odklepl popel z doutníku a srdečně jej podal neznámému.
„Děkuji, inženýr Zniesławski,“ představil se. Začali hovořit.
„Nevšiml jste si, jak se náhle vylidnilo?“ zeptal
se inženýr a rozhlédl se kolem. „Chodbička je úplně prázdná. Nakoukl jsem do dvou kupé a ke svému
překvapení zjistil, že je v nich hrozně moc místa.“
„Zajímalo by mě,“ chytil se Ryszpans, „jak na
tom jsou jiné třídy.“
„Můžeme se podívat.“
A prošli několika vozy na konec vlaku. Všude nějak zpozorovali značný úbytek cestujících.
„To je divné,“ řekl profesor, „ještě před půlhodinou tu nebylo k hnutí, za tu krátkou dobu ale vlak
zastavil jen jednou.“
„Opravdu,“ potvrdil Zniesławski. „Evidentně tehdy vystoupilo tolik lidí. Na jednu stanici, ještě k tomu
druhořadou, podivný odliv.“
Posadili se na jednu z lavic II. třídy. U okna polohlasně rozmlouvala dvojice mužů. Zachytili útržek
rozhovoru:
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„Víte,“ říkal jeden z pasažérů úřednického vzhledu, „něco mě nutí z tohoto vlaku vystoupit.“
„Přesně,“ odpověděl druhý, „mě rovněž. Musím
dnes nutně být v Zaszumu a kvůli tomu jedu tímto
vlakem, přesto vystoupím již na nejbližší stanici a počkám na ranní vlak. Taková překážka a ztráta času!“
„Budu se řídit vámi, i když i mě to nejde na ruku.
Opozdím se do kanceláře o několik hodin. Nemohu
však jinak! Já tím vlakem dál už nepojedu.“
„Omluvte mne,“ vmísil se do rozhovoru inženýr.
„Co vás vlastně nutí k tomu pro vás tak nevýhodnému opuštění vlaku?“
„Nevím,“ odpověděl úředník. „Nějaký blíže neurčitelný pocit.“
„Něco jako vnitřní příkaz,“ doplnil jeho kolega.
„Možná tísnivý, nevysvětlitelný strach?“ zkusil to
Ryszpans a trochu zlostně přimhouřil oko.
„Snad,“ odpověděl klidně cestující, „ale nestydím
se za to. Pocit, který cítím v této chvíli, je tak zvláštní, tak sui generis, že se vlastně nějak neztotožňuje
s tím, co jsme zvyklí nazývat strachem.“
Zniesławski uspokojeně pohlédl na profesora.
„Možná půjdeme dále?“
Po chvíli se objevili v silně prořídlém oddílu III.
třídy. V kouři doutníků zde seděli tři muži a dvě ženy.
Jedna z nich, mladá, svěží měšťanka, mluvila ke své
kolegyni:
„Divná je, ta paní Zietułska! Jela se mnou do
Zupniku a mezitím vystoupla v půli cesty, 4 míle před
cílem.“
„Neříkala proč?“ zjišťovala druhá žena.
„Ovšem, ale nezdá se mi, že by tomu tak bylo
opravdu. Údajně náhle zeslábla a nemohla jet dále
vlakem. Bůh ráčí vědět, co to vlastně bylo.“
„A ti dva jemnostpáni, kteří si tak vroucně slibo-

vali zábavu v Groniu zítra ráno, nevystoupili už v Pytomi? Již těsně za Turoní nějak ztichli a začali nespokojeně přecházet po vagóně. A pak, náhle, jako by
je z kupé vymetli. Víte, i já jsem tady nějak nesvá…“
V sousedním voze vycítili oba muži náladu znepokojení a neklidu. Lidé rychle sundávali bagáž ze
síťek, netrpělivě vyhlíželi z oken a tlačili se jeden přes
druhého ke dveřím.
„Co to, k čertu, je?“ zamručel Ryszpans. „Naprosto elegantní společnost, samí slušní pánové
a dámy. Proč ti lidé chtějí mermomocí vystoupit na
nejbližší stanici? Pokud si dobře vzpomínám, je to
nějaká zapadlá dědina.“
„Přesně,“ přitakal inženýr. „Drohiczyn, zastávka
uprostřed pole – svět zatlučený prkny. Snad je to jen
nádražíčko, pošta a četnická stanice. Hm... zajímavé!
Co tam budou přes noc dělat?“
Pohlédl na hodinky:
„Teprve dvě ráno.“
„Hm, hm...,“ zakroutil hlavou Ryszpans. „Vzpomněl jsem si na dva zajímavé závěry, k nimž došel
jistý psycholog pro prostudování statistik obětí železničních neštěstí.“
„K jakým došel výsledkům, prosím pěkně?“
„Prohlásil, že ztráty jsou poměrně mnohem menší, než by měly být. Statistika vykazuje, že vlaky, které podlehly katastrofě, byly vždy mnohem méně obsazené, než ostatní. Lidé naprosto zjevně vystupovali
cestou, nebo úplně rezignovali na jízdu tím osudovým vlakem; jiným v cestě zabránila nějaká nečekaná
zábrana, část podlehla náhlé indispozici nebo delší
nemoci.“
„Chápu,“ řekl Zniesławski. „Všechno to souviselo se zesíleným sebezáchovným pudem, který ve
vztahu k napětí nabíral rozmanité podoby; u jedněch
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silnější, u druhých slabší. Myslíte si tedy, že i to, co
vidíme a slyšíme tady, je možné vysvětlit podobně?“
„Nevím. Jen mi to tak přišlo na mysl. Kdyby tomu
ale tak bylo, jsem rád, že se naskytla příležitost pozorovat tento fenomén. Vlastně jsem měl vystupovat na
minulé zastávce, která byla cílem mé cesty. Jak ale
vidíte, jedu dál „z vlastního popudu“.“
„To je od vás hezké,“ zdůraznil uznale inženýr.
„Já taky zůstanu tady na místě. I když se vám přiznám, od jisté doby mám také takový podivný pocit:
je to jakoby neklid, něco jako napjaté očekávání. Na
vás nic takového nepůsobí?“
„No... ano,“ pronesl pomalu profesor. „Máte
pravdu. Něco je ve vzduchu: nejsme tady zcela normální. U mě se to však projevuje zájmem, co bude
dále, co se z toho vyvine.“
„V takovém případě stojíme oba na jedné cestě.
Dokonce si myslím, že máme několik kolegů. Wiórův
vliv, jak vidím, opsal jisté kruhy.“
Profesorova tvář ztuhla:
„A vy tedy znáte toho člověka?“
„Přirozeně. Vycítil jsem ve vás jeho přívržence. Ať
žije bratrstvo slepé koleje!“
Inženýrův pokřik přeťal skřípot brzdících kol
vozu: vlak zastavil ve stanici. Otevřenými dveřmi vagónů se vyhrnuly davy cestujících. V bledém světle
nádražních lamp byly vidět tváře přednosty stanice
a výhybkáře, kteří se zájmem pozorovali pro zdejší
stanici nezvyklý příliv hostí.
„Pane přednosto,“ dotazoval se pokorně nějaký
elegantní pán v cylindru, „bude tu kde přenocovat?“
„Snad v čekárně na podlaze, prosím pěkně,“ odpověděl výhybkář.
„S noclehem to tady bude těžké, milostivá paní,“
vysvětloval přednosta paní v kožichu z hranostaje.
„Do nejbližší vesnice to je dvě hodiny cesty.“
„Ježíš, Maria! To jsme dopadli!“ bědoval v davu
tenký, ženský hlásek.
„Odjezd!“ rozkázal netrpělivě úředník.
„Odjezd, odjezd!“ zopakovaly v temnotě dva nejisté hlasy.
Vlak se dal do pohybu. V okamžiku, kdy se již
stanice pomalu ztrácela v tuši noci, Zniesławski, vykloněný z okna ukázal profesorovi skupinku lidí na
okraji perónu:
„Vidíte ty nalevo, u stěny?“
„Samozřejmě, to jsou průvodčí našeho vlaku.“
„Cha, cha, cha!“ zasmál se inženýr. „Pane profesore, periculum in mora! Krysy opouštějí loď. Zlé
znamení!“
„Cha, cha, cha,“ opětoval profesor. „Vlak bez
průvodčích! Hej hola po vagónech!“
„No, no...,“ uklidňoval Zniesławski, „tak zlé to
zase není. Dva zůstali. Podívejte – tam jeden teď zamkl kupé, druhého jsem viděl v okamžiku odjezdu,
jak naskakoval do dveří.“
„Wiórovi přívrženci,“ objasnil Ryszpans. „Stálo
by za to zjistit, kolik lidí zůstalo ve vlaku.“
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Prošli několik vozů. V jednom z nich narazili na
nějakého mnicha s asketickou tváří pohrouženého
v modlitbách, v jiném dva muže vypadající na herce;
několik vagónů bylo zcela prázdných. Na chodbičce
vedoucí podél oddílů II. třídy postávalo několik osob
s kufříky v rukou, jejich nepokojné oči a nervózní pohyby odhalovaly vzrušení.
„Zcela jistě chtěli vystoupit již v Drohiczynu,“ připustil inženýr, „ale na poslední chvíli si to rozmyslili.“
„A teď toho litují,“ odpověděl Ryszpans. V tu
chvíli se na plošině objevil hrbatý pochůzkář. Na jeho
tváři hrál hrozivý, démonický úsměv. Za ním v řadě
postupovalo několik cestujících. Když procházel kolem profesora a jeho kolegy, přivítal je Wiór jako staré
známé:
„Přehlídka skončena. Pojďte, prosím, se mnou.“
U dveří na chodbě se rozlehl ženský křik. Muži
se tím směrem podívali a v otvoru otevřených dveří
zahlédli mizející postavu nějakého pasažéra.
„Vypadl nebo vyskočil?“ ozvalo se několik hlasů.
Jako v odpověď se do temnoty prostoru zanořil
druhý pasažér, za ním vyskočil další a za ním v divokém úprku vyskákal zbytek rozčílené skupinky.
„Zbláznili se?“ zeptal se někdo v dáli. „Vyskakovat z vlaku v plné rychlosti? No, no...“
„Bylo vidět, že toužili po pevné půdě pod nohama,“ pousmál se inženýr. A aniž by té události připisovali nějakou větší váhu, vrátili se do kupé, v němž
mezitím zmizel pochůzkář. Zde, kromě Wióra zastihli
deset lidí, včetně dvou průvodčích a tří žen. Všichni
zaujímali místa na lavicích, pozorně zahleděni na hrbatého pochůzkáře, který stál uprostřed kupé.
„Pánové a dámy!“ začal a obhlédl přítomné plamenným pohledem. „Všech nás, společně se mnou,
je třináct. Osudové číslo! Ne... zmýlil jsem se, čtrnáct,
společně se strojvůdcem – ale to je také můj člověk.
Hrstka je to, hrstka, ale mně to stačí...“
Poslední slova pronesl polohlasem, jakoby pro
sebe a na okamžik ztichl. Bylo slyšet pouze praskání
kolejnic a drnčení kol.
„Pánové a dámy!“ promluvil opět Wiór. „Nadešla
zvláštní chvíle, okamžik naplnění mnohaletých tužeb.
Ten vlak již patří nám – neoddělitelně jsme jej ovládli;
cizí, lhostejné nebo nepřátelské živly byly z jeho organismu již vypuzeny. Neomezeně zde vládne atmosféra slepé koleje a její moc. Za okamžik se ta síla má
projevit. Kdo se necítí být dostatečně připraveným,
nechť ustoupí úplně dozadu; pak již může být příliš
pozdě. Za celek a bezpečnost ručím. Prostor je volný
a dveře otevřeny. - Tedy?“ sjel okolostojící zkoumavým pohledem. „Nikdo tedy necouvne?“
Odpovědělo hluboké mlčení, narušované jen
rychlým oddechováním dvanácti lidských hrudí.
Wiór se triumfálně pousmál:
„Dobře, tedy. Všichni tu zůstávají ze své dobré vůle,
v tomto okamžiku za svůj krok zodpovídá každý sám.“
Cestující mlčeli. Jejich neklidné oči, blýskající se
horečnatým leskem, neuhýbaly z tváře železničáře.
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Jedna z žen náhle dostala hysterický záchvat smíchu, který rychle utichl po klidném, chladném Wiorově pohledu. Pochůzkář ze záňadří vytáhl čtvercový
papír s nějakým nákresem.
„To je naše současná trasa,“ ukázal prstem na
dvojitou linii černající se na papíře. „Zde, ten malý
bod po pravé straně, to je Drohiczyn, který jsme před
chvílí minuli; ten druhý, větší, nahoře, to je Gron, konečná stanice na této trati. My do ní už ale nedojedeme, tento cíl je nám teď již lhostejný.“
Ztichl a intenzivně se zahleděl do nákresu. Zimnice strachu otřásla posluchači. Wiórowa slova dopadala na mysl těžce, skoro jako roztopené olovo.
„A zde, nalevo,“ objasňoval dále, posouvaje ukazováček, „vykvétá červená linka. Vidíte ji, jak se vine
červenou stopou a čím dál více se vzdaluje od hlavní
koleje?... To je linie slepé koleje. Na ní máme najet...“
Opět umlkl a studoval krvavou stuhu.
Zvenčí lomozil hluk rozjetých kol; vlak viditelně
zdvojnásobil rychlost a hnal se zběsile kupředu. Pochůzkář hovořil:
„Okamžik nadešel. Nechť každý zaujme pozici
vsedě nebo si lehne. Tak, ano... dobře,“ domluvil,
když pozorným pohledem zkontroloval cestující, kteří jako zhypnotizovaní splnili jeho rozkaz. „Teď mohu
začít. Věnujte mi pozornost! Za minutu odbočíme...“
Držel pravou rukou nákres ve výši očí a ještě
jednou se do něj zahleděl fanatickou silou náhle rozšířenými zorničkami... Vtom znehybněl jako strom,
upustil z ruky nákres a jako zmrazený stanul bez
hnutí uprostřed kupé; oči se mu protočily v sloup
tak silně, že bylo vidět pouze bělmo, tvář nabrala
kamenný výraz. Náhle se začal, toporným krokem
jako automat, přesouvat k otevřenému oknu... Opřel
se o spodní rám jako vahadlo, odrazil se nohama od
podlahy a polovinu těla vystrčil do prostoru; jeho postava upjatě vystrčená ven z okna se několikrát na
ose rámu zatřásla jako střenka kompasu a zastavila
pod pravým úhlem ke stěně vagónu...
Vtom se rozlehl pekelný hluk jakoby rozbíjených
vagónů, vzteklý skřípot krouceného železa, lomoz
tyčí, nárazníků, cvakání rozvzteklených kol a řetězů.
Zpod hromady zdá se na třísky roztříštěných lavic,
vyvrácených dveří, zpod vřavy bortících se stropů,
podlah, stěn, zpod řinkotu praskajícího potrubí, převodů, nádrží zaječel rozpačitý hvizd lokomotivy...
Náhle všechno umlklo, přirostlo k zemi, rozplynulo a uši naplnil obrovský, silný, neurčitý šum...
A ovinulo celý svět na dlouhý, dlouhý čas ono
šumící trvání, a zdálo se, že hrají strašlivou píseň
všechny pozemské vodopády a že šelestí vějířem listí všechny pozemské stromy... Pak i to utichlo a nad
světem se rozlil obrovský soumrak ticha. V mrtvých
a němých vesmírech se rozprostíraly čísi neviditelné,
čísi přelaskavé dlaně a hladily konejšivě pláně prostoru. A pod touto lahodnou péčí rozvlnily se jakési
měkké vlny, přihnaly se tichými lány obilí a ukolébaly
ke snu... Ke krásnému, tichému snu...

V neurčitý okamžik se profesor vzpamatoval. V polospánku se rozhlédl kolem a zjistil, že je
v prázdném kupé. Zachvátil ho neurčitý pocit cizosti;
všechno, kromě něj, se zdálo jaksi jiné, jaksi nové,
jako něco, na co si je třeba teprve zvyknout. Ono přivykání však postupovalo podivně odtažitě a pomalu. Bylo třeba prostě naprosto změnit „výchozí bod
pohledu a přístupu“ k věcem. Ryszpans se cítil jako
člověk, který po dlouhé procházce tunelem vyleze na
denní světlo. Protíral si temnotou osleplé oči, stíral
mlhu zahalující pohled. Začal si vzpomínat...
V mysli se mu prolínaly postupně se vynořující
vzpomínky, předcházející... tomu. Nějaký hluk, lomoz, nějaký náhlý, všechny dojmy a vědomí narušující úžeh...
„Katastrofa!“ zakvílel nevýrazně. Pozorně se prohlédl, přejel si rukou po tváři, přes čelo – nic! Ani kapka krve, žádná bolest.
„Což to – ergo sum!“ prohlásil nakonec. Dostal
chuť projít se po kupé. Opustil své místo, zvedl nohu
a ... zůstal viset pár centimetrů nad podlahou.
„K čertu!“ překvapeně zamručel. „Ztratil jsem
vlastní tíhu, nebo co? Cítím se lehký jako pírko.“
A vznesl se nahoru až pod strop.
„Co se stalo s ostatními?“ napadlo ho a snesl se
ke dveřím do sousedního kupé.
U vchodu spatřil inženýra, který se rovněž vznášel pár centimetrů nad zemí. Srdečně mu tiskl ruku.
„Vítám vás, milý pane! Vidím, že i vy na tom nejste se zákony přitažlivosti zcela v pořádku, co?“
„Ha, co se dá dělat?“ odpověděl Ryszpans rezignovaně. „Nejste zraněný?“
„Bože chraň,“ ujistil ho Zniesławski. „Jsem celý
a zdravý jako rybička. Probral jsem se teprve před
chvílí.“
„Neobyčejné probuzení. Jsem zvědavý, kde se
vlastně nacházíme?“
„Já taky. Jedeme, zdá se, závratnou rychlostí.“
Vyhlédli z okna. Nic, pusto a prázdno. Pouze silný chladný proud vzduchu vanoucí zvenčí připouštěl,
že vlak letí jako blázen.
„To je divné,“ zamyslel se Ryszpans. „Vůbec
nic nevidím. Pusto nahoře, pusto dole, pusto přede
mnou.“
„A to je zajímavé! Je jakoby den, protože je jasno,
ale slunce není vidět. A mlha není.“
„Plyneme jakoby ve vesmíru. Kolik může být hodin?“
Současně pohlédli na hodinky. Po chvíli inženýr
pozvedl oči na kolegu a setkal se s jeho pohledem
hovořícím to samé:
„Nemohu nic přečíst. Hodinky se slily v jednu
černou jednolitou plochu...“
„Po níž se ručičky posunují bludným, nic neříkajícím pohybem.“
„Vlny existence přelévající se jedna do druhé,
bez počátku a konce...“
„Soumrak času...“
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„Pohleďte!“ zvolal náhle Zniesławski a ukázal rukou na protější stěnu vozu. „Vidíš přes tu stěnu jednoho z našich; toho mnicha asketu? Vzpomínáš si?“
„Ano. Bratr Józef, karmelitán. Mluvil jsem s ním.
Ale i on si nás už všiml; usmívá se a pokyvuje na nás.
Jaké to paradoxní jevy. Hledíme přes tu stěnu jako
přes sklo!“
„Neprůhlednost těles neodvolatelně vzala za
své,“ konstatoval inženýr.
„Zdá se, že neprostupnost na tom není lépe,“ odpověděl Ryszpans a protlačil se stěnou do druhého
kupé.
„Opravdu,“ přiznal Zniesławski a následoval jeho
příkladu.
Tak prosákli několika přepážkami a stěnami vagónů a ve třetím voze uvítali bratra Józefa.
Karmelitán před chvílí dokončil svou „ranní“
modlitbu a povzbuzen na duchu se ze setkání srdečně těšil.
„Velké Boží události!“ tvrdil, obraceje vzhůru hluboké, zádumčivou mlhou povlečené oči. „Prožíváme
podivné okamžiky. Toť, všichni jsme zázračně probuzeni. Chvála Odvěkému! Pojďme se spojit s ostatními bratry.“
„Jsme u vás,“ ozvalo se odevšad několik hlasů,
skrze stěny vagónů se přesunulo 10 postav a obklopily rozmlouvající skupinku. Byli to lidé nejrozličnějších stavů a profesí včetně strojvedoucího vlaku a tří
žen. Všechny oči svévolně někoho hledaly, všichni
instinktivně pociťovali nepřítomnost jednoho pobratima.
„Je nás 13,“ promluvil hubený mládenec ostrých
rysů. „Nevidím mistra Wióra.
„Mistr Wiór nepřijde,“ pronesl jako ve snu bratr
Józef. „Železničáře Wióra tady nehledejte. Nahlédněte hlouběji, bratři moji, zahleďte se do vlastních
duší. Možná tam ho naleznete.“
Zmlkli a pochopili. Po tvářích se jim rozlil obrovský klid a rozjasnily se podivným světlem. A četli ve
svých duších, a pronikali sebou navzájem v zázračném jasnovidectví.
„Bratři!“ ujal se řeči mnich. „Naše tvary nám jsou
dány ještě jen na krátký čas, za několik okamžiků
možná přijde čas je zavrhnout. V tu chvíli se rozejdeme. Každý půjde svou cestou, kam jej ponesou jeho
osudy od věků vytesány v knize předurčení, každý
se vydá svým směrem, do vlastní vesničky, kterou si
postavil na oné straně. Hle, tesknivě nás očekávají
zástupy bratrských duší. Než nadejde okamžik požehnání, vyslechněte ještě hlas z tamté strany. Slova,
která vám přečtu, byla napsána před deseti dny, bráno podle pozemského času.“
Během posledních slov narušil ticho šelestivým
rozvinutím kusu nějakých novin a začal číst hlubokým, pronikavým hlasem:
„15. listopadu 1950.
Tajemná katastrofa
Na železniční trati Zaleśna-Gron došlo včera
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v noci ze 14. na 15. listopadu k tajemné nehodě, kterou se dosud nepodařilo zcela vyjasnit. Jde o události, kterým mezi druhou a třetí hodinou ráno podlehl
osobní vlak č. 20. Samotné katastrofě předcházely
podivné úkazy. Cestující, jakoby vycítili hrozící nebezpečí, houfně vystupovali na stanicích a zastávkách
před místem osudové události, byť cíl jejich cesty
ležel mnohem dále. Tyto osoby, dotázané vedením
železnice na důvod přerušení jízdy, se vyjadřovaly
nejasně, jako by nechtěly vyjasnit skutečné motivy
svého podivného chování. Charakteristickým je fakt,
že v Drohiczynu vlak opustilo dokonce několik službukonajících průvodčích, kteří volili raději potrestání
vedení a ztrátu odměn, než pokračovat ve vlaku dále;
pouze tři lidé z celého vlakového personálu pokračovali v cestě. Z Drohiczynu vlak odjel takřka prázdný.
Několik nerozhodnutých osob, kteří v poslední chvíli
couvli zpět do vagónů, vyskočilo chvíli poté během
jízdy do pole. Tito lidé, nějakým zázrakem z celé události vyšlých v naprostém zdraví a bez újmy, se ráno
okolo čtvrté hodiny vrátili pěšky do Drohiczyna. Byli
to svědkové posledních okamžiků osudového vlaku
těsně před katastrofou, k níž muselo dojít jen o několik minut později...
Kolem páté hodiny ranní zazněl ze stanoviště
hláskaře Zoly, ležícího 5 km za Drohiczynem, první
varovný signál. Vedoucí stanice nasedl na drezínu
a o půl hodiny později stanul na místě nehody, kde již
zastihl vyšetřovací komisi z Rakwy.
Očím přítomných se naskytl podivný pohled.
V pustém poli, několik metrů za hláskou stál na kolejích roztržený vlak: dva poslední vagóny naprosto
nepoškozené, pak mezera délkou odpovídající třem
vagónům, znovu dva vozy v normálním stavu spojené
spřáhlem, jednovagónová mezera a na nakonec vpředu tendr; lokomotiva chyběla. Na trati, plošinách ani
na schůdcích žádné stopy po krvi, nikde žádní ranění
ani mrtví. Vnitřky vagónů stejně prázdné a tiché; ani
v jednom kupé nebyla nalezena žádná mrtvola, na vagónech nebyly nalezeny žádné stopy poškození....
Všechny viditelné podrobnosti byly sepsány
a odeslány ředitelství. Celá záležitost působí tajemně
a železniční orgány nepředpokládají její brzké vysvětlení...“
Karmelitán na okamžik utichl, odložil noviny a začal číst druhé:
„25. listopadu 1950.
Překvapující odhalení a podrobnosti železničního
neštěstí z 15. listopadu.
Tajemné události, které se rozehrály na železniční
trati za Drohiczynem patnáctého tohoto měsíce se
dosud nepodařilo objasnit. Celou událost tak zahalují
stále temnější stíny a matou orientaci.
Dnešní den přinesl řadu zajímavých informací,
které v souvislosti s nehodou, celou věc zatemňují ještě více a vzbuzují závažné, daleko zacházející
reflexe. Zde, co nám poskytují telegramy z autentických zdrojů:

Dnes, 25. listopadu, se na místě neštěstí, k němuž došlo před deseti dny, brzo ráno najednou objevily vagóny osobního vlaku č. 20, jejichž zmizení bylo
potvrzeno v den nehody. Významný je fakt, že se vagóny na trati objevily ne jako jednolitý vlak, ale roztahané ve skupinkách po jednom, dvou nebo třech,
odpovídající mezerám zaznamenaným 15. listopadu.
Před prvním vozem, v odstupu tendru, se objevila
mašina v kompletním stavu.
Náhlým objevením se vagónů zaskočení železničáři se k nim zpočátku odmítli přiblížit, neboť je považovali za vidiny nebo stoje-duchy. Nakonec však,
když vozy nezmizely, sebrali odvahu a vlezli dovnitř.
Zde se jejich očím naskytl krutý pohled. V jednom
z kupé narazili na mrtvoly třinácti osob ležící nebo
sedící na lavicích. Způsob či důvod smrti dosud nebyl určen. Těla nebožtíků nevykazují žádná vnější ani
vnitřní zranění, neexistují rovněž sebemenší stopy po
udušení nebo otrávení. Smrt obětí zůstane pravděpodobně nevyřešenou záhadou.
Ze třinácti obětí, které podlehly tajemné smrti, se
doteď podařilo identifikovat pouze šest: karmelitána
bratra Józefa Zygwulského, autora několika hlubokomyslných mystických traktátů; prof. Ryszpanse,
vynikajícího psychologa; inženýra Zniesławského,
uznávaného vynálezce; strojvedoucího vlaku Stwosze a dva průvodčí. Jména zbylých osob stále nejsou
známa...
Zvěst o tajemném neštěstí bleskem obletěla celou zemi, všude vyvolala otřesný dojem. V tisku se již
objevily četné, mnohdy hluboké objasnění a komentáře. Ozývají se hlasy, kritizující označování události
za „železniční neštěstí“ jako falešné a naivní.
Sdružení psychického šetření údajně již plánuje
řadu přednášek, které v nejbližších dnech přednese
několik uznávaných psychologů a psychiatrů.
Nastoupil fakt, který pravděpodobně na dlouhá
léta zatíží vědu, poukazující na její nové, neznámé
horizonty...“
Bratr Józef dočetl a hasnoucím již hlasem se obrátil ke svým kolegům:
„Bratři, okamžik rozchodu nastal. Již se rozplývají naše tvary.“
„Překročili jsme hranici života a smrti?“ zazněl
jako daleká ozvěna profesorův hlas.
„Abychom vstoupili do skutečnosti vyššího
řádu....“
Stěny vagónů, mlhavé jako opar, se začaly rozhrnovat, rozpouštět, mizet... Odkrývaly se tenké pláty
střechy, bez návratu se odchylovaly éterické plošiny
můstků, nestálé spirály rour, převodů, nárazníků...
Postavy cestujících, vetché a průsvitné, se rozpadávaly, trhaly na kusy...
„Sbohem, bratři, sbohem!...“ jejich hlasy zmíraly,
utichaly, rozplývaly se..., až utichly kdesi v zásvětích
meziplanetárních dálek...
Překlad: Honza Vojtíšek
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PROFIL

Stefan Grabiński
Fantastický meziválečný spisovatel Stefan Grabiński je často označován za polského Edgara Allana Poea nebo Howarda Phillipse Lovecrafta. Nikdy
však v dehonestujícím významu. Pro Grabińského je
to především pocta. Přiřazení k dobré společnosti.
Kromě fantastické, horrorové a mysteriózní tvorby
má minimálně s druhým jmenovaným společné ještě
jedno. Za svého života byl nedoceněný, pozornosti
jeho tvorbě se dostalo až po jeho smrti. Pozdě, ale
přece.

Narodil se do intelektuální rodiny 26. února 1887
v obci Kamionka Strumiłowa ležící na řece Bug. Jeho
otec Dionizy pracoval jako předseda soudu, matka
Eugenie vyučovala hru na fortepianu. Rané mládí
strávil v Łace u Samboru. Po otcově smrti se rodina
Grabińských přestěhovala do Lvova.
V roce 1905 absolvoval lyceum a na filologické
fakultě Lvovské university začal studovat polskou
literaturu a klasickou filologii. Od roku 1911 ve lvovských gymnáziích vyučoval polonistiku, v letech

[ 66 ]

1917–1927 byl učitelem v Przemyślu. Práci učitele
však neměl rád, bral ji spíše jako nezbytnost, než poslání, sám se považoval hlavně za umělce. Přesto si
jej jako pedagoga vysoce cenili jak ostatní profesoři,
tak i spolupracovníci a studenti. Důraz kladli na jeho
zřetelnost, sečtělost, erudici a znalosti v oblasti literatury a umění. Často také cestoval po Evropě. V letech 1914–1915 žil v Rakousku. V roce 1927 navštívil
Itálii a Rumunsko.
Od raného dětství se Stefan Grabiński jevil být
tělesně křehkým a slabým. Již ve škole, když jej náhodou zranil spolužák perem na ruce, se mu rána
ošklivě zanítila, nechtěla se zhojit a uvažovalo se
o amputaci ruky. Nakonec se dostal do péče podivínského léčitele, který mu pravičku vyléčil sice primitivní, leč účinnou metodou: vypálil ránu pomocí
čočky. Grabiński byl přesvědčen, že mu ruku zachránila neidentifikovatelná síla. Toto zranění však otevřelo bránu dědičné tuberkulóze (na kterou zemřel jeho
otec). S ní od té doby bojoval celý život a byl díky
ní v roce 1931 i penzionován. Již jako penzista se
přestěhoval do Brzuchowic u Lvova, kde se propadal
do čím dál větší bídy a zapomnění. Nejen o této události po letech ve svých Wyznaniach napsal: „Byly to
smutné okamžiky, události mezi mým 15 a 21 rokem
zakryly můj pozdější život svým smutečním rubášem,
vrhly temný a zřetelný stín na stopy pozdějších dní.
Již tehdy jsem odhalil záhadnou hrůzu života a nabyl
přesvědčení, že zlo je stejně silné jako dobro.“ Toto
přesvědčení jakoby nabralo svůj zrcadlový odraz
v jeho celoživotním díle.
Z jeho osobního života toho moc známo není.
Sám si jej velmi střežil. V roce 1917 se oženil. Žena
však od něj, společně se dvěma dcerami, po čtyřech
letech odešla. Neměl ani moc skutečných přátel.
Žádnému z těch, které přeci jen měl, nikdy opravdu
nevěřil. Jeho nejbližším člověkem a prvním recenzentem jeho tvorby byla jeho matka Eugenie, k níž
se po odchodu manželky přestěhoval. Navzdory její
starostlivosti a péči se začalo jeho zdraví prudce
zhoršovat. Tuberkulóza začala jeho tělo více a více
požírat.
Literární kritika se od něj čím dál více odvracela
a obzvláště ve vztahu k jeho románům byla striktně
negativní. K tomu všemu se přidaly narůstající finanční problémy. Často bylo možné jej zahlédnout, jak se
osamocen prochází po nádraží, kde sbíral nápady
pro svou „drážní prózu“, která se pro jeho tvorbu stala nejzásadnější a nejreprezentativnější. Poslední radostí v jeho neradostném životě tak pravděpodobně
byla literární cena města Lvov, kterou, díky nemalému úsilí Karola Irzykowského a Jerzyho Eugeniusze
Płomieńského, obdržel v roce 1931.
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Grabińsky se zajímal o parapsychologii, magii
a démonologii. Sám byl, ostatně, hodně spirituálně
založený, což mělo silný vliv jak na jeho světonázor,
tak i na jeho tvorbu. Když umíral, jednomu z přátel,
kteří ho přišli navštívit a rozloučit se s ním, řekl: „Vždy
jsem věřil, že tam kvete nový život, že tam existují
nové světy, neznámé pro materiální pohled, pro slabý
lidský mozek.“ Příteli rovněž slíbil, že se mu zjeví jako
duch. Svůj slib nikdy nesplnil. Grabiński pevně věřil
v existenci druhé strany, nějakou alternativu našeho světa, která je tomu našemu sice dost podobná,
ale liší se od ní v detailech. Setkat se s ní podle něj
může člověk oduševnělý, s otevřenou myslí všemu
cizímu, neznámému, nepoznanému. Věci, které se
každodenně dějí, nemusejí být vždy náhodou, někdy to jsou shora uspořádané, dokonale realizované
předpoklady jakési vyšší síly, ne zcela určitelné, ne
zcela popsatelné, pocházející „z oné strany“, „z druhého břehu“. Z těch materialističtějších věcí mu
učarovala právě se rozvíjející kinematografie, zabýval se obzvláště tehdy populárním směrem německého expresionismu. Studoval moderní filosofické
a literární směry. Z intelektuální a umělecké stránky
pro něj velkou inspirací byli Henri Bergson, William
James a tvorba jeho oblíbence E. A. Poea, kterému
v roce 1931 věnoval svou esej Książę fantastów.
Jak je pro podobné osudy typické, zemřel v naprosté chudobě a opuštěn takřka všemi svými přáteli 12. listopadu 1936. Až do konce svého života byl
však pevně přesvědčen o tom, že smrt neznamená
konec. Pohřben je na Janovském hřbitově ve Lvově.
Ač autorem čtyř románů, Grabiński se proslavil a získal uznání hlavně jako povídkář a novelista.
Dokázal v nich totiž vytvořit svérázný, pro něj jako
autora určující a velmi lehce rozpoznatelný literární
styl, založený na spojení tradiční, realistické zápletky
s velmi poetickým jazykem. V některých momentech
mnohých svých příběhů Grabiński totiž děj nevypráví, ale doslova maluje slovy. Charakteristické pro
jeho tvorbu jsou sice zapamatovatelné, leč veskrze
fiktivní jména postav a názvy různých obcí, vesniček,
měst a městeček. Dával si záležet na podrobnostech
a detailech, např. na technologickém žargonu v jeho
železničních povídkách. Své příběhy budoval na podobném základu a schématu. Počáteční, obyčejný
život hrdiny naruší objevování se podivných, tajemných a nezvyklých jevů, s nimiž je hrdina konfrontován a v překvapivém finále dochází buď k jeho vnitřní
proměně, nebo smrti. Děj svých příběhů často umísťoval do provinčních městeček a osamělých budov.
Grabiński se proslavil hlavně jako jeden ze zakladatelů a představitelů tzv. železničního horroru.
Napsal několik strašidelných, mysteriózních a horrorových povídek odehrávajících se ve vlacích, nebo
majících něco společného se železnicí. Některé takto
zaměřené povídky vydal v roce 1919 ve sbírce Demon ruchu. Stejně tak se často věnoval ohni, nebo
tajemným ženám, jejich osudové démoničnosti,

mnoho svých povídkových a románových žen vytvořil jako
neochvějné femme
fatale. Nejednou vystupují jako démonické postavy stahující muže do záhuby
a zatracení. Takovéto
vykreslování
odlišného pohlaví je pro
Grabińského specifické a mnohé z jeho
příběhů na tom staví
hlavní osu zápletky.
Stejně charakteristickou pro jeho tvorbu
je rovněž na tehdejší
dobu velmi otevřená
sexualita a erotičnost
postav nezávisle na
jejich pohlaví. Často se uchyluje k poměrně odvážným a otevřeným erotickým scénám,
v nichž dává promluvit lidské přirozenosti v této oblasti. Snad i proto z perspektivy feministické kritiky
jeho dílo interpretovala Krystyna Kłosińska.
Podstatnou část jeho tvorby samozřejmě tvoří fantastické, nadpřirozené a mysteriózní prvky.
Grabińského přítel Karol Irzykowski ve vzpomínce
po jeho smrti napsal, že Stefan, vědom si smrtelné
choroby, zavčasu penetroval záhrobí. Ve svých, na
půdě polské literatury výjimečných, dílech totiž skvěle využíval schémata evropské strašidelné literatury,
zaváděl do nich prvky spiritismu, navazoval na jevy
označované jako parapsychologické, nešetřil duchy ani démony. Artur Hutnikiewicz upozorňuje, že
všechny Grabińského fantastické nápady mají původ
v jeho pluralistické, neoplatonské koncepci skutečnosti, v jeho přesvědčení o zvláštní síle a moci mysli
a tvůrčího aktu, jakož i ve víře v dynamickou koncepci existence, inspirovanou učením Nietzscheho
a Bergsona.
Stefan Grabiński debutoval pod pseudonymem
Stefan Żalny v roce 1909 sbírkou povídek Z wyjątków. W pomrokach wiary. Jak už to tak bývá, za
tento debut, snad pro jeho nevelkou uměleckou hodnotu, nesklidil příliš velké ohlasy. Trvalo celých devět
let, než vydal další sbírku Na wzgórzu róż (1918).
Trochu uznání, pozornosti a snad i slávy si získal
již zmíněnou sbírkou železničních povídek Demon
ruchu (1919). Úspěch ho přiměl v krátké době publikovat další sbírky povídek a novel, z nichž část představovaly uzavřené, tématické cykly. Roku 1920 tak
vyšla sbírka Szalony pątnik, o dva roky později Niesamowita opowieść a Księga ognia. V roce 1930
Namiętność. Právě na těchto povídkách a novelách
stojí Grabińského tvorba, právě ony jej nejvíce pro-
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slavily a jsou to právě ony, které jej z bahna a temnoty
zapomnění pomalu ale jistě vytahují i v současnosti.
O těch, věnovaných železnici píšeme na jiném místě
tohoto čísla. U mnohých dalších se tématicky věnoval například zjevování zdánlivě fiktivního, jako v případě svérázného spisovatele, který věří v životnost
svých postav (Dzedzina). Oheň, jakožto mocnou
a magickou sílu, udělal hlavním hrdinou svých povídek Czerwona Magda o dceři hasiče, která dokáže
vyvolávat požáry, Pożarowisko o rodině Rojeckých,
která se navzdory varování rozhodne postavit si dům
na starém spáleništi, aby se zpočátku měla před ohněm na pozoru, později mu však propadla a stala se
jím posedlá, nebo v kominické povídce o podivném
stvoření žijícím v komíně Biały Wydrak. Umně parafrázuje jekyllovsko-hydeovské téma (Problemat
profesora Czelawy) a dokonale rozvíjí charaktery
démonicky silných žen a dívek, femme fatale, které
si podmaňují muže a vysávají z nich životní energii
(Dom Sary a Kochanka Szamoty). Problematiku
času a časoprostoru rozebírá např. v povídce Saturnin Sektor.
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Méně známé jsou Grabińského romány, které nezaujaly, byly ostře zkritizovány a po válce nakonec
označeny za anachronické. Motiv silné až ďábelské
ženy použil i v prvním románu Salamandra (1924).
Jerzy Drzewiecki v něm již nějakou dobu každý den
potkává tajemného šedovlasého muže. Ta setkání
jsou až příliš pravidelná na to, aby mohla být uznána
za náhodná, což Jerzyho stále více provokuje. Kromě
šedovlasého muže začne občas vídat i stejně podivnou dvojici – nezvykle nádhernou rudovlásku a muže
v rybářském kabátě. Jerzy se nakonec s šedovlasým
mužem seznámí, a když jej navštíví, spatří v zrcadle
odraz oné rudovlasé ženy. Ta však v bytě není. Seznámí se s ní až na jednom bále, kde mu rudovláska
během tance sdělí, že ho miluje a proto musí být jejím. K dalším románům patří Cień Bafometa (1926),
Klasztor i morze (1928) a Wyspa Itongo (1934).
Pouze v rukopisné verzi skončil nedokončený román
Motywy docenta Ponowy, jehož dopsání zabránila
autorova smrt. Grabiński si od románu hodně sliboval a vkládal do něj velké naděje. Stihl však napsat
jen několik kapitol. Rukopis nedokončeného románu
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se s největší pravděpodobností nedochoval.
Grabiński zabrouzdal
i do divadelní tvorby. Na
prknech
varšavského
Teatru Malego a divadel
v Krakově a Lvově byla
uvedena jeho hra Willa
nad morzem (Ciemne
siły) z roku 1921. Pouze
v rukopisech se zachovaly hry Zaduski a Larwy
(Manowiec). Z teoretických prací jmenujme Zagadnienie oryginalności
w twórczości literackiej (1925) a strojopisnou
O twórczości fantastycznej. Jej geneza i źródła (asi 1928).
Navzdory
krátkému zazáření jeho hvězdy
a krátkodobé popularitě
po objevení se sbírky Demon ruchu Grabiński za
svého života i dlouho po
něm zůstával prakticky
i teoreticky nedoceněným
(nebo nepochopeným?)
autorem. Byl sice skvělým
novelistou, který dokázal zajímavě a překvapivě budovat atmosféru za rohem číhající hrůzy, občas mu
však příliš přebujelá fantazie neumožňovala pochopit,
že se ten duch, prolétající zakouřeným pokojem, ať
už na papíře, nebo i v tehdejším divadle, prostě nedá
ukázat, vyjevit. A tak se ve snaze tento nepochopitelný fakt překonat Grabiński občas zbytečně zahrabává do bahna fantazie a představ. Ještě v Encyklopedii
Popularnej z roku 1994 bylo u jeho jména, kromě data
narození a úmrtí, napsáno pouze „spisovatel; fantastické povídky a romány v duchu E. A. Poea“. Nejaktivnějším propagátorem a vyznavačem jeho tvorby byl
jeho přítel a popularizátor Karol Irzykowski. Situace
se zlepšila teprve po II. světové válce, především díky
snaze literárního historika Artura Hutnikiewicza, autora monografie Życie i twórczość Stefana Grabińskiego
(1959) a redaktora jeho třísvazkových Dzieł wybranych (1980). V roce 1975 vyšel výbor Grabińského
novel Niesamowite opowieści.
Grabińského tvorba byla rovněž často adaptována pro film a televizi. Již v roce 1927 Leon Trystan zfilmoval povídku Kochanka Szamoty. Koncem
šedesátých let 20. století byly jeho povídky Ślepy
tor (Ryszard Ber, 1968) a Pożarowisko (Ryszard
Ber, 1969) adaptovány pro televizní seriál Opowieści
niezwykle. V roce 1986 adaptoval povídku Problemat Czelawy Zygmunt Lech (Problemat profesora
Czelawy), který o rok později natočil podle povídky

W domu Sary i film Dom
Sary. Ryszard Zatorski
v roce 1986 podle divadelní hry Willa nad Morzem natočil Nikt nie jest
winien. Tomasz Budzyński a Łukasz Jankowski
na základě povídky Maszynista Grot v roce 2011
film Podróż na Wschód.
Grabińského tvorbu však
do filmu převáděli i v zahraničí. V USA natočil
roku 1998 Joseph Parda Szamota‘s Mistress.
Stejnou povídku v Německu o rok později ve
filmu Szamotas Geliebte
adaptoval Holger Mandel,
který se ke Grabińskému
vrátil ještě v roce 2001 filmem Ultima Thule.
Grabińského
tvorba si, hlavně v nedávné
době, začala nacházet
cestu i za hranice Polska.
Již v roce 1953 byla část
jeho povídek v překladu
Charlotte Eckert a Kurta
Kelma vydána v německé prestižní sérii Bibliothek des Hauses Usher. Ve
sbírkách The Dark Domain a The Motion Demon
se s ním seznámili ve Spojených státech. Ta první
tam vyšla v roce 1993, druhá v roce 2005. V Portugalsku vyšel překlad Demona ruchu (O Démonio do
Movimeto, 2003), na Slovensku výběr Šialena záhrada (Európa, 2010), u nás v letošním roce rozsáhlý,
vyčerpávající a dle obsahu až reprezentativní výběr
V domě Sáry a jiné povídky (Volvox Globator, 2012).
V listopadu 2012 dokonce na Slezské Univerzitě
v Opavě proběhla přednáška Libora Martinka nazvaná Mistr polského hororu Stefan Grabiński. Ve stejný
měsíc pak vyšla v Itálii povídková sbírka Il villaggio
nero. Racconti fantastici.
Charles Baudelaire napsal o E. A Poeovi následující: „Všichni, kdož jste se vytrvale pokoušeli odhalit tajemství zákonů řídících vaši existenci, kdož jste
se snažili změřit se s nekonečným a jejichž smysly
musely hledat úlevu v opojném víně korupce a prostopášnosti, modlete se za něj. Jeho tělesné zbytky,
dnes již očištěny, se svobodně vznáší mezi subjekty,
jejichž existencí byl svědkem. Nechť se za něj modlí
každý, kdo vidí a ví.“ Grabińského profil zřejmě nelze
zakončit ničím jiným, neboť Baudelairova slova lze
bezezbytku aplikovat i na tohoto neprávem zapomenutého a opomíjeného polského horrorového autora.
Honza Vojtíšek
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Singapurský
filmový horror
Singapur je nevelký městský státeček, ve světě
známý hlavně moderní multikulturní metropolí a naprosto sterilními ulicemi. Je však málo znám svou
filmovou produkcí. 50. a 60. léta se vyznačovala
vpravdě obrovským oživením lokálního filmového
průmyslu, ovšem během následujících dvou dekád
se singapurská kinematografie propadla do hluboké
propasti. Teprve 90. léta filmovou produkci vyzdvihla
z produkčního marasmu. Podpora státu, entuziasmus mladých filmařů a peníze soukromých investorů
postavili domácí kinematografii na nohy.
Byť tato exotická země často zpřístupňuje exteriéry filmařům (mimo jiné The Tatooist Petera Burgera
z roku 2007) nebo spolupracuje při produkci slavných asijských filmů – mimo jiné Mou gaan dou (Infernal Affairs) nebo Gin gwai (The Eye) bratří Pangů),
první film, který byl kompletně realizován singapurskými tvůrci, pochází z roku 1991. Řeč je o Medium
Rare Arthura Smitha, vyprávějícím skutečný příběh
vraha a vyznavače černé magie Adriana Lima, kte-
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rý zabil dvě děti. Ten film vlastně nebyl skutečným
horrorem, významné ale je, že historie singapurského
filmu začíná filmem plným hrůzy. Horror se v pozdějších letech, pravda, nestal dominujícím žánrem, na
jeho tématickou různorodost však není proč naříkat.
Singapurci totiž zároveň točí filmy typu Dabayao
shatongan (God or Dog, 1997) Huga Ng, což je další
příběh o Adrianu Limovi a jeho zločinech, nebo temné mysteriózní drama Haizi shu (The Tree, 2001), příběh o místní legendě, pontianaku, Return to Pontianak (2001) až po Zombie Dogs (2005) Toh Hai Leonga, stylizovaný jako dokument z natáčení filmu, jehož
tématem je drastická vražda. Speciální pozornost si
zasluhují filmy singapurského specialisty na filmovou
hrůzu, Kelvina Tonga, jehož charakterizuje mimo jiné
také velké žánrově-tématické rozpětí. Tento singapurský tvůrce totiž natočil duchařský příběh odehrávající se během 2. světové války (1942, 2006); komediální horror (Gui a! Gui a!, Ghost, Ghost, 2007); nadpřirozený thriller (Dai yat gaai, Rule #1, 2008) nebo

HOWARD – 5/2012
velký hit domácích kin z roku 2005 The Maid, který
v kinech vydělal přes dva miliony singapurských dolarů.
Podívejme se tedy na některé představitele singapurského horroru trochu blíže. Dabayao shatongan Huga Ng‘a není možné považovat za typický
horror, byť využívá oblíbené ingredience tohoto žánru: smrt, zločin, šílenství, fanatismus a temnou stránku sexuality. Ngho příběh je filmem mnohem věrnější
faktům a mnohem realističtější než slavný Medium
Rare (1992) Arthura Smitha. Režisér prvního singapurského filmu umožnil hrdinovi utéci z vězení (ve
skutečnosti byl Lim popraven roku 1988), jen proto,
aby ukázal, že ho dostihne věčné zatracení. Vražda
dvou dětí (chlapce a holčičky), známá také jako Toa
Payoh ritual murders Singapur šokovala. Režisér filmu měl značné problémy najít herce, který by chtěl
vraha zahrát. Nakonec byl přinucen tuto děsivou postavu zahrát sám. Ngho film Lima (ve filmu Sina) ukazuje jako osobu pohlcenou černou magií. Rozhodne
se odhalit její tajemství. Když Sin objevuje, že jeho
mistr využívá magii ke zneužívání žen, s pomocí několika triků přesvědčuje lehkověrné klientky, že má
nadpřirozené schopnosti. Oplátkou za rušení kleteb,
předpovídání budoucnosti a kontakty se zemřelými
ženy muži nabízejí peníze a … tělo. Když však Sinova
místní sláva začíná pohasínat, rozhoduje se zabít dvě
děti. Ngho film je těžké uznat za skvělé dílo. Kritici filmu vytýkali přemíru násilí a nahoty (přestože neuvidí-

me žádnou nahou herečku). Navíc, postava hlavního
vraha, byť je to specifické téma, motající se kolem
černé magie, kleteb a duchů, je v západním horrorovém filmu spíše řídkým jevem.
Netypickým strašidelným filmem, spojujícím
horror s thrillerem, rodinným dramatem a romancí je
Haizi Shu Daisy Chana. Krásná Zoe Tay, hvězda televizních seriálů, hraje mladou matku chlapce jménem
Popiah. Chlapcův otec před pěti lety za záhadných
okolností zmizel, chlapec na něj však pořád čeká.
Matka se mezitím znovu vdá. Popiahův otčím skrývá
temné tajemství – je pedofilem. Když za záhadných
okolností umírá, žena se stává podezřelá z jeho vraždy. Jediným svědkem celé události je její syn. Soudní
patolog, Wu Chongze, je však přesvědčený o její nevině. Seznamuje se s chlapcem a zamilovává se do
jeho matky. Čím více však mladou vdovu poznává,
tím více začíná pochybovat o její nevině. Když je nalezeno tělo jejího prvního muže, je Popiahova matka
opět zatčena. Tento příběh měl obrovský potenciál,
avšak nerozhodnost tvůrců, jaký příběh vlastně chtějí
divákům odvyprávět, způsobila, že si pochvalu zaslouží pouze Zoe Tay v roli matky a vdovy Mei Feng.
S tradiční filmovou hrůzou má mnohem více společného horror Kelvina Tonga 1942. Je představitelem
v asijské kinematografii zřídka se vyskytujícího „válečného“ horroru, byť ve skutečnosti je válka v příběhu pouze pozadím a to dost vzdáleným. Kromě Tongova filmu lze ze známých asijských horrorů, jejichž
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příběh se odehrává během války, jmenovat korejský
Al pointeu (R-Point, 2004) Kong Su-changa. Z tohoto filmu si Singapurec „vypůjčil“ několik příběhových
elementů: ztracený oddíl vojáků, džungle a hrdiny pronásledující (z)jevy. Scenáristickou inspiraci je
však třeba ještě i jinde: z Blair Witch Project pochází nápad na „film ve filmu“ a z The Others (2001)
Alejandro Amenabara (ale také z The Sixth Sense
M. Night Shyamalana z roku 1999) pochází patent na
závěrečnou pointu. Přesně tak, Tongův horror toho
ve skutečnosti kromě prostředí džungle, správně zrealizovaného a dobře odehraného příběhu, ze stránky
originálních řešení moc neslibuje a nenabízí. Odlišuje
ho však snaha vybudovat psychologické charaktery osob, nacházejících se v extrémní situaci a akční
sekvence.
Nejlepším Tongovým horrorem (a snad i singapurské horrorové kinematografie) zcela jistě je The
Maid. Hlavní hrdinka filmu, Rosa, je Filipínka, která

přijíždí do Singapuru, aby přijala místo služky v bohaté čínské rodině Teů. Její noví zaměstnavatelé vedou místní divadelní skupinu a novou sloužící přijímají
vstřícně. Všechno se však změní, když Rosa překračuje jeden ze zvyků právě probíhajícího čínského duchovního svátku. Od té doby se stává obětí pronásledování mrtvých a obzvláště jedné z nich. Ukazuje
se, že předcházející pokojská rodiny Teo zmizela za
nevyjasně ných okolností a že to právě její duch stí-

[ 72 ]

há Rosu. Nechce však dívce ublížit, chce ji varovat.
Před sympatickou rodinou Teů, kteří Rose chystají
tragický osud. Stejný, který potkal její předchůdkyni
Esther. Zní to banálně, ale režisér do konvence typické ghost story vepsal zajímavý komentář k multikulturalismu Singapuru a zapojil řadu exotických, přesto
však pro západního diváka zajímavých, odkazů na
místní folklór. Ničemu neuškodily, naopak spíše pomohly, neboť to jsou výborné vzorečky a diváci rádi
sledují to, co již znají, výrazné výpůjčky z Gin gwai
bří Pangů nebo Ju-on.
Zaznívají však, přinejmenším ne zcela ojedinělé,
hlasy, že nejpovedenějším Tongovým horrorem je
Day yat gaai (Rule Number One, 2008). Jde o kom-

binaci thrilleru, kriminálky, akčního filmu a duchařiny,
což nezní zrovna povzbudivě, je to však současně
typické pro postmoderní asijský film. Policista Lee
je přeřazen do tajného policejního oddílu, který se
specializuje na osoby tvrdící, že se setkaly s nevysvětlitelnými jevy. Titulní „pravidlo číslo jedna“, jímž
se celé oddělené řídí, zní: „Neexistuje nic takového
jako duchové“. Rychle se ukazuje, že pravidla nepravidla, nadpřirozené síly opravdu existují. Tongův film
byl oceněn Stříbrnou obrazovkou na MFF v Singapuru (2008) jako nejlepší film. Zdá se, že se o to zasadily nejen vlastenecké pohnutky, ale i skutečný obsah
filmu. Neboť byť je scénář nepochybně trochu děravý
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a podobnosti s mnohými jinými filmy do očí bijící, je
nezpochybnitelné, že jde o dobře natočený napínavý
film slibující trochu něco jiného, než jen další příběh
o dlouhovlasém klonu Sadako.
Ne všem singapurským horrorovým filmům se
však daří zaujmout diváky. Haunted Changi (2010)
režiséra Tonyho Kerna je představitelem subžánru
horroru, který v posledních letech prožívá skutečný
rozkvět. Jde o mockumentary, tedy falešný dokument o někom nebo něčem, co se ve skutečnosti
nestalo. Nejslavnějším horrorem stavějícím na základech mockumentary je The Blair Witch Project (1999)
Daniela Myricka a Eduardo Sáncheze, vyprávějící
o za tajemných okolností zmizelé skupince studentů,
toužících zdokumentovat lokální legendu o Blairské
čarodějnici. V singapurském filmu nenajdeme začarovaný les, ale začarovaný nemocniční komplex nazvaný Changi. Budovy komplexu stále stojí a mění
se v ruiny, po nichž údajně bloudí duchové na tomto
místě zavražděných obětí Japonců, kteří si z nemocnice během 2. světové války udělali vojenskou základnu a vězení. Haunted Changi naneštěstí obsahuje všechno, co je v subžánru paradokumentárního
horroru nejhorší. Tedy kecání, prohlížení ruin, zdevastovaných budov a hrdinové potulující se s kamerou. Dvě tři povedené strašidelné scény a zápletka
s tajemnou ženou, kterou štáb „lovců duchů“ objeví
v ruinách a o níž není známo, zda je bytostí z masa
a krve nebo zbloudilou duší nejsou schopny zachránit tento veskrze průměrný film.

Mnohem zajímavěji se představuje Huan hun
(Blood Ties, 2009) režírovaný Chai Yee-Weiem. Jde
o klasický příběh o pomstě ze záhrobí, obohacený
o posednutí, pomsty a překvapující zvraty. Policejní detektiv Shun a jeho milovaná žena jsou brutálně
zavražděni místními gangstery. V souladu s čínskými
legendami se duše mrtvého po sedmi dnech vrací
zpět do pozemského světa, Shun se však nezjevuje
ve své podobě, ale v podobě ducha, který posedl
třináctiletou sestru zavražděného policisty, Quin. Ve
filmu debutující Joey Leong s rozcuchanými vlasy
a nožem v ruce je takřka andělem zkázy, který se krutým způsobem mstí na vrazích. Zajímavě se rozvíjející příběh je plný flashbacků, postupně rozšiřujících
povědomí diváka o filmových událostech a charakterech postav, neočekávané finále pak způsobuje, že je
Chaiův film zcela jistě jedním z nejlepších singapurských horrorů posledních let.
V dobrém jménu horroru made in Singapur pokračují i nejnovější filmy, které i když využívají již zcela vycucané schéma ghost story, dokážou překvapit
a zaujmout vyprávěným příběhem. 23.59 (2011) Gilberta Chana se odehrává mezi rekruty singapurské
armády, které v titulní „hodině duchů“ navštěvuje upír
jedné mstivé dívky. Jeden z vojáků Tan věří příběhu
o duchu, mstícím se za vlastní smrt na vojácích, ale
teprve jeho záhadná smrt přinutí jeho přítele k uskutečnění vlastního vyšetřování, které předejde dalším
tragickým událostem. Ghost on Air (rež. Chen Ding
An, 2012) pak povedeným způsobem míchá fikci se
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skutečností, když vypráví o radiovém moderátorovi,
který ve svém pořadu předčítá duchařské povídky.
Vymyšlené, jak se mu zdá, dokud se to, co považoval
za fikci, nestane skutečností.
Je třeba dodat, že se v Singapuru toho hodně
děje v rámci nezávislého filmu, a to včetně horrorového. A Wicked Tale (2005) Tzang Merwyn Tonga je
třičtvrtěhodinový experiment reinterpretující slavnou
pohádku bratří Grimmů o Červené Karkulce. Beth,
malá, ale nesmírně světaznalá dívenka v lese potkává neznámého muže. Beth, která si uvědomuje neskutečnou sílu své sexuality, s mužem začíná flirtovat
a dovolí mu s ní manipulovat. Neuvědomuje si, že
pod pláštíkem nesmělosti neznámý skrývá zvířecí instinkty. Tento film Merwyna Tonga je paradoxně ve
světě známý mnohem více, než celovečerní horrory z této země. Vydobyl si rovněž uznání na mnoha
prestižních festivalech nezávislého a fantastického
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filmu: v Rotterdamu, Melbourne, Montrealu nebo
Houstonu. O kvalitách A Wicked Tale svědčí rovněž
fakt, že je přirovnáván k filmům Takashiho Miikeho
nebo kanadského nezávislého filmaře Guye Madina.
Nejoriginálnějším komentářem k Tongovu filmu je
názor vyslovený ředitelem Singapurského filmového
festivalu Phillipem Cheahem, který tento film nazval:
the most fucked-up Singapore film ever made“. Překlad této anglické věty je, zdá se, zbytečný.
Snad tedy právě mezi tvůrci nezávislého filmu je
třeba hledat kandidáty na osobnosti singapurského horrorového filmu, které budou silné natolik, aby
se postavili proti tlaku komerce a natolik tvůrčí, aby
překvapily diváky horrorem ve stylu nejlepších japonských nebo korejských produkcí. Je to singapurskými tvůrci zcela jistě dosažitelná úroveň.
Krzysztof Gonerski
Překlad: Honza Vojtíšek
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P. E. K. & P. N. N.
Zřejmě nejpodivněji nazvaná horrorová kniha
v dějinách československého a českého knihařství
v sobě sdružuje nejlépe hodnocené povídky tří ročníků literárních horrorových soutěží „Soutěž o pohár
Edieho Krígla“ a „Soutěž o pohár nakladatelství Netopejr“.
Vydavatel: Netopejr
Rok vydání: 2003
Počet stran: 264

Tahle kniha člověku prostě musí udělat radost.
A to hned z několika důvodů. Jednak z nepřímé existence, tedy vznikem hned dvou soutěží o nejlepší
horrorovou povídku v českých luzích a hájích, který
je krásně a pravdivě popsán hned v krátké předmluvě knihy („Máme soutěže o nejlepší sci-fi povídku,
o nejlepší fantasy, o nejnechutnější povídku atd., ale
nemáme ani jedni jedinou zaměřenou výhradně na
horor.“). Jednak z přímé existence knihy samotné,
neboť českých a slovenských horrorových knih není
nikdy dost. A samozřejmě z obsahové stránky.
Ať mi nikdo netvrdí, že český (a slovenský) horror
stojí za hovno!!! Mele pěkný kraviny.
Kniha je chronologicky rozdělena do tří částí,
které odpovídají jednotlivým ročníkům (2001, 2002
a 2003). V každé části jsou čtyři povídky, tři nejlepší ze soutěže PEK a jedna oceněna PNN (existence
dvou teoreticky paralelních soutěží je prostá – organizátor PEK občas nesouhlasil s konečným výrokem
poroty a tak se rozhodl ještě sám oceňovat dle svého uvážení pod hlavičkou PNN, což nám jako čtenářům a čtenářkám může být jezevec, hlavně, že je
co číst a oba výroky zpravidla stojí za to). I když je
vlastně pravda, že fakticky tomu tak je jen a pouze
v případě prvního ročníku, u toho druhého cena PNN
udělena nebyla a u třetího ročníku jej získala povídka
oceněná již v soutěži PEK (a tudíž je zde otištěna jen
jednou).

Z předložených výsledných prací lze vyčíst mnohé.
Jak jste se již mohli (a zcela jistě ještě budete
moci) přesvědčit na vlastní oči na stránkách Howarda, i na Slovensku se píší dobré horrory. Důkazem je
vítězná povídka hned prvního (a je třeba zdůraznit, že
kvalitativně naprosto plodného a z celé knihy celkově
nejlepšího) ročníku PEK Suspiria de profundis Petera
Uličného. Skvěle napsaná krásným slovenským jazykem, dobře promyšlená, trefně dávkovaná atmosférická jízda psychologicko-mysteriózním kořením
ochuceného horroru s překvapivým vyvrcholením.
Prostě nádhera. V ničem pak nezaostává ani Milan
Petrák s Melodií bolesti, povídkou plnou překvapení, nepříjemné originality, podivuhodného napětí
a silnou stopou bizarního podivínství. Inu, milovníci
hudby své touhy naplňují rozličnými způsoby a hudba samotná, jakožto velmi univerzální druh umění, se
dá vyluzovat prakticky čímkoliv a z čehokoliv. Sedm
růží Jiřího Dluhoše sice neoplývá zrovna pohlcující
originální zápletkou, vynahrazuje si to však dobrým
slohem. Vstupme s mladou nevinnou dívkou do starého podivného komplexu s ještě podivnější historií,
v němž náhle a záhadně umírá jeden člověk za druhým a na místních obrazech se objevují květy růže.
Dodnes se divím, že se Anna Šochová nestala nedílnou a výraznou součástí české horrorové literatury.
Již od prvního setkání s ní v antologii 2004: Český
horor. Šochová totiž ne že by byla nějak originální,
dokázala si však pro svou povídkovou tvorbu vytvořit
zajímavý, strhující a poutavý vesmír zabydlený nižšími vrstvami (a nebojme se říci spodinou) společnosti,
rázovitým lumpenproletariátem, roztodivnými individui, ať už jde o vykradače hrobů, prostitutky, násilníky, pasáky apod., ale i prostým lidem. A v tomto
světě se odehrávají její příběhy, např. ten o jednom
podivném nočním setkání v Májové veselici SK Bozděšves. Šochová je rovněž prvním projevem výrazného ženského prvku v dalších ročnících těchto soutěží, v nichž si ceny postupně rozebrala s některými
svými kolegyněmi. Neboť v tomto ročníku byla oceněna i v rámci PNN za mstivě duchařsky nemocniční
Talent od Světlonoše.
U Šochové ještě stále zůstaneme, neboť se svým
syrovým útokem na city nazvaným Panenka obsadila první místo dalšího ročníku PEK. Oprávněně.
Sice ne zcela příjemná, přesto až poetická sonda
do života v pohraničí, do jeho bídy, strastí a nepříjemných reálií v příběhu o nálezu panenky na hřbitově, domácím násilí a touze po šťastnějším životě.
Jana Rečková v Básníku po pracovní době předvádí
snad všechny předpoklady dobré horrorové povídky.
Krátké, úderné, rychlé, dobře strukturované, vhodně
dávkované. Při dobré kombinaci všechny tyhle
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předpoklady totiž dokáží lehce zastínit neoriginalitu
příběhu a odvést od ní pozornost. A to se musí
ocenit. Velmi originálním nápadem naopak oplývá
Nenávidím tě! Milana Petráka. Příběh o muži, který
dokáže zabít jen tím, že se na někoho nasere, zaujme
nejen bravurním odvyprávěním, které prostě chytne
a nepustí, ale dokáže i překvapit (zjistíte např., jak to
bylo se smrtí Stalina a Gottwalda). Kvalitativním sešupem je pak následující Zbraň Jany Rečkové. Zápletka by docela obstála v nějakém levném filmovém
sci-fi horroru z padesátých let a možná by dokázala
aspirovat na legendární kult. V povídce z počátku
nultých let jednadvacátého století však působí velmi
nevýrazně. Povídka vykazuje snahu dobře a trochu
rozvinutěji (komplikovaněji) odvyprávět ucelený příběh o podivínském muži a jeho ještě podivnějším výzkumu s úplně nejpodivnějším miniaturním životem,
přesto působí trošku nerozhodně a kostrbatě. Jeho
jediným výrazným kladem je vlastně jen to, že se to
nečte špatně a autorka se snaží být (neúspěšně?) nápaditá. Ocenění PNN nebylo v roce 2002 uděleno.
Rok 2003 pak již byl zcela v ženské režii. Že to
jde jen na pouhých čtyřech stranách porotu přesvědčila Lenka Petrová s povídkou Strach. Ne že by to
nešlo, povídka však možná moc hlasitě předem prozrazuje, respektive našeptává, že „to přijde, bude to
strašné, už se to blíží, ještě vydrž, na další stránce,
už, nepolevuj, čti dále … TEĎ“ a přijde pointa, která
je sice dobrá, ale pravděpodobně vám při ní budou
možná až moc cukat koutky. Ale jde to. Návštěvní
dny Jany Rečkové opět sice ne zcela originální, ale
v rámci žánru dobře napsané. Smrt a pomsta totiž
fungují skoro vždycky. Poslední naděje Lenky Petrové vám prostě musí sednout, ovšem pokud máte pro
podobné vědecké sci-fi horrory slabost. Přiznám se,

že mě to moc nebere a tento směr mi nic moc neříká.
Jako 133. díl Akt-X by to možná ale stálo za to.
Nekorunovanou královnou nejen této antologie,
ale i českého literárního horroru se pro mě však stává Anna Šochová a její Sladké tajemství. Její svým
způsobem velmi realistický příběh bývalé prostitutky, jejího despotického „přítele“ a ne zcela idylického
pohraničí, prostě jede. Název klame tělem, to tajemství není zase tak moc sladké. Je bizarní, nenormální, úchylné, nepochopitelné. Sladké tajemství je vybroušený briliant, dávkující strach, hrůzu, děs, tíseň
i krev snad jako podle lety prověřených horrorových
tabulek. I proto se tato povídka umístila jak v PEK
tak v PNN. To nejlepší nakonec. V tomto případě ano
a nikdy jinak. Nechápu, že (a rád bych se mýlil) autorce dosud nevyšla nějaká povídková kniha. Protože
Anna Šochová je PANÍ spisovatelka, horrorová PANÍ
spisovatelka.
Součástí knihy je CD dark (gothic?) rockové kapely Alvaréz Peréz Thanatophobia, které je věnováno
několik posledních stránek knihy (fotky, bio, texty).
Ke mně se kniha dostala, samozřejmě, bez CD, tedy
ho nehodnotím. I když bych si ho rád poslechl.
Nějaký závěr? Současný český literární horror
umí být dobrý. Umí to, když chce a zdá se, že on
docela i chce. Problém tedy není v tom, že by nebyl
(nebo nechtěl být) dobrý, problém je v tom, že on jaksi nemá prostor, jak to ukázat. A tím pádem se o tom
lidi nemají jak dozvědět. Což je obrovská škoda.
Honza Vojtíšek

RECENZE

Zlo
Tak konečně. Už ho mají i bratři z východu. Ano,
mluvím o nejpopulárnějším horrorovém žánru dneška, found footage. Žánru, který nastartovali italští
kanibalové, resuscitoval Blair Witch Project a zmainstreamovala Paranormal Activity. A hned v úvodu
prozradím, že i vzhledem k naprosté impotentnosti,
kterou se slovenská kinematografie vyznačuje, jde
o příjemně svěží dílko. I když jeho autoři považují slovo originalita za hodně ošklivou nadávku.
Režie: Peter Bebjak
Scénář: Peter Bebjak,
Andrej Dúbravsky, Peter Gasparik
Délka: 80 min
Původ: Slovensko
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Rok: 2012
Hrají: Kamil Kollárik, Andrej Dúbravsky,
Tom Sotak, Richard Felix
Nejprve se přiznám k drobné vadě svého mozku, jakkoli se snažím, nedokážu si zapamatovat jména hlavních hrdinů filmů a knih. Proto si zúčastněné
osoby popišme jejich hlavními charakterovými rysy
– Pletená čepice, Blonďáček a Podivín. Pletená čepice (Kamil Kollárik) a Blonďáček (Andrej Dúbravský)
mají spolu s dalším, více nevýrazným, kamarádem
skupinku, která se zabývá natáčením – a teď přijde
vzhledem k žánru šok – paranormálních jevů a jiných
podivných úkazů.
Jednoho dne se dají dohromady s Podivínem (Ri-
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chard Felix), který jim nabízí námět na super reportáž.
U něj doma se to totiž nadpřirozenem jen hemží a asi
nebude žádné velké spoilování děje, když prozradím,
že démonem posedlý člen Podivínovy rodiny si kluky začne ve velkém a strašidelném baráku podávat.
A to zcela standardními způsoby, které už jsme viděli
mnohokrát, ale které jsou stále funkční.
Vše samozřejmě vidíme z pohledu v ruce nesené
kamery, jinak by Komise pro pravidla found footage
filmů samozřejmě nedala Zlu zelenou. A to by byla
škoda, protože kluci slovenští mají roztřesené filmy
nakoukané na jedničku a dokážu z nich vypreparovat
to nejlepší. Minimálně ve svých představách, převod
na „plátno“ občas trochu skřípe, ale až budou za
tři roky natáčet Zlo 3: Návrat Podivína, půjde jim to
už na jedničku. Pro tentokrát by ale bylo vhodnější,
kdyby se za každou cenu nehlásili ke svým velkým
vzorům, protože některé citace (například ta z Blair
Witch), se příliš nepovedly.
Za docela velké plus pokládám tempo filmu, které
běží plynule a příjemně graduje až k očekávanému finále. Také technické aspekty zpracování se zcela vy-
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rovnají světovému, chcete-li americkému standardu.
V tomto směru opravdu není chlapcům co vytknout.
Ostatně co jsem se dočetl, měli na to docela slušné
peníze. A i když jsem se chtěl původně pozastavit
nad hereckými výkony, nakonec k tomu není důvod.
Respektive není důvod je nijak hanit, nevyrovnanost
a „přirozenost“ k tomuhle stylu prostě patří. Přesto
bych vyzdvihl Kamila Kollárika, který coby Pletená
čepice svou postavu vystihl naprosto přesně (i přes
tu odpornou ozdobu hlavy, kterou má pravděpodobně přirostlou) a poté Richarda Felixe v roli Podivína.
Za takového divouse by se nemusel stydět žádný
horror, doufejme, že o něm ještě někdy uslyšíme.
Asi by to chtělo nějaký sofistikovaný verdikt.
Slovensko za poslední ch několik desítek let natočilo pravděpodobně pouze dva horrory. Oba velice
kvalitní a zábavné. Prvním je Nič nekrváca večne, tím
druhým je Zlo.
Roman Kroufek
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Pavel Koliba

Post Coitum
,,Souložit znamená kopat smrt do prdele
a při tom si zpívat.“
Charles Bukowski
„Tišééé,“ rozeznělo se schodištěm v půl jedné ráno.
Z toho jediného slůvka se daly vyčíst spousty věcí… Třeba, že to byl dívčí hlas. Tedy spíš patřil
vyzrálé ženě, která si vedla domů milence. Mladíka.
Držela ho za ruku a táhla za sebou jako malé dítě.
Pozornější posluchač by také jistě poznal, že byla
v mírně podnapilém stavu a slůvko:,,Tišééé“ v sobě
skrývalo určité obavy.
To kvůli sousedům. Nemuseli to vědět, i když
byla již hodně přes rok šťastně rozvedená. Mezi lidmi
totiž koluje celá staletí taková pověra. Muž, který si
vodí domů ženy, je borec. Žena, která dělá totéž, je
pro své okolí ,,šlapka“.
Už chápete, proč ta opatrnost?
Vyběhli další poschodí. Klíč zarachotil v zámku
a… Konečně zabouchla dveře bytu. Teprve teď byla
situace naprosto bezpečná.
,,Tam,“ nasměrovala ukazováčkem svého hosta
do obývacího pokoje.
Byl to nový objev, s kterým se seznámila dnes
večer v baru. Po dlouhé době si vyšla s kamarád-

kami. Pracovní vypětí ji to moc neumožňovalo. Sice
ukončila střední obchodní školu s vyznamenáním,
ale nakonec stejně skončila tam, kde skončit nechtěla. Jako prodavačka v hypermarketu. Pracovala dvanáct hodin denně za směšnou mzdu. Brzy po škole
otěhotněla. Když bylo holčičce deset let, zjistila, že
ideální partner by měl vypadat trošičku jinak. Chvíli to pak ještě trvalo, ale vrcholem všeho bylo, když
ji během hádky oznámil, že sousedka ze zdola má
stejně hezčí prsa. Jak to mohl vědět? Tohle byla definitivní tečka. Následoval rozvod a tehdy přísahala, že
ji už chlap nesmí přes práh. Zůstala sama s děckem.
Ze mzdy v obchodním domě by jen sotva zaplatila
nájemné a uživila rodinu. Proto si neustále brávala
různé brigády. Na zábavu tedy nezbývalo moc času.
Tentokrát však její již pubertální dcera odjela na víkend ke své kamarádce a ona nechtěla být zavřená
sama mezi čtyřmi stěnami.
Což byl dostatečný důvod, proč někam vyrazit
a nevracet se domů sama.
Tím pádem tak trošku porušila přísahu. A tak si
ji poopravila. Chlap tedy občas mohl překročit práh
domu… Jen jako opravářský nebo sexuální nástroj.
Ona taková šikovná mužská ruka je leckdy k nezaplacení. V obou případech.
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Nejdřív ho nebrala moc vážně. Spíš si chtěla jen
nezávazně zaflirtovat. Dokud ji nezačal balit. Dělalo
ji to velmi dobře. Ještě asi nebyla tak stará, když ji
obletují mladí hoši. Konec konců, proč toho nevyužít.
Když měl chlapec zájem a ona si přeci mohla dělat,
co chtěla. Nebyla ničím vázaná a samečka jednou
za čas také potřebovala. Noci strávené s všelijakými
náhražkami ji přestaly bavit.
Pochopitelně… Komu by se nelíbili statní, mladí
jinoši, kteří ještě nemají pivní pupek a svá přirození
vystavují na počkání. Nikdy by ji ale nenapadlo něco
takového zkusit. Až tentokrát. Přeci jen, několika měsíční sexuální abstinence z ní udělala téměř snadnou
kořist. Nakonec, třeba to bude skutečně parádní jízda. Zkusit se má všechno. A v sexu to platí dvojnásob. Ať žijí zajíčci!
Usadila toho frajera na pohovku a zmizela v kuchyni. Stejně jako ona i on už byl značně opojen.
Nic moc o sobě nevěděli. Nebylo to nutné. Co vědět
potřebovala, to věděla. Tvrdil, že se jmenuje Alexandr…, že by Alexandr Veliký? Veliký v rozkroku? ,,To
by bylo teprve blaho,“ zasnila se. Šlo to všechno tak
nějak samo od sebe. Vyndala z lednice sedmičku
vína. Byla z toho celá rozrušená. Jako kdyby to bylo
poprvé. Aby taky ne. Tohle byl po dlouhých letech
cizí muž v jejím bytě. Ještě k tomu ďábelsky okouzlující… Žádné faldíky, bříško pevné jako skála. Široká
ramena a hlas jako zvon. A co bylo nejvíce sexy? No
přeci jeho oči... Ještě nikdy neviděla nikoho, kdo by
je měl černé jako dva uhlíky. Pouze o tom kdysi četla. Takových lidí je jako šafránu. Hnedle má jednoho
takového doma. To je jednoduše osud. Pro taková
kukadla by snad i zabíjela...
On mezi tím trpělivě vyčkával. Zvědavě si prohlížel všechno kolem. Nic extra to nebylo. Nábytek nebyl zrovinka jeden z nejnovějších. Oproti tomu musel
uznat, že tu nenašel žádné zbytečné sarapetičky. Bylo
tu jen to, co tu být muselo. Konec konců, je naprosto jedno, v kterém roce byla tahle pohovka vyrobena.
Důležité pro daný okamžik bylo to, že byla velmi pohodlná a útulná. Naprosto ideální materiál pro takové situace. Zařízení obydlí nechal na pokoji a přemítal o ní.
Jmenovala se Bára a nechtěla mu prozradit, kolik
jí je. Co na tom, že byla o takových deset let starší než on? Vůbec nic… Jemu se takhle líbila. Měla
precizní symetrickou postavu. Nic jí nechybělo ani
nepřebývalo. Vlasy udržované, pochopitelně už barvené na blond s měděným přelivem. Na tváři trochu
více make-upu, než by bylo zdrávo, ale celkově vzato, byl to kus zralý ženský. Další zářez do pažby. Vleže se všechny rozdíly smažou.
Nebylo moc těžké ji svést. Po několika sklenkách
to šlo celkem samo. Ani nemusel moc tlačit na pilu.
Se svými vrstevnicemi míval větší problémy. Proto si
vybíral pouze starší ženy. S nimi nikdy neměl větší
starosti. Líbil se jim. Už nejspíš od přírody. Hlavně
taky proto, že se nechtěly vázat. Co víc si chlap může
přát, nežli svobodu?
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S poslední známostí se rozešel ve zlém. Chtěla
se totiž vázat. To by ještě pochopil, ale další háček
spočíval v jejich intimním životě. Z její strany. Vůbec
nechápala, o co v sexu běží především. A tak musela
jít. Ještě sice nosil v peněžence její fotografii, ale zítra
ji vyhodí u nejbližší popelnice.
Bára se vrátila v momentě, kdy si prohlížel nástěnné fotografie její dcery. V jedné ruce držela láhev,
ve druhé sklenice. Tvářila se malinko překvapeně.
,,Neříkala jsi, že máš skoro dospělou dceru.
A hezkou. Po mamince.“
,,Díky. Jo mám. Asi jsem to nepovažovala za důležité.“
Usedli vedle sebe. Podala mu láhev s vývrtkou.
Otevřel ji a oběma nalil. Začínalo to mít všechno ten
správný náboj. Bára byla určitě hodná ženská. A taky
dobrá matka. V určitých ohledech mu připomínala tu
jeho. Mezi matkou a synem je už od narození zvláštní pouto. Vždycky si přál, aby našel ženu, která je
co nejvíce podobná jeho vlastní matce. Což Bára tak
malinko byla.
Jejich prsty se vzájemně propletly.
,,A je tady?“
,,Není. Je u kamarádky. Jsme tu jen my dva.“
,,To je dobře,“ pokusil se ji políbit. Už to vypadalo, že je ruka v rukávu, ale na poslední chvilku si to
rozmyslela a odvrátila hlavu. Napila se vína a kousek
si od něho odsedla.
,,Promiň, ale dej mi ještě chvilku na zahřátí.“
,,Rozmyslela sis to?“
,,Ne, ne… ale já… normálně tohle nedělám. Nechci, aby sis myslel, že jsem lehká holka. To opravdu
ne.“
A tak se začala všelijak vykrucovat a vymlouvat.
Žena v jejím věku přeci už musí moc dobře vědět, co
potřebuje. Přeci teď nepřijde jeho úsilí vniveč? Snad
tam v baru nešaškoval jen tak. Něco takového nemohl dopustit. Nejlepší na tom ale bylo to, že se jako
,,lehká holka“ tvářila celý večer a když přijde na věc,
dostala strach.
Přiblížil se k ní. Odložil svoji vypitou sklenici a rozepnul tři knoflíčky její košile. Jeho ukazováček začal
slídit pod výstřihem. Brouzdal pomaloučku mezi dvěma kopečky pevně napasovaných v rudé podprsence. Bára do sebe obrátila sklenici. Tvářila se opravdu velmi neklidně. Až by si snad mohl myslet, že je
panna. Nebýt obrázků její holky, působila by velice
konzervativním dojmem. Přitom to byla tak pohledná žena. Jako jeho maminka. Jen ji k té dokonalosti
něco chybělo. Brzy to společně napraví. Bára bude
dokonalá. Odhrnul ji vlasy stranou a líbal na krku.
,,Nejdeš na to moc rychle?“ protestovala.
,,Mlč už,“ políbil ji dlouze na ústa.
,,Počkej,“ znovu se vymanila z jeho sevření.
Celý večer ho provokovala. Nenechala ho ani
jednou na sebe sáhnout. Nakonec si ho odvedla
sem. Jestli si myslela, že si budou jen povídat, pak
se šeredně spletla. Dělala drahoty. Neustále. Tohle
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už ho začínalo vytáčet do červených otáček. Měl obrovskou chuť ji praštit. Možná, že kdyby si vybral některou z těch zástupů mladých dívek, udělal by lépe.
Tahle za to snad ani nestála. Kvůli ženám jako Bára
jeptišky nikdy nevymřou.
Nalil si další sklenici vína. Aby pochopila vážnost
situace, svlékl si tričko.
,,Musím ti něco říct.“
,,Poslouchám“.
,,Nikdy jsem neměla vztah na jednu noc… Měla
jsem v životě pouze tři muže. A všechny jsem milovala. V tom je pro mě zásadní rozdíl! Je to prostě jiný...
Proto bych si chtěla určit podmínky. Je mi naprosto
jedno, co si o tom budeš myslet, protože se zítra rozejdeme každý svoji cestou. Navždy.“
,,Podmínky?“ Tahle žena byla samé překvapení.
,,Budeme spolu, ale“ - vztyčila před sebe dlaň ,,chci to po tmě a jen zezadu.“
,,O co ti jde, Báro?“
,,Není v tom nic osobního. Jen si připadám hloupě. Nejsem v pohodě, když k muži ve skutečnosti nic
necítím. Rozumíš, co tím myslím?“
,,Ještě něco, co bych měl vědět dříve, než si tě
rozbalím?“
,,Ne. Nic. To je všechno. Jinak s ničím problém
nemám.“
,,Ani nevíš, jakou jsi mi tím udělala radost,“ pronesl ironicky.
,,Pokus se být na mě malinko něžný…“
Souhlasně přikývl. Teprve poté jako by z ní opadla všechna ta tíha a špína, kterou až doposud nejspíš
pociťovala. Nikdy nedokázal pochopit, proč do toho
dívky tahají city. Asi nemá cenu se zatěžovat něčím,
co jim dal do vínku stvořitel.
Jenomže on nikdy necouvne. Měla smůlu. V jedné věci měl naprosto jasno. Žádná tma a žádná poloha zezadu. Cožpak jsou zvířata? Ne! Jsou lidé!
A také to tak budou dělat. Tím vším mu dala jasně
najevo, jak opovrhuje touto slastí. Dost možná taky
opovrhovala jím samotným. Jak se vůbec mohla
opovážit zneuctít tak posvátný akt, jako je spojení
dvou lidských těl? Vždyť je to ta největší pozemská
slast. Boží vůle! Neměla úctu. Neměla žádnou úctu,
ale ještě není pozdě na to, aby ji všemu naučil. Dnešní noc patří jemu.
Položil ji dlaně na tváře. Měl hrubé ruce. Jako
kdyby ji někdo hladil smirkovým papírem. Jejich pohledy se setkaly. On i ona věděli, co se má stát. Byla
připravená. Vzájemně si vyměňovali polibky všeho
druhu. Snažila se popaměti nahmatat lampičku, aby
zhasla. Byl to doposud jediný zdroj světla. Alex ji
v tom zabránil. Zkroutil jí ruku za záda a dál ji olizoval.
Tohle ji zaskočilo. Chtěla ucuknout.
V mžiku překulil Báru na záda. Přilehl na ni a rozškubl košili. Knoflíčky se rozlétly do všech stran. Pohled na polonahé tělo jej teprve pořádně rozpumpovalo. Obnažil jeden košíček. Začal jemně masírovat
přírodně opálené ňadro.
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Neodvážila se žádného odporu. Ležela klidně,
jako paralyzovaná. Oči měla vytřeštěné v očekávání,
co se stane dál.
Cítil tlukot jejího srdce. Bilo jen a jen pro něho.
Věděl, co potřebovala. Ulevit od veliké bolesti.
,,Budeš se koukat, jak se spolu milujeme.“
Pochopitelně začínala vznášet další námitky
a dokonce se pokoušela vyprostit z jeho objetí. Už
bylo pozdě.
Alex měl větší sílu. Zcela se mu odevzdá. Bude
mu po vůli. Neměla na vybranou. To byla jeho představa. Prostě se mu líbilo, když se na to holka koukala. Bára bude taky. Každá se nakonec koukala.
,,Kterej kretén vymyslel, že lidé musí šukat po
tmě! To sis přečetla v dámském časopise? Nebo
kde?“ rozčílil se.
,,Snad jsme si něco slíbili!? Já to myslím vážně,“
protestovala.
,,Jsi krásná. Chci tě vidět. A ty se budeš koukat
na mě.“
,,Prostě ne!“
,,Je mi líto. Chci se ti koukat do očí.“
,,To ne! Tak v tom případě odejdi. Prosím.“
,,No tak micinko. Jen klid. Snad sis nemyslela, že
jsem za tebe utratil těžce vydřený prachy jen proto,
abych odešel s prázdnou. Zapomeň na to, bejby.“
,,Pusť nebo budu křičet!“
,,To si zkus! Rozmlátím ti tu tvojí krásnou pusinku
na kaši.“
,,Myslíš, že se tě bojím?“
,,Bojíš. Vidím ti to na očích.“
,,Fajn. To už není sranda, Alexi!“
,,A kdy byla? Já to myslel vážně. Všechno.“
,,Pusť...“
,,Jsi nádherná. Chci tě. Vezmu si tě!“
,,Je mi to odporný! Nech mě!“ snažila se ho ze
sebe setřást.
,,Naučíš se to.“
,,Já nechci! Prosímlhml…..“ Ústa ji zakryla jak
beton pevná dlaň.
Jinak to ani skončit nemohlo. Ať by se rozhodla
jakkoliv.
Vyndal ze zadní kapsy vystřelovací nůž. Stiskl
knoflík a přiložil ji chladnou čepel pod bradu.
Bude znásilněná. Tohle nebyl vůbec dobrý nápad.
Jak mohla být takhle hloupá? Všichni chlapi jsou stejní.
Udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého. Alex se v jejích
očích nijak moc neodlišoval od bývalého chotě. Oba
to byli nadržení úchylové. Z očí jí vytekly první kapičky
slz. Možná, že když zavře oči a bude myslet na svoji
dceru, nebude to tak zlé. Jen bude do konce života
o jednu hroznou vzpomínku bohatší. Co mohla dělat?
Všechny trumfy měl v rukávu on a na kurzy sebeobrany nikdy nechodila. Nebylo to třeba. Žila totiž v představách, že jí se přeci něco takového stát nemůže.
Ale může…Každému se může přihodit, že ho někdo přeřízne. I jemu. Život je přeci tak krásný! Až by
se z toho jeden zeblil.
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,,Budeš hodná holka. Nebraň se tomu. Je to tak
lepší. Věř mi,“ snažil se ji ukonejšit.
Ona tomu ale nevěřila ani omylem. Pokusila se
o poslední zoufalé pokusy o vysvobození. Marně.
Proti němu toho moc nezmohla. Moc dobře věděl,
co dělá. Veškerý útok důsledně odrazil. Pořezal ji na
bradě. Pro výstrahu. Dostala strach a přestala klást
odpor. Bůh ví, čeho všeho by byl schopný, kdyby mu
nepodržela. Mohlo by se taky stát, že už by nikdy
nespatřila svoji holčičku.
Tohle ji vyděsilo mnohem více, než tisíce řezanců.
,,Udělám, co chceš. Jen mi neubližuj.“
Ani tohle nebylo nejlepší řešení. To ho může pořádně rozzlobit. Nikdo přesně neví, co se těmhle magorům za takových okolností honí hlavou.
Prázdnou rukou jí stáhl kalhoty až ke kotníkům.
,,Jestli cekneš, uříznu ti nos, děvko“, strhl z ní
kalhotky.
Taková potupa. Už nemohla dál zadržovat pláč.
A tak plakala. Tiše, aby ho nerozhněvala… Stále nemohla uvěřit, že je to skutečnost. Všechny ty světské
zvrácenosti, na které se denně koukala ve zprávách,
spadnou i na její hlavu. Je to daň za to, že chtěla
trochu něhy. Přála si mít tu moc, vrátit čas. Kéž by ho
matka kdysi potratila. Nadrženej zvrhlík! Štítila se ho.
Bylo jí mdlo.
Olizoval ji na krku, hladil v rozkroku a sál bradavky… Bylo to, jako kdyby se po ní plazilo hejno odpor-

ně slizkých slimáků.
Z ničeho nic jí hlavou probleskla věta, kterou pronesl Gandalf svým druhům během bitvy se skřety:
,,Ať už těmi dveřmi vejde cokoliv, zůstaňte na místě
a bojujte!“ Byla to jedna z nejhrůznějších věcí, které
kdy v životě slyšela. Ten výrok nebyl nijak samoúčelný. Byla ve stejné situaci. Kam by asi tak šla? Když
byli všude samí skřeti? Musela bojovat. Snažila se
být silná a vydržet to. Ať už těmi dveřmi vejde cokoliv.
V prvním případě to byla pouze fikce. V tom jejím krutá realita. O moc horší představa. Zavřela oči a myslela na svoji dceru. Protože jen takhle to bude lepší…
Slíbil jí, že když se na to bude koukat, nic se jí
nestane.
,,Budu se koukat,“ přísahala na vše, co jí bylo
drahé.
A tak se dal do práce…
Odnesl ji v náručí do koupelny. Uložil do vany
a svlékl se.
Byla nádherná. Teprve teď vypadala jako jeho
maminka.
Roztáhl ji nohy a vzal si ji. Dvě lidská těla se spojila v jedno. Byl to posvátný akt. Z boží vůle!
Bára dodržela svůj slib…
Její hlava nabodnutá na věšák, se koukala, jak
se milují.
Až do svítání…
Pavel Koliba se narodil
v předvečer vánoc roku 1987
v Mostě. V současné době žije
v Děčíně. Vystudoval střední
technickou školu a pracuje jako
technicko-hospodářský pracovník. Se psaním začal ve dvaceti,
k čemuž jej přivedla povídková
sbírka Stephena Kinga, do níž se
začetl z dlouhé chvíle. Jelikož v té
době knihám moc nedal a King
mu byl znám asi stejně jako on
jemu, byl přesvědčen o tom, že
když to zvládne nějaký King, tak
proč by nemohl on. Své práce
dosud publikoval pouze na horror.
cz. Psaní ho baví, a aby se tento
stav nezměnil, věnuje se mu pouze rekreačně, píše totiž převážně jen pro zábavu a dobrý pocit.
I proto se nežene do soutěží a neplánuje knižně publikovat. Mezi
jeho další koníčky patří ještě PC,
cestování, posezení s přáteli, automobily a rekreační sporty všeho
druhu. Obě jeho povídky, otištěné
v tomto čísle, dosud nikde nebyly
publikovány, svou premiéru si odbývají právě teď a tady.
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Hrůza na kolejích
… v literatuře
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O reálných děsech a běsech cestování železniční
dopravou nás již zpravil Obitus v úvodu článku o železničních filmových horrorech. Že to však může být
i trochu jinak, že má železnice, navzdory všem našim negativním zkušenostem cestujících, i své kouzlo a poetiku, byť mnohdy s ne zcela šťastnými konci
(i když, jak se to vezme), můžeme zjistit třeba v literárních horrorových příbězích, točících se kolem železnice a metra. Protože i krása železnice a láska k ní, se
dá vtělit do horroru. Nevěříte? Čtěte.
O velmi kladném vztahu polského horrorového
spisovatele Stefana Grabińského k železnici píšeme
na jiném místě Howarda. Zde přišel čas být trochu
podrobnější. Grabiński železnici, její kráse a poezii
jejího života, věnoval několik svých povídek. Možná
i k Vám se donesly příběhy o náhle se zjevujících automobilech, kočárech a povozech. Podobné příběhy se samozřejmě nevyhnuly ani tehdejší technické
novince a velkému technologickému skoku – železné dopravě a přepravě. Grabińského krátká povídka Błędny pociag (Legenda kolejova), jak samotný
název napovídá, vypráví legendu o jednom takovém
bludném, náhle se objevujícím nehmotném vlaku,
který každého děsí. A jak se vždycky objeví, tak zase
hezky zmizí. Povídka, jež se objevila v autorově knize
železničních horrorových povídek z roku 1919 Demon ruchu, možná zápletkou již neobstojí ve zkoušce časem, vynahrazuje si to
však, ostatně jako všechny
ostatní Grabińského povídky, pestrým a krásným vyprávěcím stylem a jazykem.
Všechny jeho zde zmiňované povídky s velkou pravděpodobností v českém překladu vyšly v knize V domě
Sáry a jiné povídky (Volvox
Globator, 2012) – nemohu to
tvrdit stoprocentně, protože
vycházím z polských originálů a danou knihu dosud
ještě nevlastním.
V Polsku ještě na chvíli zůstaneme. V roce 2008
vyšel Jakubovi Ćwiekovi román Ciemność płonie, který se takřka celý odehrává na
katovickém hlavním nádraží.
Pokaždé, když padne soumrak, totiž Temnota pohlédne do očí svých vyvolených a začíná planout. Pokud se oběť nestihne schovat, shoří v temnotě. A z jakéhosi neznámého důvodu
se temnota vyhýbá právě katovickému hlavnímu nádraží, kam se postupně začnou uchylovat oni vybraní.
Proč a podle jakého vzorce si Temnota vyvolené vybírá, nikdo neví, existuje však jistý amulet, mince s rytinou budovy katovického nádraží, kterou když utratíte,

nebo někomu darujete, tak
se její dočasný vlastník stává
Vyvoleným. Tedy loveným.
Takto se na nádraží dostane
i Natka, jejíž příchod má obrovské následky. Vztah Vyvolených k Temnotě se totiž
změní. Přestanou se jen bránit a pokusí se bojovat. Katovické hlavní nádraží v románu
není jen jakási kulisa, v níž se
příběh odehrává, je společně
s Vyvolenými a Temnotou třetím hlavním hrdinou románu.
Román, který vydalo vydavatelství Fabryka Słów, naneštěstí dosud nebyl přeložen
do češtiny.
O usnutí ve vlaku a přejetí vlastní stanice by vám
mohl určitě hodně zajímavého povyprávět jeden z externích spolupracovníků
Howarda Caelos. A vlastně i mnozí z nás s tím máme
své zkušenosti. Přesně to se také v povídce Roberta
Aickmana Čekárna (The Waiting Room) stane Edwardu Pendleburymu. Usne a vzbudí se až o několik
zastávek dál, než měl v plánu vystupovat. A jako na
potvoru jede vlak zpátky až za několik hodin ráno.
Naštěstí jej jeden milý drážní zaměstnanec pustí do
staré zašlé čekárny. Je tam sice zima, ale na rozdíl
od venku tam nesněží a dostane i lampu. Pendlebury však zjistí, že si spánku do sytosti užil mnohem
více ve vlaku, než v čekárně. Protože tam se začnou
dít divné věci. Najednou je plná lidí, podivných lidí,
nevyhlížejících na první pohled zcela přívětivě, přátelsky a mile. Až ráno Pendlebury zjistí, koho to v čekárně viděl, na jakém místě to vlastně nocoval a že
ho tam onen milý drážní zaměstnanec poslal patrně
záměrně. Silně mysteriózní
a až archaicky atmosférickou noc ve vymrzlé čekárně můžete strávit v patrně
nejlepší horrorové knize vydané v českém jazyce, antologii Tichá hrůza (Mladá
fronta, 1967, 1970, Toužimský & Moravec, 2008).
Povídek o posledních
okamžicích lidského života a úctyhodném, šťastném
a spokojeném odchodu ze
země živých do země mrtvých bylo napsáno nespočet. Pravda, málokdy jsou
nějak extra strašidelné, vždy
však mají docela silnou mysteriózní atmosféru. Vždyť
jde o neopakovatelné a za
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běžného života prakticky nepoznatelné okamžiky
mezi životem a smrtí. Grabińského Głucha przestrzeń (opowieść kolejarska) vypráví o starém železničáři Wawerovi. Ten se rozhodne požádat o svěření do
péče staré, již nevyužívané trati, určené k likvidaci. Nic
za to nechce, nic více nežádá. Jelikož není důvod mu
nevyhovět, Wawera dostane trať přiklepnutu a stane
se jeho životní láskou. Každý den ji obchází, kontroluje jednotlivé úseky tratě, opravuje a leští návěstidla
a výhybky. Jenže existence trati se schyluje ke konci,
je rozhodnuto o její demontáži. A zdá se, že společně
s ní dochází ke svému konci i Wawerův život. Jednoho
dne totiž náhle přijede po trati vlak, právě v okamžik
Wawerovy smrti. Snad proto se Wawera nijak neostýchá nastoupit. Povídka je ze všeho nejvíce obrovským
vyznáním pocty a lásky k železnici. Lásky až za hrob.
Hlídač (The Signalman) Charlese Dickense o setkání turisty a vechtra střežícího kus tratě u tunelu
a tajemném zjevení, patří bezesporu nejen mezi ty
nejlepší duchařské povídky, s nimiž se můžete setkat,
ale nejlepší horrorové povídky
obecně. I proto jsme se nijak
nerozpakovali ji ve třetím čísle
Howarda zařadit mezi dvacet
nejlepších horrorových povídek. Ta nejlepší tradice anglické
duchařské povídky vás provede chmurnou atmosférou nehostinné trati zaříznuté do ještě
nehostinnější krajiny a nechá
vás vyslechnout velmi podivuhodný příběh jednoho podivínského železničáře o tajemném
zjevení na konci tunelu. Tradice, která, na rozdíl od asijských
dlouhovlasých přízraků, dosud
nic neztratila na svém půvabu.
Pohovořit s vechtrem můžete
v antologiích Fantastické povídky (Svoboda, 1968) nebo
Hlas Krve (Najáda, 1996).
Pro našince má US způsob cestování nákladními vlaky velmi dobrodružný nádech, který voní dálkami, světem a lechtá u srdíčka opojným pocitem
svobody. Jenže občas tento Noční náklad (Night Freight) může mít
nepříjemný odér citrusových plodů
a vaším spolujezdcem může být
pro tuto disciplínu zcela netypicky
vyhlížející chlápek s kufrem, jehož
obsah vám, ani přes vaše úpěnlivé prosby, či důraznější požádání,
nechce odhalit. Neboť je rozhodný
a tu a tam udělá velmi rozhodný čin.
Přesně jako v povídce Billa Pronziniho. Naskočte na svůj vlak v antologii The Best Horror povídky: IV
(Classic, 1995)
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M n o h á
města mají své
neocenitelné
kouzlo a jiná
zase zdánlivě
nepochopitelná
tajemství.
A k odhalování těch nejnepředstavitelnějších a nejnepochopitelnějších
tajemství není
zřejmě povolanější osoby,
než Clive Barker. Jeho povídka Půlnoční
vlak smrti (The
Midnight Meat
train) totiž zdaleka není o jakémsi chlápkovi, který
masakruje lidi v nočním metru. Ne, ne. Ta je o městě. Byť se odehrává v metru. Neboť metro jsou jen
tepny města, jimiž proudí životadárná látka – lidské
maso. Právě tohle město si hluboce zamiloval Leon
Kaufman. A zrovna když jeho láska začala opadávat
a měnit se ve zklamání, zkřížil cestu Mahoganymu,
jehož tisk nazval Řezníkem z metra. Půlnočním vlakem smrti se můžete svézt v Barkerově První knize
krve (Laser, 1994).
V povídce Smoluch Stefana Grabińského se
ve vlacích zjevuje duch nahého muže. Jeho zjevení vždy předpovídá nějakou nehodu. Když se jedné
takové nehodě podaří zabránit, průvodčí hodlá vše
uvést na pravou míru. Povídka o síle změny a strachu
z ní či jejích následků byla druhým horkým želízkem
pro překlad do tohoto čísla. Velmi mě mrzí, že jsem
z prostorových důvodů nemohl přeložit obě, ale snad
někdy v budoucnu. Smoluch je totiž fakt nářez s dost
překvapivým a nečekaným závěrem.
V povídce Colina Greenlanda sprejeři Mark a Kix
prchají před policistou metrem, snaží se ho zmást
několika přestupy a jeden z nich udělá z nepříznivé
situace šťastnou. Mark si totiž všimne, že vlak bez
zastavení projíždí starou nepoužívanou stanicí. Stanice bez jména
(The Station With No Name) se mu
zjeví jako tabula rasa, čistý stůl,
sprejem netknuté plochy. Když se
s Kixem rozloučí, rozhodne se tu
stanici vyhledat a zvěčnit se na ní
jako první. Jenže brzy zjistí, že ona
stanice je ztracená nejen v prostoru, ale i v čase. A Kix při dalším průjezdu stanicí zjistí, že Mark změnil
barvu. Stanice beze jména je šestou
zastávkou na trati antologie 13 hororových povídek (Talpress, 1996)
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Příběh Strašení vlaku (Scaring the Train), rozložený do několika desetiletí, začíná v roce 1962,
kdy mladí náctiletí kamarádi Paul a Max zabíjí nudu
strašením vlaku. Jejich drzost nabírá na síle, až se
stane neštěstí a jeden z nich skončí s vážným zraněním v nemocnici. Jenže všechno zlé je pro něco
dobré a tak ono neštěstí z nich smyje veškerou vinu.
Po letech se kamarádi opět sejdou, slovo dá slovo
a v rozšířené skupině si jdou strašení vyzkoušet znovu. Jenže…. Jenže jsou tady ty rezavé hřebíky, které
se nachází na místech neštěstí a podivné skutečnosti
ohledně mrtvol, jež tyto nehody po sobě zanechávají. A Paulova sbírka hřebíků se
začíná rozrůstat. Povídka australského spisovatele Terryho
Dowlinga, byť je její závěr až
moc mlžnatý a nejasný, oplývá hlavně povedeným vyprávěním, jemuž rozložení do několika desetiletí hodně prospívá. Vytváří to krásně mrazivý,
nepříjemný dojem, okořeněný
mysteriózním šrámem rezavými hřebíky. Zkuste si své bu
bu bu na vlak udělat v antologii Fantasy & Horor 1995
(Netopejr, 1997)
Povídka Sygnaly Stefana
Grabińského by se mohla stát
bytelným základem pro nějakou filmovou železniční horrorovou antologii. Skupinka železničářů si v ní totiž vypráví
podivuhodné a mysteriózní železniční historky. Třeba
o vlaku, který se stane neviditelným díky náhodné
kombinaci signalizačních světel. Nebo o již několik
dní mrtvém hláskaři, neustále signalizujícím nebezpečí, k němuž samozřejmě nakonec dojde.
Překlad Grabińského skvělé
povídky Ślepy tor o podivném vlaku, ještě podivnějším průvodčím
a úplně nejpodivnějších pocitech,
které vyvolává v cestujících, kteří
cítí neústupné pnutí, co nejdříve
vystoupit, je součástí tohoto čísla.
Více slov k ní tedy netřeba.
Na základě mnohých horrorových příběhů, i těch, zmíněných
v tomto článku, by se dalo usoudit,
že to nejhorší, respektive nejnebezpečnější, co vás může ve vašem bezvýznamném životě potkat,
je kamarádství. Po Stanici beze
jména a Strašení vlaku je totiž kamarádská dvojice ústředním hybatelem příběhu i v povídce Viadukt
(The Viaduct) Briana Lumleyho. Ka-

marádi se tentokrát jmenují John
a David a rozhodnou se přeručkovat pod lávkou místního viaduktu. „Kdykoliv po něm hřměl vlak,
otřásal se viadukt až v základech
– a byl pro chlapce nekonečným
zdrojem vzrušení a úžasu… a také
výzvou.“ Jenže jim mělo dojít, že
pošťuchovat a utahovat si těsně
předtím z místního blázna Hihňavého Willyho, asi nebyl zrovna
dobrý nápad. Obzvláště trpíte-li
závratěmi, může ve vás kombinace dětského odhodlání, neodmítnutelné výzvy a odhodlaného
blázna vyvolat velmi nepříjemné
pocity. Neboť slovy samotného
autora: „Mně osobně stačí k vyvolání hrůzy pouhé pomyšlení, že
bych mohl spadnout z takové výšky, bez toho, aby…
řekněme bez dodatečných komplikací, kterým museli
čelit hrdinové Viaduktu“. Zkusit své štěstí v ručkování můžete v povídkové sbírce Nekros a jiné noční
můry (Polaris, 1999).
„Když byl Martin malý kluk, sloužil jeho táta u dráhy. Ačkoliv si nikdy nezajezdil na mašině a jenom čistil koleje, byl na svou práci hrdý. A když se namazal,
což bylo téměř každý večer, zpíval si svou oblíbenou
písničku Vlak do pekla.“ Martin si díky svému otci ke
dráze vybudoval kladný vztah a během svého ne moc
příjemného a stabilního života se u ní několikrát pokoušel zakotvit. Bezvýsledně. Jednoho dne se rozhodl jet za prací za teplem a čekal na svůj nákladní
vlak, na nějž by naskočil. Místo nákladního však přijel
osobní a velmi podivný. S ještě podivnějším průvodčím, který kulhal, a čepici mu něco nezvykle nadzvedávalo do výšky. Ten průvodčí znal
jeho jméno a ani Martinovi dlouho
netrvalo, aby zjistil, co to je za vlak
a kdo ho obsluhuje. Slovo dalo slovo a smlouva byla uzavřena. Martin
měl své přání, o kterém si myslel,
že je neprůstřelné a jedno z těch
nejgeniálnějších. Jde jen o to, použít jej opravdu ve správný čas.
A tak Martin čeká a čeká a hledá
ten nejvhodnější a nejpříhodnější
okamžik, kdy ho použít. A čeká
i průvodčí, na další přislíbenou
duši do sbírky. O tom, kdo z nich
se nakonec dočká, se můžete dočíst v povídce Vlak do pekla (That
Hell-Bound Train) Roberta Blocha
v jeho povídkové sbírce Vlak do
pekla a jiné povídky (Epocha,
2006).
Honza Vojtíšek
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PROFIL

Asia Argento

Být potomkem slavných rodičů je vždy těžké, svět na vás klade
velké naděje a každý váš
krok je bedlivě sledovaný
s tím, že se stále čeká na
okamžik, kdy překonáte
své zploditele. A je úplně jedno, jestli je vaše
příjmení Hrušínský, Hitler
nebo třeba Argento. Sice
se nacházíme v horrorovém magazínu, ale takové koule, abychom se
věnovali představitelům
nelidského zla, prostě nemáme. Proto se místo na
Rudolfa Hrušínského nejmladšího zaměříme třeba na
Asii Argento.
Jak je z úvodu patrné, Asia Argento se narodila
slavným rodičům a to dokonce asi těm nejslavnějším
eurohorrorovým rodičům, jaké si můžeme představit.
Ne, Bava nepígloval Fulciho, ale jste blízko. Italský
velmistr gialla Dario Argento zplodil Asii s Dariou Nicolodi, hereckou hvězdou, která se nesmazatelně
zaryla do mozků fanoušků žluté podívané právě pod
taktovkou svého životního partnera.
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Asia, vlastním jménem Aria Argento, protože na
matrice neuznali rodiči vybrané jméno jako platné,
neměla příliš šťastné dětství. V mnoha rozhovorech
zmiňuje, že si připadala osamělá a své rodiče prakticky neviděla, protože se vášnivě věnovali filmařině.
Když už byl tatínek doma a chtěl se dcerce věnovat,
četl jí před spaním své scénáře. Není tedy divu, že
se rozhodla upoutat jeho pozornost jediným logickým způsobem, stala se herečkou. Poprvé se před
kamerou objevila v raném věku osmi let po boku
Paola Villaggio v zapomenutém italském seriálu Sogni e bisogni (1985). Pro nás mnohem zajímavější
je hned její druhý džob, kdy se mihla v pokračování kultovní klasiky Demoni 2 (1986) Lamberta Bavy.
Byla to ovšem jen rolička epizodní a rozhodně nebyla tahounem tohoto nepříliš povedeného snímku.
Po druhých Demonech se to však rozeběhlo tempem
minimálně film za rok a tak se, až na výjimky, zaměříme na kousky žánrově spřízněné a zajímavé.
A hned ten další, z revolučního roku 1989, patří mezi ty nejzajímavější. La Chiesa (Svatyně, 1989)
horrorového mága Michele Soaviho patří k nejzajímavějším snímkům, které se na konci tisíciletí mihli našimi televizemi. Nemalou roli na tom hraje právě výkon Asie Argento, jejíž nevinnost byla zásadní
a vlastně jedinou opozicí zla, temnoty a hnusu, kterými snímek přetéká. Tou dobou už si tatínek mladinké
Asie samozřejmě všimnul, aby taky ne, podílel se na
Svatyni i Démonech. A tak se rozhodl obsadit ji do
svého filmu. Jako správný horrorový harcovník fikaně počkal, až bude Asia plnoletá, aby mohla ukázat
alespoň prsíčka.
A jak Dario rozhodl, tak se stalo. Trauma (1993)
je nejen první přímou spoluprací otce a dcery, ale
bohužel také jednou z horších argentovek. Asia v roli
mladé anorektičky ovšem podávala velmi přesvědčivý výkon, aby taky ne, závislosti byly relativně
dlouhou dobu jejím velkým koníčkem. Za zmínku
dále stojí asi jen způsob, jakým vrah připravuje svoje
oběti o hlavu. Netradiční a zábavné, však se mrkněte sami. V roce 1995 si Asia poprvé vyzkoušela
režii, ale nutno říci, že tatínkovi zatím konkurovat
nemohla. Měla na starosti jeden segment podivné
horrorové antologie DeGenerazione, na jejíž režii
se postupně podílelo celkem jedenáct mladých italských režisérů. Jak jistě uznáte sami, při dvouhodinové stopáži je to poměrně nestandardní a výsledek
podle toho vypadá.
Po zkušeností s mikrorežií se Asia vrací pod tatínkova křídla a natáčí nedoceněný La Sindrome
di Stendhal (1996), který je ve skutečnosti jedním
z nejzajímavějších zářezů ve filmografii rodiny Argen-
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tů. Magické výlety mladé policistky do obrazů jsou
zpestřením, které z poměrně rutinního pátrání dělají nevšední a nezapomenutelný zážitek. A to vás při
něm ani nemusí, na rozdíl od Asie, znásilnit. Bohužel,
následující rodinná spolupráce, Il Fantasma dell’opera (Fantom opery, 1998) byl docela velký krok
vedle. A to i přes Morriconeho na skladatelské sesli
a famózního Juliana Sandse v hlavní roli.
Tou dobou už se Asia vyprofilovala jako horrorová superhvězda, která však stále pokukovala po
Hollywoodu a „vážnější“ produkci. Kritici si ji všimli
například v B. Monkey (1998), ale výrazněji o sobě
dala vědět v částečně autobiografickém dramatu
Scarlet Diva (Osamělá kočka, 2000), který pojednává především o sexu a drogách, tedy něčem, co
Asia velmi dobře znala. Z té doby také pochází její
slavné tetování, které si nechala vytvořit nad svůj
zarostlý venušin pahorek (zdravíme hlavní téma tohoto čísla!). Kromě tetování se jejím koníčkem stala
i hudba, na přelomu tisíciletí žila s leaderem skupiny
Bluvertigo, které mimo jiné natočila horrorový videoklip L’Assenzio (2011) do kterého obsadila kromě
sebe i svou starší sestru Fiore. Ve stejném roce se
Asii a jejímu hudebníkovi narodila dcera Anna Lou.
Rok 2001 byl pro naši hrdinku vůbec přelomovým. Zahrála si hlavní ženskou roli v akčňáku xXx,
kde po bohu Vina Diesela demolovala Prahu. Horroru
dala na chvíli sbohem a jediným trochu zajímavým
snímkem té doby je Heart is Deceitful Above All
Things (Srdce je zrádná děvka, 2004). A zajímavým
hlavně proto, že jde o Asiinu druhou celovečerní režii.
V hlavní roli opět samozřejmě Asia Argento. Rok nato
hrála v podivném snímku podivného Guse Van Santa
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Last Days (Poslední dny, 2005), který popisuje konec života hudebníka nápadně připomínajícího Kurta
Cobaina.
Ve stejném roce naštěstí Asia kývla na jeden velký horrorový návrat. Ani ne tak svůj, jako režisérský.
George A. Romero obsadil Asii do své Land of the
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Dead (2005, Země mrtvých). Dcera Daria Argenta
byla hlavní ženskou ozdobou této oldschoolové pecky s pomalými a věčně nenažranými zombie v nejlepší romeovské tradici. Stejně významný byl i druhý
velký návrat, který se odehrál jen dva roky po Zemi
mrtvých. Dario Argento po dlouhých letech zabrousil zpět ke svým nadpřirozeným kořenům a dokončil
svou trilogii o Třech matkách. La Terza Madre (Armáda démonů: Matka slz, 2007) sice nebyla taková
pecka jako Suspiria či Inferno a spousta fanoušků jí
to nepochopitelně vyčítala, ale jak jsem napsal v bezprostřední reakci: „lépe to dnešní Argento s dnešními
možnostmi natočit nemohl“.
Říká se, že kdo cituje sám sebe, měl by končit
a stáhnout se do ústraní, protože jeho míra sebežerství přetekla. Rád bych tohle staré moudrosti držel,

ale musíme se zastavit u zatím poslední spolupráce
Asie Argento s jejím otcem. Je jí nebezpečně špatně
vypadající Dracula 3D (Dracula Daria Argenta, 2012),
kterého slavný režisér přijel osobně uvést na letošní
Karlovarský festival. Reakce diváků jsou přinejlepším
smíšené, my, které zatím vyděsil jen pekelný trailer,
s obavami sledujeme zdroje kvalitního warezu, kdy
se tahle argentovka konečně objeví. Třeba budeme
příjemně překvapeni.
A doufejme, že nám nějaké to překvápko přichystá i hlavní herečka trojrozměrného Draculy, Asia
Argento. Zatím si spokojeně žije se svým manželem,
režisérem Michele Civettou a dvěma dcerami v centru Říma. Třeba se tam za ní někdy s výpravou Howarda podíváme.
Roman Kroufek
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Rozhovor s Lukášem Bulavou, „čelním představitelem karvinské filmové společnosti Horrorwatch“,
jsme otiskli ve třetím čísle. A právě v té době, kdy
rozhovor vznikal a kdy byl otištěn, na plné obrátky
běželo natáčení jeho prvního celovečerního horroru
Oči starého kostelníka, který si svou premiéru, se
vší parádou, odbyl 3. listopadu 2012 v kinosále karvinského Městského domu kultury.
Ono už to bylo jasné z onoho třetího čísla, kde
kromě Lukáše byl rozhovor i s Bárou Kosiecovou,
Lukášovou kamarádkou a herečkou v jeho filmech
(mimo jiné i vedlejší role Elisabeth v Kostelníkovi),
ale proč na to neupozornit hned ze začátku? Mám
Horrorwatch a jejich tvorbu rád, neboť mí Karviňáci
mi rozumějí. Minimálně co se týče horroru. A v tomto
duchu se patrně ponese celý report, i když se budu
snažit být co nejvíce objektivní a kritický, jak jen to
půjde. Oni k tomu ale moc příležitosti neposkytují.
I když jsem Oči starého kostelníka viděl již
v předpremiéře, na oficiální karvinskou premiéru
jsem se hodně těšil. Z mnoha důvodů, z nichž některé v tomto reportu netřeba zmiňovat. Jsem totiž
přesvědčen, že poklonění se hereckému idolu a seznámení se s ním pro vás, na rozdíl ode mne, nemá
žádný význam. Těšil jsem se na ni již proto, že jsem
si skoro vůbec nedokázal představit, jak to bude celé
vypadat a probíhat.
Nakonec jsem byl hodně překvapený. I když bych
neměl být, neboť Lukáš Bulava a jeho filmařsko-kamarádský kolektiv opět ukázal, že byť je jejich filmařina pro ně koníčkem a zábavou současně, přesto to
berou docela vážně. A snaží se to tak i dělat.
Amatérský celovečerní horror. Není proč nějak
zastírat, že Oči starého kostelníka jsou něčím jiným.
Nejsou. Je to „pouhý“ amatérský pokus nadšenců
o celovečerní horrorový film. Přesto si všechno, co
nakonec dokázali pro tuto premiéru jeho tvůrci a jejich známí zařídit, plně zasloužil. Protože tohle se
musí ocenit.
Tito amatéři totiž dokázali dostat horrorový žánr
tam (tedy do prostoru), kde bych jej přinejmenším nečekal. Velmi mu to slušelo. Slušelo to i jim, protože
si byli vědomi atmosféry a ducha daného okamžiku
a tak se všichni vyfikli, až to s člověkem, který na to
nebyl zvyklý (ano, Lukáše jsem takhle nikdy neviděl
a nikdy předtím mě ani nenapadlo, že takhle uvidím)
trochu překvapeně otřáslo. V nijak negativním smyslu,
ovšem. I to ale opět vystihuje jedno a to samé - ti lidé
si to užívají a přes všechno, co by se dalo jim, jejich
tvorbě, nápadům a postupům vytknout, se snaží dělat
vše pro to, aby to dělali dobře. A společenská róba je
zřejmě toho nezbytnou součástí. Slušelo jim to.
Bylo tedy velmi příjemné, povzbuzující a lichotivé
prostředí městského kulturního centra, jeho okázalého vchodu a vstupní haly, v níž se prodávali lístky a veškerá dostupná upomínková podpora (trika,
soundtrack, DVD, placky). Byla příhodná a uctivá

garderoba přítomných aktérů i mnohých návštěvníků. Byla i skvělá atmosféra, jak s mnohými návštěvníky, tak i se samotnými tvůrci a tvůrkyněmi promítaného filmu. Což bylo vynikající. Co že to říkal Juraj Herz
v tom našem rozhovoru o atmosféře na horrorových
festivalech? Tak přesně tohle sedělo.
Ještě před samotnou projekcí nezbytné osvěžení
v místním kulturním baru v přízemí, kde vzájemnou
konverzací návštěvník trávil čas hlavně čekáním na
objednané věci. Až jsem se tím bavil. A to je třeba
zdůraznit, že z počátku tam ani nebylo tak plno, aby
se to nedalo zvládat. Ale fakt, že jsem si objednal
pizzu a ani po té hodině a čtvrt, co jsem z podniku
odcházel, jsem ji na stůl nedostal, možná o něčem
svědčí. Takže buď zapomněli, anebo se obsluha po
třech hodinách, kdy mi ji konečně donesla na stůl, divila, proč že už tam nejsem a zanadávala si, že jsem
si objednal a pak utekl.
Viděli jste někdy natřískaný kinosál na českém
horrorovém filmu? Proč troškařit, viděli jste v poslední době někdy natřískaný kinosál na horrorovém filmu? Ne? No tak to jste měli být první listopadovou
sobotu na karvinské premiéře Oči starého kostelníka. Protože tam byste to zažili a můžu vám říci, že je
to opravdu skvělý pocit. Samozřejmě si uvědomuji,
že značnou část diváků a divaček tvořili příbuzní, kamarádi a kamarádky tvůrců filmu, či tvůrci samotní,
ale i přesto. Ten pocit je nádherný. A uspokojující. Pro
mě jako pro pouhého diváka takovým byl a doufám,
že pro tvůrce filmu byl dostatečnou satisfakcí. Protože jim to přeji.
Jako dosavadní bezprostředně předpremiérová
příprava, bylo skvěle zvládnuté i samotné uvedení filmu včetně velmi krátkého vzkazu a přání Daria Argenta. Zbytečně krátkého. Tichá (jen za doprovodu hudby) dvouminutovka nastoupené části z těch všech, co
se na filmu podíleli, trefně okomentovaná a zdůvodněná Rudolfem Schweserem: „Vy se na nás budete
koukat 80 minut, tak jsme se chtěli my na vás dívat
dvě minuty“. Nezbytné režisérovo poděkování jeho
kolegům i divákům v hledišti. A pak šok! To když začal
režisér zpívat. A nebylo to žádné zvracení jako v jeho
domovské, dnes již naneštěstí nehrající, thrashové
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úderce Pátek XIII, tohle byl opravdu atmosférický
zpěv vhodný např. do Argentova krváku Opera. Hluboce smekám. Protože to zaslouží obrovský respekt.
Výborné oživení úvodního ceremoniálu. Trefné, vhodné, silně překvapivé, přesto zcela na místě.
A pak přišlo ke slovu to, proč jsme se tam všichni
sešli. Film samotný.
Viděl jsem jej již o týden dříve na pražské předpremiéře na malém plátně. Stejné plátno jsem očekával i tady. Když mi došlo, že se premiéra odbude
na klasickém velkém plátně, očekával jsem nejlepší.
A taky ho dostal. Velké plátno, i přes cokoliv, co zmíním, podotknu nebo vytknu dále, filmu opravdu velmi
prospělo. Jsem rád, že jsem ho takhle viděl. Po této
projekci se mi film nebude chtít hodně dlouho pouštět doma na DVD, abych si nezkazil a nezaprášil ten
dojem z toho, vidět ho odvíjet se v klasickém kině na
klasickém plátně. Opět doufám, že pro dotyčné lidi
to bylo dostatečnou satisfakcí.
Vrhnout se na celovečerák zřejmě opravdu není
žádná sranda. Po několika kratších a jednom středometrážním filmu člověku ale asi nic jiného nezbude.
Ta chuť zdolat, pokořit další level, zjistit, zda na to
člověk má, je, zdá se, obrovská. Věděl jsem, že na to
Lukáš Bulava a jeho přátelé mají, o tom jsem neměl
žádné pochybnosti, ty tu a tam trošku vykukovaly jen
při myšlenkách na to, zda už na to mají teď, u tohohle filmu. Protože zjištění, že Oči starého kostelníka jsou celovečerním filmem, a ne krátko nebo středometrážním, jak jsem si původně myslel, mě velmi
překvapilo.
Ano, je to tak, dokázali to.
V kontextu předchozí tvorby Horrorwatch nacházím v příběhu mladého Toma Araji, který v záchvatu
samolibé ješitnosti zabije starého kostelníka a o pár
let později, coby místní gangsterský šéfíček sklízí, co
před lety zasel, spoustu kvalitativního zlepšení. Střih,
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kamera, jednolitost, souvislost, nápaditost, entuziasmus, snaha po co nejlepším provedení, soudržnost
po celou délku filmu a hlavně herecké výkony, to
všechno jde nahoru.
Ten film není bezchybný, dokonalý a nevím, jestli
udělám dobře a neuškodím mu mnohem více, než
mám (což vůbec nemám) v úmyslu, řeknu-li, že není
ani skvělý. Produkce Horrorwatch se však vyznačuje,
a každým dalším filmem to potvrzuje, dvěma hlavními přednostmi. Ty lidi to prostě strašně baví. A baví je
to natolik (a jde to vidět), že to nejen zakrývá a možná
až omlouvá těch několik nejvýraznějších nedokonalostí, ale že do toho jdou i s vědomím, že to neumí,
ale prostě to zkusí a naučí se to. Druhou věcí je pak
právě to, že se to učí. Na oběšené dívce v předchozím Lukášově filmu Šest prstů v zeleném bylo na
první pohled vidět, že se to vizuálně moc nepovedlo.
Jedna z postav, připíchnutá ke stromu v Kostelníkovi
svědčí o tom, že si z toho vzali ponaučení a naučili
se to dělat lépe a opravdu dobře. Nevěřil jsem, že
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ji ta kamera zabere celou, při nájezdu na její nohy
jsem si pořád říkal: „Teď, teď bude střih, protože to
nemohli dát. Nemohli to dát natolik dobře, aby to
mohli ukázat.“ Dali, a nájezd nakonec ukáže krásný
detail, z něhož doslova sálá ta píle a čas, kterou tomu
záběru obětovali. Protože to byl jeden ze stěžejních
záběrů.
Co se týče herců, jsou to amatéři. O tom se
s vámi nikdo, ani já, ani oni sami, nebude nijak přít.
Mnozí z nich to dělali úplně poprvé, nijak to neskrývají, nestydí se za to. Jde z nich cítit ta nejistota,
nezkušenost, ale zároveň i pokora. Přesto všechno
se snaží, byť se někdy snaží až moc. Například Vítězslav Koneval v hlavní roli Araji přehrává poměrně
často a to i na místech, která žádné herectví a snahu nepotřebovala. Ale dělá to tak milým a poutavým
způsobem, že to snad ani nevadí a člověk si v tom

dokáže najít to své, například zábavnost. Důležité
ale je, a já to považuji za jeden ze zásadních složek
úspěchu Horrorwatch filmů, že má Lukáš na své herecké kamarády a kamarádky opravdu neuvěřitelné
štěstí. Protože na dané poměry hrají docela dobře.
A když ne, hrají tak, že si vás i přesto získají určitým
nadšením, vnitřním kouzlem, silou, která z nich čiší
(přesně jak psal Obitus ve druhém čísle v recenzi na
Šest prstů v zeleném). Objevení a přivedení k filmu
Barbory Kosiecové považuji za Lukášův nejlepší tah.
Ta holka mě prostě uhranula, je skvělá. A hrozně mě
mrzí, že má v Kostelníkovi jen epizodní roli. Ruda
Schweser ve dvojici s PussyLoverem jsou povedení.
Skvěle sehraná dvojka. A PussyLoverův sólo výstup
o pocitu a kase vás prostě položí, ne nadarmo u něj
celé kino řvalo smíchy. On je prostě první komik v dějinách českého horroru. Martina Dobešová je velmi
sympatická, velmi hezká a velmi nadaná zpěvačka
karvinské rockové kapely Messalina (jejíž členové,
s Rudou a PussyLoverem v čele, se ve filmu, mám
ten dojem, objeví všichni). Kdo by byl řekl, že je stejně nadaná herecky? Její policistka Kordejová je zřejmě nejlépe uchopená, odžitá, ztělesněná a odehraná
postava z celého filmu. Nejpřirozeněji a nejrealističtěji
pojatá postava. V rámci amatérské tvorby, samozřejmě. Ale k té neamatérské myslím Martině (stejně jako
i Barboře nebo PussyLoverovi) zas tak velký krůček
nechybí. Kostelník je kapitola sama o sobě. Opět,
hlavně z vizuální stránky, docela povedený tah, jen
tomu hlasovému projevu asi nepřijdu na chuť. Možná
měl Kostelník zůstat němý. Nebo mluvit normálně.
Kostelník je snad první film, který si vybavuji, kde
se mi hodně líbily takové ty „hluché“ natahovací záběry – na mraky plující oblohou, pohybující se větve
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stromů, kytičky, červánky apod. V kombinaci s hudbou je to velmi působivé.
Ostatně, hudba samotná mi udělala obrovskou
radost. Na starost ji měl starý rocker Ruda Schweser
a zaujal natolik, že jsme s ním okamžitě udělali rozhovor, který najdete na jiném místě tohoto čísla. Ta
hudba se mi jeví natolik povedená, pestrá, chytlavá,
energická a vymazlená, až jsem se občas přistihl při
tom, že veškerou pozornost věnuji jí a ne ději filmu.
Což vypovídá něco buď o jejích kvalitách, nebo nekvalitách filmu/příběhu jako takového. Přikláním se
k první možnosti. Velmi mě těší, že se kluci nakonec rozhodli vydat ji jako soundtrack, což zpočátku
nepovažovali (jak hříšná myšlenka) za nutné. V souvislosti s ní, bych však měl jednu podstatnou výtku.
Byla ve filmu tak nahulená, že (ob)čas(to) přehlušovala ostatní zvuky a tak postavám nebylo někdy dobře rozumět. A to i v důležitých úsecích. To spojení,
respektive slazení, hudební a filmové zvukové linky
se moc nepovedlo. Je to asi ta nejvýraznější a nejdůležitější výtka, kterou bych k filmu měl. Zbytečně mu
to ubírá na prožitku.
Když už jsem tedy u těch negativ a kritiky hodných aspektů filmu. Obecně vzato jsem z něj samozřejmě nadšený. O tom žádná. Je to zážitek, je to
dobrý zážitek, je to radostný zážitek. Má však i své
mouchy. Což je asi taky samozřejmé. Že mě zrovna
moc nebral ten počáteční a z horrorového hlediska
neakční a snad příliš dlouhý gangsterský rozjezd,
je asi má vlastní chyba, že mě podobné věci zrovna moc nezajímají. Scénář je poměrně fajn, jde z něj
cítit ta snaha být dobrý a pokud možno eliminovat ty
nejvážnější a nejsilnější chyby a negativa. Přesto tu
a tam něco nakousne, ale nedořekne, rozjede něco,
co nakonec nevyzní tak, jak by divák čekal, nebo jak
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by si to, když už se tomu věnoval prostor a čas, zasloužilo. Proč např. Araja při cestě ke starému kostelu unesl bossovu ženu? Co se s ní pak v tom autě
stalo?
Myslím si taky, že smrt Elizabeth (a rozhodně to
nezmiňuji a nekritizuji proto, že jsem ten největší žijící fanoušek její představitelky Báry Kosiecové, to si
nemyslete) by rozhodně měla být součástí příběhu,
děje, měla by v něm být obsažena a ne jen zmíněna jedním novinovým článkem. Protože mi to přišlo,
i v souvislosti s úvodní scénou filmu, docela podstatné. Později při popremiérové trachtaci, někde mezi
prvním a posledním panákem, jsem od Báry zjistil, že
se o tom uvažovalo a měla to být prý scéna s živým
koněm. Mrkající useknutá hlava, herec hodně dlouho
hledající připravené místo, kam má zapíchnout hořící
pochodeň, nebo Kordejová na jednom záběru s bundou, na druhém bez ní a pak zase s ní, to jsou takové
ty chyby a omyly, které snad do filmu i patří, protože
diváka pobaví a poskytnou mu takovou tu ješitnost
lechtající škodolibou radost, že to objevil.
Ve filmu je spousta akčních a vyhrocených scén,
při nichž umírají lidé, teče a stříká krev, je takřka cítit ta znázorňovaná bolest a dějí se nadpřirozené
věci. Je dobře, že tam jsou. Některé jsou opravdu
povedené (detailní záběry probodávané tváře apod.).
Snad možná proto, že jim bylo věnováno hodně času
a úsilí, a že se při tom tvůrci vlastně danou věc učili za pochodu, tomu ve filmu pak věnují moc místa.
Ono to nijak neruší, ani to nepůsobí odpudivě. Přistoupíte-li na hru, že při tom budete myslet na to,
jak to asi provedli a co všechno pro ten záběr museli
podstoupit, je to i docela zajímavé. Ale něčeho mohlo být trošku méně, respektive, mohlo to být kratší
dobu. Film má jeden kratičký úsek, u nějž jsem zažil
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něco jako mrazení v zádech. Kdy ve mně hrklo. Je to
velmi krásný a velmi působivý záběr. Který je vzápětí
trošku zkažen tím, že další záběr odhalí moc. Ale ten
daný okamžik se opravdu povedl.
Abych to nějak shrnul. Oči starého kostelníka
mají všechno, co má správný horror mít: zápletku,
tajemství, krev, bolest, smrt, atmosféru, napětí, humor, švih, spád, gradaci. Chybí mu vlastně jedna jediná věc, ostatně všem jeho filmům. Nahota. Ta sice
k horroru patří, ale jak vidno, jde o i bez ní. Kromě
toho má Kostelník hodně povedenou závěrečnou potitulkovou (to zdůrazňuji, abyste o ni náhodou nepřišli) zombie scénu.
Celovečerák opravdu není žádná prdel. Asi nikdo, nebo jen pár vyvolených a nenormálních lidí,
jej natočí poprvé bez chyby. Lukáš a spol. to zkusili
a myslím, že z toho vyšli s hlavou vztyčenou. Že se
za svého Kostelníka nemusí vůbec nijak stydět. Teď
už zbývá jen vychytávat ty mušky. Ladit rozladěné,
zpevňovat rozklepané, zdokonalovat povedené.
Těším se na další film. Těším se na ty lidi (Barbora, Ruda, PussyLover, Martina a i na toho držku
křivícího Víťu), které chci znovu vidět hrát…
Původně jsem přemýšlel, zda proto, že to není
klasická recenze, ale vlastně jen pouhý report, do něj
nějak zapojit naše lebeční hodnocení. Nakonec to
neudělám. Protože to, jak dobrý nebo špatný ten film
je, jsem myslím řekl zcela jasně.
Po závěru filmu došlo ke křtu DVD. Čím jiným
křtít, než pravou hřbitovní hlínou. Přejme filmu hodně

diváků, široký rozsah a vbrzku nějakého toho bratříčka. Horrorwatch je plodná chovná stanice, a ušlechtilá, takřka s čistým rodokmenem.
A pak už nezbylo než se houfně přesunout do
zamluvené restaurace. Nebo to byla kavárna? No nevím, kávu tam moc lidí nepilo. A pořádně to všechno
zapít, vzájemně se fotit a kecat jak s herci, herečkami
nebo i jinak zapojenými lidmi z filmu nebo s úplně
cizími lidmi. Což bylo docela fajn. Bylo dokonce připravené i menší občerstvení, i když jako vegetarián
jsem si mohl posloužit jen jednohubkami s česnekovou pomazánkou. A když říkám česnekovou, tak v ní
snad byl asi jen česnek, a pak možná trochu něčeho,
aby to drželo pohromadě. Silná, ale dobrá. No a později pak opět přesun do takřka domovského pohostinství filmařů, do Léčebny. A tam už se mi pomalu
začal rozmazávat zrak a roztékat smysly.
Kvůli této premiéře jsem ujel přesně 1117 km a ve
vlaku strávil skoro 22 hodin. Do zpátečního vlaku ve
tři ráno jsem nastupoval notně společensky unaven.
Celou zpáteční cestu pak absolvoval s velmi nepříjemnou spolucestující. Jestli mne paměť neklame,
představila se jako Kocovina, nebo tak nějak. Nelituji
však ničeho z toho a klidně bych si to z fleku všechno
zopakoval.
Protože to za to stálo. Stál za to ten film. Stáli za
to lidi, kteří ho vytvořili.
Honza Vojtíšek
Foto: Lucie Ševčíková
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CD.....50 Kč

Oči Starého Kostelníka

DVD.....100 Kč
Tričko.....250 Kč
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„Někdy jsem měl pocit, že
se z toho musím zbláznit.“

Rudolf Schweser
Rudolf Schweser je talentovaný, lety vyzrálý, muzikant, kytarista a zpěvák karvinské heavy metalové
kapely Messalina, velmi sympatický člověk a vlastně
i docela obstojný herec. Nic z toho nedělá profesionálně, vše v rámci volného času a vnitřního zápalu.
Všechno tohle by k tomu, trochu jej vyzpovídat, bohatě stačilo. My jsme si však jako důvod vybrali jeho
poslední koníček: skládání filmové hudby. Protože to
mu jde taky skvěle.
Jsi letitý nestárnoucí rocker. Můžeš nás seznámit s tvým muzikantským životopisem? Říct
něco o Messalině? Jak se rocker dostane ke skládání hudby do horrorového filmu?
Kdysi jsem na půdě u babičky našel starou kytaru a tím to všechno začalo. Začínal jsem jako každý
s trampskými písničkami a postupně přešel k folku,
ale to jenom proto, že jsem neměl peníze na pořádnou kytaru a aparaturu. Jinak jsem se cítil vždy rockerem. Messalina vznikla někdy v roce 1986 a oka-

mžitě začala hrát své vlastní skladby. Přihlásili jsme
se do soutěže Zlatý Ambrož. Ze 700 dalších kapel
jsme se dostali do finále do Paláce kultury v Praze,
kde nám Karel Gott předával cenu za druhé místo.
To nás katapultovalo do užšího povědomí lidí a záhy
také přišla nabídka od České televize a Petra Jandy
na natočení videoklipu, ale jak už to tak bývá, po
čase přišla revoluce a s ní i nové možnosti a kapela
se nepochopitelně rozpadla. Většina členů se vrhla
na podnikání. Ovšem po čase naše rockerské duše
nevydržely a dali jsme se dohromady znovu a tuto
novou sestavu už znáš. Současně s tím přišla nabídka od Lukáše Bulavy zahrát si ve filmu Amanda,
zatím jen já a poté nabídka do filmu Šest prstů v zeleném, kde už, coby herci, hrála celá kapela. A už
tehdy jsem si pohrával s myšlenkou udělat hudbu
k filmu. Zatím jsme tedy k tomuto filmu udělali stejnojmennou pilotní skladbu, která se stala poměrně
populární a filmu do určité míry pomohla. Netrvalo
dlouho a začal se natáčet nový film Oči starého kostelníka.
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Předpokládám, že to je tvá první zkušenost s filmovou
hudbou. Jaký jsi z toho měl pocit, když to bylo před tebou,
jaký během tvorby a jaký z toho máš pocit teď?
Vůbec jsem netušil, jak se to dělá. Neměl jsem a nemám
potřebné softwarové vybavení ani žádný filharmonický soubor
poblíž, a tak jsem na svém programu Magix, který běžně používám, začal skládat melodie. Postupně jsem jich udělal asi
12, což zní jednoduše, ale zabralo to nekonečné hodiny práce
a předělávání a upravování, ale tím jsem vytvořil základ pro budoucí hudbu do filmu. Když se točily jednotlivé scény, scházeli
jsme se s Lukášem a vybírali jednotlivé melodie a upravovali tak,
aby seděly do scén a kladli jsme důraz na zdůraznění určitých
důležitých momentů. Pro příklad jedna tříminutová scéna se dělala cca 4 hodiny. Tak si asi dokážeš představit, jak dlouho trval
celý film. Nevím komu nebo čemu poděkovat, ale melodie mi
přicházely do hlavy samy a já vždycky jen pokorně poděkoval
svým andělům, kterým se obecně říká múzy.
Existuje nějaký závažný, podstatný a nesmazatelný rozdíl mezi skládáním hudby pro vlastní kapelu, kde jsi omezován vlastně jen žánrovým směřováním kapely, případně
textem, pokud se skládá hudba na něj a pro film, kde ta
hudba musí fungovat jak s jeho celkovou atmosférou, tak
s jednotlivými scénami?
Rozdíl mezi hudbou pro kapelu a hudbou k filmu je takový, že
při hudbě k filmu nemám prakticky žádné omezení kromě zodpovědnosti za to, abych film hudbou podpořil a umocnil, a aby
se nestal opak. Další omezení bylo, že neumím hrát na klavír
a jak jsi jistě slyšel, klavíru je tam až moc a já musel každou notu
nasadit do osnovy myší. Někdy jsem měl pocit, že se z toho
musím zbláznit. To, co by klavírista měl za pět minut, mně trvalo
hodiny, ale byla to obrovská zkušenost a úžasné dobrodružství.
Jestli bych něco měnil? Samozřejmě po zhlédnutí filmu by asi
každý leccos udělal lépe, ale mám ve zvyku se už nevracet, když
je vše hotovo. Zatím na hudbu k tomuto filmu slýchávám jen
chválu a to je mi největší odměnou.

Pokoj č. 6
Kroužím nad zemí
jako plynový balon
jak bolaví ptáci
odvahu najednou pomalu ztrácím.
Tulák, co má strach
zbavený těla na mléčné dráze
co tady dělám?
Jsem jako blázen.
Zvoní telefon
co z letu mne ruší a do hlavy buší
podivné slova
chci se teď schovat.
Nejsem jako on
plive jen síru a nemá víru
jeho hlas bolí
a kosti se drolí.
Ref:
Ďábel na mne sáh
proklínám ten den
kdy vstoupil na můj práh táhni ven... Z hlavy mé!
Ďábel na mne sáh,
srdce spálil mráz
čas nás změnil dost
nejsi můj zvaný host.
Pokoj číslo šest
na plechových dveřích
čas jen tak měřím
že nejsem blázen jenom já věřím.
S jehlou přítel můj
je v bílém plášti
s úsměvem draka
při každé návštěvě chce se mi plakat.

Jak vlastně ta hudba vznikala? Je to čistě tvá práce,
s tím, že ti do toho nikdo nekecal nebo jste to s režisérem
nějak řešili, diskutovali o tom, pracoval jsi podle jeho představ, přání?

Z nebe tě stáhnu na tvrdou zem
a možná že tušíš kdo vlastně jsem.
Bolest i radost a krev tvých žil
jsem tady po věky a vždycky jsem byl...

Jak hudba vznikala, jsem v podstatě zodpověděl. Samozřejmě jsme to s režisérem hodně diskutovali a dnes vím, že v určitých věcech jsem na něho neměl dát, protože akcentování některých momentů ve filmu bylo zbytečné a hudbu jako takovou
to občas rozbilo, ale to asi bude věc názoru. Proto jsem vydal
soundtrack, kde jsem se snažil hudbu vyčistit a zbavit ji právě
zmíněných akcentů.

Ref:
Ďábel na mne sáh...

Skládal jsi tu hudbu již během natáčení, nebo pak až do
hotových sestříhaných scén nebo celého filmu? Ty v tom filmu i hraješ. Věděl jsi už tehdy, že k tomu budeš skládat hudbu? Honilo se ti při natáčení jednotlivých scén hlavou, jakou
bys k tomu asi tak mohl udělat muziku? Jaké téma, melodie
a atmosféra by se k tomu hodila?
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Jak jsi zmínil, ve filmu hraji a máš pravdu, že během natáčení
se mi honily v hlavě nápady. Kupříkladu scéna na konci filmu, kdy
se Slešr svíjí v cele blázince, tak tu jsem měl v hlavě celou dobu
a přesně jsem věděl, jak má vypadat. Dokonce mám dojem, že
jsem si tuto scénu vymyslel kvůli hudbě a prosadil ji do filmu.
Soundtrack k tomu filmu je vlastně tvá autorská práce,
proto se na něm neobjevila skladba kapely G.O.R.E., která
ve filmu doprovází docela výrazné scény?
V podstatě jsem neměl nic proti tomu, aby skladba kapely
G.O.R.E. byla na soundtracku a vlastně ani nevím, proč tam
není. Ale asi máš pravdu, že hudba k filmu je v podstatě moje
práce a snad by nebylo vhodné, aby na soundtracku byla.
Pravda je taková, že vše vznikalo za horečnatých podmínek
a vlastně až teď nám dochází, že tam ta skladba není.
Dokázal bys říci, kolik přibližně čistého času ti zabralo
vymyslet a složit tu hudbu?
Kolik mi to zabralo času? To těžko říct, protože určitý melodický nápad je jako nezralé ovoce a potřebuje svůj čas, aby
dozrálo, a to je často hodně individuální. Protože každý ten
nápad měl svůj čas zrání. Ale abych uspokojil tvoji otázku, jeden nápad jsem dával dohromady cca 4 hodiny, než se nahrál
a další 4 hodiny jsme ho pak s rejžou dopasovávali do určité
scény. Když jsem to nedávno počítal, bylo to kolem 50 hodin
čistého času.
Pro mě asi nejdůležitější otázka, takže si dobře rozmysli odpověď. Půjdeš do toho ještě někdy? Můžeme se těšit
na další tvou filmovou hudbu?
Jestli do toho půjdu znovu? Teď se tak trochu směji, protože
když si vzpomenu na poslední dny natáčení, začal jsem být na
rejžu už alergický, obzvláště na jeho požadavky a řekl jsem mu,
že je bezohledné hovado. Vzpomínám si, jak byla zima, já jsem
stál pod stromem a scéna, o které tvrdil, že ji bude točit hodinu,
nakonec točil na 9krát a trvalo to 4 hodiny. Nebo když jsem visel
na stromě připoutaný, že jsem sotva dýchal a rejža si odešel
hledat kompars - to je co se týče mého hereckého působení
a taky ještě musím zmínit, že rejža si mě z nějakého nepochopitelného důvodu vybral jako pomocného režiséra, technika, řidiče, skladatele, takže jsem byl u každé scény a fakt jsem toho
měl ke konci plné zuby. Takže teď říkám: Nikdy v životě do toho
už nejdu. Ale protože se znám, vím, že když rejža zavolá, tak
stejně půjdu. Co se týče hudby, byla to moje první zkušenost
a první šance si osahat tento druh práce a určitě bych to rád
zkusil znovu a lépe. Spíše se bojím, ale to já se bojím vždycky,
aby bylo dost nápadů a aby u mne múzy opět stály.
Děkuji za rozhovor. Pokud existuje cokoliv, co bys chtěl
říci na závěr, máš možnost.
Co říct na závěr? Obrovská zkušenost, neuvěřitelné zážitky, výborná parta lidí, obrovský respekt ke všem, kteří obětovali svůj volný čas s vědomím, že kromě uznání vás diváků, za
to nebudou mít vůbec nic.
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Šest prstů v zeleném
Marné je hledání odvěkého práva
že člověk právo má žít.
V novinách večerních titulní zpráva
že město noční zas nemá klid.
V dláždění ulic jsou krvavé louže
a městem plouží se strach.
Zavřete okna, blíží se bouře
do noci vychází vrah.
Šílený a nenasytný hlad
bez pravidel začíná si hrát.
Ref:
Šest prstů v zeleném
kamelot v pasáži zakřičí.
Šest prstů v zeleném
pasti své na tebe nalíčí.
Vzkazy jsou za zuby a nahání strach
žena se podivně houpá.
Že z prachu vzešli jsme a zas budem prach
ta pravda není tak hloupá.
Šílený a nenasytný hlad
bez pravidel začíná si hrát.
Ref:
Šest prstů v zeleném...
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Oči starého
kostelníka OST
Československých a českých horrorových filmů je svým způsobem opravdu málo. Soundtracků
k nim ještě mnohem méně. Je snad proto tak jednoduché vybrat jeden z nejlepších?
Autor: Rudolf Schweser
Počet skladeb: 14
Čas: 48 min.
Vydavatel: vlastním nákladem
Rok vydání: 2012
Myslíte si, že postarší rocker nemůže složit atmosférickou a mrazivou hudbu pro horrorový film? Vy
jste ještě neviděli Oči starého kostelníka?
Teď přemýšlím, jestli rozhodnutí zrecenzovat
soundtrack k tomuto filmu, nebyl bláhový nápad.
Všechny důležité informace jste se dozvěděli z roz-

hovoru s autorem o pár stránek dříve. Fakt, že se
mi ta hudba strašně líbí, jsem prozradil již v reportu z premiéry filmu. A to nejdůležitější - mnohdy se
mi stává, že o skvělých věcech, věcech, které miluji, nemám co napsat, protože nevím, jak přesně
vystihnout, co ve mně ty věci vyvolávají. Jak napsat
něco více než jen jedno dvě slova: GENIÁLNÍ PRÁCE. A myslím si, že jedno nebo dvouvětná recenze
je na čtenáře a čtenářky Howarda natolik revoluční
krok, že na něj pravděpodobně nejste ještě připraveni. Takže se pokusím k tomu napsat alespoň několik souvislých vět. Již z toho důvodu, že si to tento
soundtrack rozhodně zaslouží. A když si představím,
že se Rudolf Schweser ostýchal to vůbec vydat …
Soundtrack obsahuje celkem 14 skladeb. Respektive 11 plus českou a anglickou verzi skladby
Pokoj č. 6 a jeden bonusový song.
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Úvodní kostelní zvony Prologu navodí tu správnou atmosféru, uvedou tlukot srdce do správného
tempa a náhlý příchod ryze titulkové čistě horrorové hudby vás strhne jako vlak, zachytivší váš batoh.
Takhle přesně začínají horrorové filmy, hudbou, která
jasně a zpříma dá najevo, o co tady jde. Jde o horror,
a tak proč otravovat a znechucovat nějakou rozjásanou mládežnickou uslintaně poprockovou rachtačkou? Mějme horrorovu hudbu. A máme ji.
Theodor a Elisabeth nás seznámí s jedním důležitým faktem. V kostelnické hudbě má silné zastoupení klavír. Což je nádhera, protože neznám krásnější nástroj. Klavíru je zde opravdu hodně. Vzhledem
k Rudolfovu přiznání, že na klavír neumí hrát a všechny ty nádherné klavírní melodie sekal tón po tónu do
počítačového programu, to vyznívá trochu paradoxně. Ale autor se nebojí vlka nic, klavírní linka v kombinaci se smyčci je opravdu teskná a úpěnlivá. Jen je
škoda, že je skladba v polovině v podstatě rozseklá
na dvě, respektive, že onen motiv, nazvaný Theodor
a Elisabeth, tvoří dvě různé a hlavně rozdílné melodie, které v dané tématické scéně zazní. Mohly to
stejně tak dobře být dvě samostatné skladby. Ono to
tak při poslechu, díky krátké tiché mezeře mezi nimi,
sice i vyzní, ale ve skutečnosti to je jedna. Ta druhá
část je pravým opakem první. Rychlý, svižný, energický smyčcový part.
Titulní skladba Oči starého kostelníka je syrový
horrorový sound s klavírem, chorály, podivnými táhlými temnými zvuky, říznou kytarou, smyčci a kostelními zvony. Chytne, nepustí. Ostatně jako valná většina skladeb.
Eliška a škrtič překvapí počáteční basovou linkou, ale všechno nás hodně rychle ujistí, že je vše na
správném místě. Táhlé smyčce za doprovodu perkusí
vás omotají a spoutají výbornou melodií, která by vás
přemluvila k čemukoliv. Drtí, pomalu, ale jistě. Kdo
nechal ten parní válec odbrzděný? Jedna z nejlepších skladeb soundtracku.
Akčnější Past dostává svému názvu. Je to taky
asi nejrozháranější a dalo by se říci nejrozhádanější
skladba. V podstatě je to vlastně jen shluk několika
krátkých motivů, které působí jako jeden v různých
variantách, ale není tomu tak. Různé zvuky, různé nástroje, svižnější tempo. Obzvláště poslední část řeže
jako břitva.
Z pasti jedině utéct. A skladba Útěk je velmi vhodný doprovod. Výrazné bicí, podporující kytary. Chybí
už jen kvílení pneumatik a rachot bortícího se plechu.
Nevím proč, ale u téhle skladby se mi vždycky vybaví
utíkající Boddie a Doyle. Pomůže vám to nějak?
Melodický motiv skladby Piknik je opravdu vražedný. Jako Jason u Křišťálového jezera vás uzavře
do spacáku a mlátí s vámi o strom hlava nehlava. Tohle je perla. Lahůdka. Dortíček. Milenka laskající vás
na těch nejtajnějších a nejcitlivějších místech. Říkám
to pořád. Není nad klavír. A smyčcové nástroje jsou
hned druhé v řadě za ním.

[ 104 ]

Sanitka začíná klavírní variantou již známé melodie, aby se vzápětí rozrostla o další nástroje a rozjela
do regulérní skladby, v níž chybí už jen nějaký ten
zpěv. Perkusní sólo jen potvrzuje Schweserovy kvality a schopnosti napsat skvělou skladbu.
Děsivá noc je nejdelší skladbou nahrávky a má
nádherně rozrůstající se a bobtnající tendenci. Počáteční sled zvuků nabírá na intenzitě, mohutnosti, početnosti, motivech, nástrojích, momentech a okamžicích. A když už si myslíte, že se to nemá kam vyvinout,
nastoupí rytmus (s malým r, na nabíječe Rolincové zapomeňte), přežene se přes vás jako stádo splašených
koní a zmizí v dáli. Vše ustoupí do ticha a na řadu
přijde opět krátká sekvence zvuků a melodií. Teď již
komornějších a trochu nekonzistentnějších.
Při vědomí, že Rudolf Schweser něco podobného dělal poprvé v životě, mě vždycky překvapuje
fakt, že to vystihl dokonale. Skladba Russian je totiž
tradiční horrorovou skladbou. Skladbou, respektive
motivem, který se nakonec alespoň na okamžik objeví v každém druhém horroru. Mohlo by se zdát, že to
bude spíše ke škodě, ale chyba lávky. Podobná věc
prostě má místo skoro v každém horroru. A nemusí
se v něm ani objevovat děti, byť právě podobná melodie, podobné téma asociuje dětské říkačky nebo
ukolébavky a vyvolávají představy nevinných dětí,
bezstarostně se houpajících na houpačkách. Klavírní
motiv, hraný často pouze dvěma třemi prsty… Slovy
klasiků: „Jak primitivní!“ „Ale jak účinné!“
Závěrečnou, rozlučkovou skladbu soundtracku,
ještě k tomu nazvanou Epilog, bych si představoval
jako jakýsi kompilát toho nejzásadnějšího. Shrnutí
známého, vypíchnutí pozoruhodného, připomenutí
toho nejšťavnatějšího. A Epilog přesně takový je. Ta
nejlepší a nejvýraznější melodie celého filmu podpořená ostatními osvědčenými příchutěmi. Dostatečně
silná, přiměřeně smutná, silně vibrující, prostě skvělá.
Nakonec zjistíme, že ten základní melodický motiv pochází, anebo byl naopak plně, rázně a zcela využit, ze skladby domovské kapely Rudolfa Schwesera (a některých herců a herečky z filmu) Messalina
s názvem Pokoj č. 6. Což by mohla být, a ona vlastně je, titulní písní celého filmu, kdyby se jmenovala
stejně jako on. Jenže ona ta skladba má s filmem
i tak společného více, než by se na první pohled zdálo a i ten název má své opodstatnění. A to hledání,
objevování spojnic a pronikání do tajů a zákoutí textu, je na tom strašně krásné.
Pokoj č. 6 je přesně ta vtíravá pecka s chytlavým,
úderným a nekompromisně povalujícím refrénem,
která se vám do hlavy nahrne silou povodňové vlny
a nechce se jí z ní ven. Pokud Vás chytne, neříkám
ale, že to dokáže u každého bez výjimky, jste schopni
ji dát dvacetkrát v jednom dni a pořád nemáte dost.
Jedním slovem hitovka. Řízné kytary, silný melodický
motiv, chytlavé zpěvy, výborný text, strhující refrén.
Nebýt Kostelník v podstatě amatérskou samofinancující se záležitostí, ale klasickou filmovou produkcí
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se vším všudy, tahle skladba by měla na to, stát se
hitem. Mým hitem se již stala, protože jsem právě teď
přestal na čtvrt hodiny psát a dal ji hned dvakrát po
sobě. Třeba si budete myslet, že je to kolovrátková
sračkárna, ale já se jí prostě nemůžu nabažit.
Třináctým songem je Chamber no. 6, tedy předchozí skladba v anglickém provedení, tentokrát v podání zpěvačky Lucky Roubíčkové. Trochu to ubírá na
síle textu, na druhou stranu to hodně vyvažuje Lucčin
hlas, takže to má své opodstatnění.
Závěrečným bonusem je titulní píseň Messaliny
k předchozímu filmu Lukáše Bulavy a Horrorwatch
Šest prstů v zeleném. Svižnější pecka, ne tak silná
jako Pokoj č. 6, což ale vůbec neznamená, že by to
nemělo koule. Má to švih, má to grády, má to v souvislosti s daným filmem povedený text a hlavně, sbory k refrénu nazpívali herci a herečky z filmu. Existuje
k tomu i videoklip, tak si ho najděte. Messalina by už
konečně měla vydat nějakou nahrávku.
Jak už jsem řekl, českých horrorových soundtracků je opravdu velmi málo. A odečteme-li neautorský,
čistě kompilační OST k Choking Hazard, byť je na
něm jedna z mých nejoblíbenějších českých kapel,
je jich ještě o jedno velmi méně. A skladatelů, kteří
by se tomu nějak věnovali, nebo by dokázali skládat horrorovou hudbu k filmům, to už snad i škoda
slov. I z toho důvodu se vůbec neostýchám přiznat,
že pro mě v tomto ohledu existuje rovná přímka, linie Petr Hapka – Rudolf Schweser. Protože jestliže
mnou dokázala otřást, pohltit mne a zcela strhnout
(a to natolik, že se přestávám věnovat filmu a veškerou pozornost koncentruji pouze na hudbu) nějaká
filmová hudba k českému horrorovému filmu, první
z nich složil Hapka, druhou Schweser. Ano, Hapka je
samozřejmě trošku výše, protože jeho motiv Netvo-

ra z Panny a Netvora nepřekoná nikdy nikdo a nic,
ale Schweser se svou strhující, atmosférickou a pod
kůži zalézající hudbou k Očím starého kostelníka nijak nezaostává. Stojí opravdu takřka ve vodorovné
přímce. A hned za nimi je Loomer Částka se svou
hudbou k Šest prstů v zeleném (Proč vůbec není
soundtrack? Chci ho! Teď hned!).
Schweserově hudbě nikoliv, to bych si nikdy
nedovolil a hlavně to není vůbec třeba, není co vytknout. Soundtracku jako médiu, nosiči ano. Některé
skladby jsou vlastně jen shlukem několika motivů,
které možná mají nějaký vztah k části filmu vystižené
názvem skladby, ale jako jednolitá skladba, kterou je
to prezentováno na soundtracku, to moc nesedí. Jak
už jsem psal, pokud si to pustíte jako pozadí, podklad k nějaké aktivitě a nebudete to nějak řešit, zas
až tak moc vám to nepřijde. Pokud však při poslechu
budete mít v ruce obal a sledovat jednotlivé skladby,
narazíte na to. Mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby z těch úseků, z těch shluků, motivů a částí, byly
jednotlivé skladby, byť několikavteřinové. Ale samostatné. Nebál bych se toho. Takže mám-li soundtracku něco vytknout, nebude se to týkat obsahu, ten je
takřka dokonalý, ale formě, prezentaci. Na té by se
dalo ještě něco změnit k lepšímu.
Ale vezmu-li v potaz, že je to v této oblasti první
Rudolfův počin, řeknu k tomu jen jedno: chtěl bych
natočit alespoň z půlky tak dobrý první film, vydat
alespoň z půlky tak skvělou knihu a nahrát alespoň z půlky tak uchvacující nahrávku, jako Rudolf
Schweser složil svou první filmovou hudbu. A doufám, pevně v to věřím, že se Rudolf ke skládání filmové hudby ještě někdy vrátí.
Honza Vojtíšek

[ 105 ]

Mrtví
už ti neublíží

a
b
i
l
o
K
l
e
v
a

P

[ 106 ]

HOWARD – 5/2012
„On nedejchá! Pane Bože, On se vůbec nehejbe!“
I.
Dveře mu otevřela její matka. Bývala to veselá
dáma ve středních letech. Dnes ale vypadala, jako
kdyby ji porazil nákladní vlak. Měla oteklé oči a ustaraný výraz. Nejspíš toho posledních pár dní moc nenaspala. Trápila se kvůli Daně. Ostatně, i on od té
doby míval velmi často bezesné noci.
„Pojď dál,“ promluvila tiše a rozevřela dveře dokořán.
Skopl boty a protáhl se kolem ní. Táhl z ní alkohol.
Neměl v plánu se tu nějak moc zdržovat. Jen přišel
navštívit nešťastnou kamarádku. Nic víc, nic míň. Co
by pro ni neudělal? Matka zmizela někde v obývacím
pokoji. Slyšel, jak tam marně škrtá zapalovačem, aby
si připálila svoji x-tou cigaretu. Bez jediného ohlédnutí pokračoval do Danina pokoje. Několikrát zaklepal a vyčkával na pozvání. Nic. Tak se tedy pozval
sám a vešel dovnitř.
Seděla na posteli. Nohy měla pokrčené v kolenou, přitisknuté až k hrudi. Pobledlou tvář si svírala
v dlaních. Jen po něm letmo mrkla očkem a dál pokračovala ve svém rituálu „truchlení“.
„Jak se máš? Přinesl jsem ti pár věcí,“ odložil na
noční stolek igelitovou tašku.
Dana ho nevnímala. Seděla nehnutě jako socha.
Nad hlavou jí visel plakát skupiny Iron Maiden.
Posadil se vedle ní a znovu ji oslovil. Zase nic.
Jen doufal, že dokázala udržet jazyk za zuby. Jestli
něco řekla, jen slovíčko, bude to špatný. Hodně zlý.
A to by udělal opravdu nerad. Nechtěl jí ublížit. Pokud by mu ale dala sebemenší záminku, musel by.
Položil jí ruku na rameno a jemně s ní zatřásl.
„Byla jsi hodná holka, že?“
„Svině“, zasyčela.
Nečekal, že mu odpoví takto. Vlastně, čekal něco
podobného, ona totiž byla poslední dobou dost zahořklá, ale nejvíce mu vadilo, že stále nevěděl, na
čem je.
„Doufám, že si pamatuješ, co jsem ti řekl? Jedeš
v tom taky. Tak neudělej žádnou hloupost.“
Zavrtěla hlavou na znamení souhlasu.
Vida … To už bylo lepší. Hned mu z hrudi spadl
obrovský balvan. Byl tak těžký, že by jisto jistě propadl skrze podlahu. Konečně se mohl pořádně nadechnout. Měl takovou radost, že ji chtěl obejmout nebo
pohladit po vlasech, ale rychle od toho upustil, protože ona byla jednoduše „blázen“. Určitě by mu ztropila
nejednu hysterickou scénu. Sáhl do igelitové tašky
a vyndal z ní krabičku a z té krabičky mobilní telefon.
„Koupil jsem ti mobil. Má dobrej foťák, internet
a paměťovou kartu. Kdybys něco potřebovala, tak mi
můžeš zavolat. Třeba o půlnoci. Já taky občas nemůžu usnout. Nejsi v tom sama.“
Nevšímala si ho. Potom, tentokrát z kapsy, vytáhl lahvičku s pilulkami. „Kdyby ti bylo hodně zle, tak
si vezmi tohle. Máma to brala, když umřel táta. Ne

víc, než jeden denně“, odložil ji na okraj stolku vedle
lampičky.
Dana hlasitě popotáhla a odsedla si od něho. To
bylo všechno, co chtěl. Jen se ujistit, jak si vede jejich věc. A to stačilo. Zase se někdy zastaví. Nemůže
tu přeci vysedávat do nekonečna. Jednou bude muset vylézt mezi lidi a udělat za tím vším tlustou čáru.
Zvedl se a chystal se k odchodu.
Mezi dveřmi ho zastavila. Vyprostila svoji tvář
z dlaní. Měla podlité oči a pod nimi tmavé kruhy. Vypadala ještě hůř, než její matka. Jako lidská troska.
Mrtvola, co ještě z posledních sil dýchá.
„Zabiju tě, ty hajzle …“
II.
Vracela se z tréninku. Chodívala hrát tenis. Jednak dělala něco pro zdraví a taky v tom byla tak dobrá, že by se tím možná jednou mohla živit. Za předpokladu, že z ní nebude parkurová jezdkyně. Další
její koníček. Jízda na koni. A kdyby nevyšla ani jedna
varianta, bylo tu mnoho dalších. Namluvit si zaopatřeného chlápka v letech, co má peněz jako sraček.
Tomuhle se musela zasmát. Protože i když si to moc
nepřipouštěla, i ona byla tak trochu zlatokopka. Která dívka se nechce mít dobře, že?
Byla už převlečená. Jen na hlavě si nechala bílou kšiltovku, aby jí slunko nešlo do očí. Přes rameno
měla přehozenou sportovní tašku značky Puma. Byl
pátek odpoledne. Slunce už stálo nad hřebeny kopců a začínalo zabarvovat oblohu do oranžova.
Dneska si Dana dala pořádně do těla. Ještě, že
tam mají sprchy. Byla tak zpocená, že by ji nepomohl
ani ten nejsilnější deodorant.
Nějakou chvilku šla společně se svojí kamarádkou Radkou. Slunce jim pálilo do zad a ony si vyprávěly o věcech, o kterých se baví sedmnáctiletá
děvčata. O čem to přesně bylo, to nikdo neví, ale faktem zůstává, že se po několika krocích rozdělily a dál
pokračovaly každá svojí cestou. Radka směr domov
a ona si to namířila na autobusovou zastávku směr
Město-vidlákov.
Vidlákov …, to bylo to přesné označení pro obec,
kde žila. Lidé si tam měli neustále o čem povídat a za
horkých letních večerů se nad celou vesnicí, jako
morový mrak, táhl zápach z polí postříkaných močůvkou.
Postavila se na okraj silnice, hned vedle značky
signalizující zastávku. Nuda. Další den v trapu. Kopla
špičkou boty do hromádky posypového štěrku. Nuda
jako trám! Nechtěla zůstat sama s matkou. Neustále
ji poučovala a vychovávala. Nejspíš jí asi ještě nedošlo, že jí je už sedmnáct! A ona se pořád chová, jako
kdyby jí bylo deset. Nikdy to nevyslovila nahlas, ale
považovala ji za stupidní krávu. Krávu. Kdyby alespoň byla veselá kráva, ale vždycky když táta odjel na
služební cestu, bylo to s ní k nesnesení. Nejraději by
odešla z domova, ale neměla kam. Leda by si konečně našla nějakého kluka. A hnedle jí hlavou problesk-
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la dvě jména. Adam a David. Oba by stáli za hřích.
Byli to jediní kluci z vidlákova, co za něco stáli. Ale
sama nevěděla, kterého z nich by si měla vybrat.
David ji přitahoval fyzicky. Byl pohledný. Neustále mlel pusou a byla s ním hrozná sranda. Naproti
tomu Adam nemluvil skoro vůbec. Nikdy neřekl nic
navíc. Byl chytřejší, záhadný a prostě tak sladký.
Jedním slovem k nakousnutí. Fakticky si nebyla jistá. Kdyby je tak mohla spojit dohromady v jednu jedinou bytost. A hlavně, oběma už bylo hodně přes
dvacet, takže to nebyli žádný pubertální hovada,
jako kluci z její třídy. Tohle byl úplně jiný level.
III.
Tohle se nemělo stát. Nemělo. Desítky pohřebních hostů se tak tvářilo, když se rakev ztrácela
v útrobách hrobu. Venku pršelo a počasí nebylo
o moc lepší, než tohle všechno kolem. Pěkně na
hovno. Vlastně to všechno k sobě tak nějak patřilo.
Rakev, květiny, zatažená obloha a uplakané tváře
pozůstalých. Nevěděl proč, ale on sem nepatřil.
On tu dnes neměl být. Moc dobře si všiml, jak ho
všichni probodávají nelidskými pohledy. Ale kurva
proč? Přišel se rozloučit s kamarádem. Jako všichni. Tohle se opravdu nedalo vydržet. Desítky párů
všelijak barevných očí na něho mrkalo.
A on věděl, co mu ty pohledy říkají. „Měl jsi
tam být ty. Ne on.“ Jasně, že by ho nejraději viděli
tam dole. Ale chyba lávky. On tu stojí živ a zdráv.
Z masa a kostí. Protože Bůh, o kterém se tady zmiňoval farář, si to tak přál.
„A vy všichni mi můžete akorát tak vyhulit
ocas“, odpovídal všem těm nenávistným pohledům, bodajících ho jako tisíce nožů.
Přišel k okraji hrobu. Moc dlouho se u něj nezdržoval. Ani se tam dolů nekoukal. Nabral do dlaně hrst mokré zeminy a nechal ji zmizet v díře úplně stejně, jako v ní zmizela hnědá truhla. Sbohem
navždy. Kamaráde. Škoda ho. Měl ho rád. Opravdu. Teprve dnes, když se s ním přišel rozloučit, mu
došlo, že to byl jeho skutečný přítel. Opravdový
a možná i jediný. Pohřební hostinu a řeči o upřímné soustrasti si strčte někam. Hyeny. Komu by se
chtělo za takových podmínek žrát? O co byli, do
prdele, lepší než on sám, když se budou na uctění
jeho památky přecpávat drahým žrádlem? Tohle už
by nezvládl.
Potkal tu spousty cizích, ale i známých lidí. Jen
Dana nepřišla. Podělala se strachy. Neměla odvahu, aby se podívala do té tmavé jámy. Jak mu tohle
mohla udělat? Vždyť spolu chodili. Byla to jeho holka a ani mu nepřišla dát poslední sbohem. V životě
musí člověk rozchodit ledacos. Jsou horší věci, než
něčí pohřeb. Třeba, když někdo vyzradí tajemství,
které by mělo navždy zůstat ukryto někde hluboko v lidském nitru. Ale může se na ni člověk zlobit? Jasně, že ne. Vlivem všech těch okolností se
k tomu nedokázala přimět. Lidé to pochopí, proto-
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že všichni ve vsi vědí, že jí malinko přeskočilo kolečko v převodovce. Aby tak udělala nějakou hloupost.
Jen, co se to tady trochu uklidní, bude ji muset navštívit. Prokličkoval mezi náhrobními kameny. Minul
smuteční vrbu sklánějící se nad jeho mokrou hlavou
jako děsivý přízrak něčeho, co nepochází z tohoto
světa. Prašná cestička lemovaná pečlivě upravenými
záhonky všelijaké hřbitovní zeleně jej dovedla až ke
kované hřbitovní bráně.
Poslední otočení.
Poslední rozloučení.
„Jděte všichni do prdele!“
IV.
U autobusové zastávky zastavilo auto. Byl to červený Favorit. U spolujezdce se stáhlo okénko a z něj
vykoukl Adam. David seděl za volantem a láskyplně
se na ní usmíval.
„Chcete svézt, slečno?“
Jasně, že chtěla. Přeci tady nebude čekat na autobus, když se může svézt zadarmo. A ještě k tomu
s klukama, co se jí hrozně moc líbí. Jen si nějak nevybavovala, že by David vlastnil tohle auto. Ona vlastně
ani moc dobře nevěděla, které z těch mnoha aut mu
ve skutečnosti patřilo. Pokaždé seděl v jiném. Nebyly
to, pravda, žádné novinky, ale pořád lepší Favorit než
jezdit autobusem. Pro začátek by stačil.
Měl naleštěný lak a byl posazený na chromovaných kolech. Na to, že to auto bylo starší než ona,
bylo ve velmi dobrém stavu. Jen v něm bylo na její
vkus trochu moc zahuleno. Nesnášela cigaretový
kouř.
Což hrálo ve prospěch Adama, který byl nekuřák.
Ale když David měl hezčí postavu. Více svalnatou.
Zase se nemohla rozhodnout.
Nahmatala bezpečností pás. Nešel zacvaknout.
„Asi se ten blázinec rozbil, nebo co,“ konstatovala směrem ke klukům.
„Na co bys chtěla pás, na ten kousek?“ vysmál
se jí do očí David.
„Jo. Řidič má bejt veselej, z motoru musí lítat jiskry a pásy jsou pro sraby,“ dodal Adam.
Brala to s humorem. Věděla, že David jezdit umí.
Auto bylo v dobrém stavu. Určitě mělo i dobré brzdy.
Kluci se v nich dost často montovali. Určitě by nejezdili s autem, co nebrzdí. Ne. To určitě ne. Nejsou to
žádní tupci.
David začal protáčet motor. V tomhle autě to vypadalo spíše směšně. Favorit místo hlubokého burácení plakal. Dal směrovku, přední kola několikrát prohrábla. Spálená vůně spojkového obložení se krásně
promíchala se zápachem rozpáleného asfaltu a cigaretovým kouřem. Dana neměla moc v lásce rychlou
jízdu. Bylo jasný, že kluci se chtějí předvést. Pokusila
se několikrát Davida zkrotit, aby sundal nohu z plynu. Marně. Její snažení se ztratilo v drsných textech
nějakého českého rappera, kterého ani neznala a jehož hlas vykřikoval z reproduktorů něco o radostech

a starostech naší krásné české země. Jak aktuální
téma, pomyslila si.
David řezal zatáčky, jako kdyby byl pilotem závodního auta, které je ovšem na podobný styl jízdy
stavěné, na rozdíl od favorita, pod náporem jeho těžké nohy trpícího víc, než ona sama při každém dalším
průjezdu zatáčkou. Favorit se v zatáčkách naklápěl
jako loď na rozbouřeném moři. Pneumatiky kvílely
jako meluzína v komíně a v řadící páce to občas podivně zachrčelo. Hoši si ten adrenalin očividně užívali. Vzájemně se burcovali a hecovali. Zážitek z rychlé
jízdy jim zkazil jen jeden Trabant, jenž se horlivě plazil
do mírného kopečku a zanechával za sebou jedovatou, kouřovou clonu. David se mu nalepil skoro až
k nárazníku a sešlápl brzdový pedál.
Dana se musela zapřít dlaní o sedadlo řidiče.
Brzdy by tedy fungovaly…
„Sakra, papundekl!“ plácl David vztekle do věnce
volantu.
„Jestli pak víte, co se stane z Trabanta, když se
vybourá?“ otočil se na ně Adam.
David se pobaveně zachichotal, protože nejspíš
znal pointu. Ona jen pokrčila rameny.
„Přeci milion trsátek na kytaru!“
Dana se neupřímně zasmála a v duchu si pomyslila, že by asi udělala lépe, kdyby si počkala na ten
zatracenej autobus.
V.
Chystala se osprchovat. Zírala na svůj nahý odraz v zrcadle. Tupě a nepřítomně. Málem by sebe
samou ani nepoznala. Ještě před necelým měsícem
byla veselá a hezká dívka. Teď její opuchlé oči nevěřícně zíraly na pohublou trosku. Tenoučkými prsty se
zapírala o porcelán umyvadla. Aby neupadla. Cítila,
že má nějak vratká kolena. Ten kripl měl pravdu.
Tyhle ampule mají kouzelnou moc. Člověk po
nich moc nepřemýšlí. Necítí. A to je dobře.
Mrkla okem na rozbalenou žiletku. Ano. Mohla by
to udělat. Jedním tahem vyřešit všechny problémy.
Ale co když po smrti není konec? Co když tam, na
druhé straně, čeká něco nebo někdo, kdo ji potrestá
za všechny pozemské hříchy? Po tváři jí stekla slza.
Měla strach, obrovský strach. Nemohla spát. Trápily
ji noční můry. Viděla v nich jeho. Nebyl mrtvý. Vlezl jí
do hlavy, aby ji mohl ve spánku děsit. Slýchala různé
zvuky a lidské kroky. Lidské? Ona ani nevěděla, čí
kroky to byly. Nikdy nikoho neviděla, jen slyšela. Ale
stačilo to k tomu, aby se z ní stal blázen.
Už prostě nemohla dál. On tu byl! V její hlavě!
Nemohla mu v tom žádným způsobem zabránit.
Bude ji ničit zevnitř. Pomaloučku ji připraví o rozum. Začne ji požírat po částech jako podělaná rakovina, dokud z ní nezbude jen prach a písek, který
rozfouká vítr. Takže z ní nakonec nezůstane ani zrníčko. Promění se v prázdnou nicotu. Takhle skončí
za to že… Ne! Nemohla na to ani pomyslet, natož to
vyslovit nahlas. Srdce se jí rozbušilo. Ve spáncích jí
pulzovala vroucí krev. Pocit na umření nebo šílenství.
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„Nemůže se vrátit! To přeci není možné!“ plácla
dlaní svůj odraz, který se na moment rozvlnil a poté
hned zaostřil. Čekala, že ji ta dívka v zrcadle, co už
měla do zdravého člověka daleko, odpoví. Ale jen na
sebe mlčky zíraly. Dvě němé tváře. Zatracené duše
bloudící na tenkém ledě mezi zdravým rozumem a šílenstvím.
Vezme si lék na bolest. Musí, jen tohle mu zabrání, aby ji trápil. Vysypala si do dlaně další pilulku.
Zaklonila hlavu a polkla.
,,Ještě pár minut a bude dobře, Dano,“ ujišťovala
sebe samotnou.
„Proč? Proč já?“ ptala se svého odrazu. A skleněná Dana ji tentokrát odpověděla.
„Protože jsi svině. A na každou svini jednou přijde řezník.“
„Drž hubu, ty vysušená tresko!“
„To ty jsi vysušená, já jsem jen tvůj odraz! Ty už
brzo chcípneš. Ale já tu budu pořád.“
Začala plakat. Byla opravdu nemocná... To ty
prášky. Ona přeci taková není. To oni oba ji chtějí
zničit. Jen si nebyla jistá, koho by se měla bát víc?
Živého nepřítele nebo mrtvého milence?
Zhroutila se na podlahu vydlážděnou z bílých
dlaždic.
„Já už nemůžu! Nechte mě!“
Odvrátila hlavu stranou a začala zvracet.
VI.
Leželi ve společném objetí. Po podlaze se válely jejich rozházené věci. Jen její podprsenka trčela
na okraji postele a krajkový košíček se ještě mírně
pohupoval ze strany na stranu. Vzduch byl teplý
a vydýchaný. Stalo se to… Milovali se téměř celou
noc. Většina kamarádek říkala, že první sex nestál
za nic. Asi neměly toho správného chlapce. Dana se
šťastně pousmála a položila zpocenou hlavu na jeho
hruď. On spal. Sladce, jako malé dítě. Pravidelně
oddychoval a z jeho tváře zmizel ten rošťácký výraz. Nevadilo jí to. Ona taky bude spát. Ale teď ještě
ne. Měla plnou hlavu všelijakých myšlenek. Taky se
tomu říká ,,hlava v oblacích“. Vůbec to nebyla žádná
rychlovka. Mazlili se snad celé hodiny. Byla na to dokonale připravená. Nakonec to dopadlo ještě lépe,
než si to kdy ve své fantazii představovala. Hladila
ho po tváři. Nevnímal to. Byl tak roztomilý, že měla
chuť si na něho znovu vlézt. Určitě ještě bude mít
možnost. Měla pocit, že už se rozhodla. Milovala ho.
V tuhle chvilku tomu tak rozhodně bylo. Nyní tu byli
jen oni dva. A nikdo jiný.
Říkal, že bude mít celý víkend volný byt. Mohli
by ho strávit společně. Chodili by na procházky. Ona
by mu dělala snídani a on by jí za to přinesl čerstvé
gerbery. Celé dva dny jen spolu. A po večerech by si
mohli pouštět nějaké filmy, poslouchat hudbu a pak
dělat všechny tyhle krásné věci. Dana tomu všemu
věřila. Kluk, co je tak něžný milenec, přeci nemůže
být takový grázl, za jakého ho měli ostatní. A i kdyby.
Bylo jí jedno, co dělal. Na ni byl hodný a milý. Byl to
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úplně jiný kluk, než býval ve společnosti svého nejlepšího kamaráda. Ten jí ostatně také nebyl úplně tak
lhostejný. Ale neudělal první krok. Jen se na ni koukal. Kdyby si pospíšil, mohla teď třeba ležet v jeho
objetí.
„Ty jsi ale pěkná děvka,“ pomyslila si. To přeci
nejde. Nemůžeš mít dva kluky najednou. Obzvláště,
jsou-li to nejlepší přátelé. Buď ten nebo tamten. Oba
najednou mít nemůžeš.
Tak teď bude záležet, jak se k tomu postaví on.
Sice jí šeptal do ouška, že ji miluje, ale může tomu
věřit? Bude si ho muset vyzkoušet. Rozhodně si přála, aby z toho ráno bylo něco víc. Uvidí. Ale on není
takový. Miluje ji. Věděla to.
Zavřela oči a pokusila se usnout.
Byla to vysilující noc.
Krásná.
Snad to nebyla jejich poslední. To by byla obrovská škoda.
Obrovská.
V.
„Končím. Už mám dost.“
Otočil do sebe panáka vodky. Hrdlo se mu sevřelo. A to tak, že nic nemohlo tam ani ven. Kamarádi se
ho pokoušeli přemluvit, aby zůstal ještě chvilku. Ale
když si opilec vezme něco do hlavy … Zkoušeli to
marně. Dokonce mu nabízeli, že ho odvezou domů.
Nechtěl. Nechtěl nic. Potřeboval se malinko provětrat. Žil v neustálém stresu. Zabouchl za sebou dveře.
Čerstvý vánek ho popleskal po zarudlé tváři. Balzám na jeho prohnilou duši. Venku už byla tma. Do
půlnoci chyběla necelá půlhodinka. Vydal se klátivou
chůzí noční ulicí. Jindy docela rušnou, nyní potkal jen
nějakého zatoulaného psa.
Kráčel svižným tempem pod okny domů. Kdesi
v dálce zahoukal alarm. Jinak klidná noc.
„Kdyby byla každá noc taková…,“ problesklo mu
mozkem naloženým v lihu.
Musel si dát hodně chlastu, aby mohl dobře spát.
Dana mu to nedovolila. Nevěřil jí ani náhodou. Kdyby
se chtěla zabít. Rád by jí s tím pomohl. Zabočil do
vedlejší ulice. Začínalo se ochlazovat. Založil si ruce
do kapes. Nic nevnímal. Nekoukal nalevo ani napravo. Tunelové vidění. Jen před sebe.
To ten chlast. Kvůli té krávě chlastá víc a víc. Alkohol je jeho nejbližší bližní, když má slabou chvilku.
Spousty lidí možná něco tuší. Ty jejich ostrý pohledy.
Nenávidí ho z nějakého nepochopitelného důvodu.
A kdo mu to jako může dokázat? Nikdo. Nic na
něho nemají. Jen Dana.
Jenomže ta to sama brzo ukončí, a když ne, tak
se o to postará. Mohl by jí dát všelijaké léky.
A ona by do sebe to svinstvo klidně hodila. Byla
magor. Byla by to sebevražda z nešťastné lásky.
Spřádal svůj plán.
Už to nebylo daleko. Ještě několik bloků. Kdyby
to vzal přes park, byl by doma dřív. Ale parky jsou po
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nocích zbytečný risk. Schází se tam spodina společnosti. Smažky, bezdomovci, zloději.
Bylo mu zle. Nohy už ho nechtěly moc poslouchat. Ono vůbec celé tělo bylo nějaké vratké. Jako
domeček z karet. Všude byl klid. Lidé už touhle dobou dávno spali nebo byli zalezlí v barech a diskotékách. Byl tu jen on, chladný vítr, noc a měsíc svítil
jasně.
Něčí kroky. Kdesi za ním.
Sám přidal na tempu. Neměl dobrý pocit. Otáčel
hlavou do všech směrů, aby se ujistil, že ho nikdo
nesleduje. Nikdo.
„Jsi tu sám. Jen ty. Tak čeho se to bojíš?“
Opilci se nebojí. Ale tentokrát tomu bylo jinak.
Lidé, kteří nemají zrovna čisté svědomí, cítí strach
neustále. Ta potvora měla zazobaný rodiče. Klidně
by si mohla dovolit najmout partu gaunerů, co by mu
dali za vyučenou. To by tedy mohla. Na to, ale byla
dost podělaná.
Zase ty kroky. Vzadu. Vpředu. Všude.
Co když jsou ty zvuky jen v tvé hlavě? Jsou dvě
hodiny ráno a ty jsi úplně na sračky. Můžeš třeba vidět růžového králíčka, jak jezdí na koloběžce.
„Až se ráno vzbudíš, bude lépe a možná se tomu
ještě zasměješ,“ našeptávalo mu vlastní podvědomí.
Přešel silnici. Na semaforu zuřivě blikalo žluté
světélko.
Kecy. Nebyl tu sám.
Jsou mu v patách. Ty kroky patří jim. Dana je sem
poslala.
Takhle jim stejně neuteču. Ale zadarmo jim to
taky nedám.
Sáhl do zadní kapsy u kalhot. V jeho ruce se zablýskla čepel nože. Zuřivě s ním několikrát máchl
před sebe.
Ty kroky. Byly najednou pryč. Slyšel jen svůj
zrychlený dech a tlukot srdce.
Stará finta. Čekají někde v temnotě, až se k nim
otočí zády a pak… zbijí ho jako koně.
„Tak pojďte! Vylezte, vy zmrdi! Myslíte si, že se
z vás poseru?!“
„Poseru! Poseru!“ odpověděla mu ozvěna mezi
domy.
Nic. Nikdo tu není.
Krk by za to ale nedal.
Noc měla oči.
VI.
Auto stálo nakloněné na stranu. Přední kapota
byla slisovaná a dokonale lemovala betonový sloupek, po jehož celé délce se táhla prasklina. Ještě
pořád cítila zápach spáleného brzdového obložení.
Z chladiče stoupaly šedivé obláčky, které před očima
mizely. Nemohla si vzpomenout, co přesně se stalo ... Důležité ale bylo, že ona sama byla v pořádku.
Jen se jí třásly ruce. Nemohla to zastavit.
Pomalu se zvedla ze sedadla. Dveře u spolujezdce zaskřípaly a rozrazily se dokořán. Adam. Vykulil
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se z auta ven. Zmizel jí ze zorného úhlu. David seděl
zcela nehybně, tváří na volantu. Dlaně měl položené
na kolenou. A chrčel. Jako když člověk pod vodou
polyká andělíčky.
„Davide! Davidééé!“
David na její volání nijak nereagoval. Dál si klidně
chroptěl a sípal. Naklonila se dopředu. Volant byl potřísněný krví. Jeho tvář a vlasy taky. Přístrojová deska
blikala všemi barvami jako vánoční stromeček. Začala plakat. Zalomcovala nehybným tělem, které vzápětí zavrávoralo a bezvládně se skulilo na sedadlo
spolujezdce. Začala panikařit. Snažila se nahmatat
kliku dveří. Třásla se jako osika. Celá se třásla. Chvilku plakala a pak zase křičela.
Na silnici projelo auto. Dost rychle na to, aby si
jich jeho řidič všiml a zavolal pomoc.
Adam dřepěl na zadku a bez mrknutí oka sledoval Davidovu rozmlácenou tvář.
Rozrazila dveře. Chtěla mu pomoci, ale podlomila se jí kolena. Padla na všechny čtyři jako kočka
a začala chrchlat a zvracet šťávy.
„On nedejchá! Pane Bože, on se vůbec nehejbe!“
procedila mezi zuby společně s hleny.
Klapnutí dveří. Tvrdé kroky. Někdo ji popadl
a zvedl ze země. Byl to Adam. Ve tváři měl vystrašený výraz a snažil se ji uklidnit.
„Adame, pomoz! Pomoz mu!“ plakala.
„Promiň,“ vyjekl plačtivým hlasem. Popadl ji za
ruku a táhl pryč.
Chvilku byla jako v transu. Nevěřila tomu, co se
právě děje. Nevěděla, proč ho vůbec poslouchá, byla
jako zhypnotizovaná. Táhl ji za sebou jako kus hadru.
Vůbec nedbal její prosby. Naopak. Přidával na tempu,
až se za několik okamžiků ztratilo auto i s Davidem
z jejich dohledu. Najednou byl pryč. Jako když utne.
Vyndala z kapsy mobil. Začala vyťukávat číslo
112. Adam to zbystřil. Ještě stále nemohl popadnout
dech, jak ji vláčel za sebou. „Nemůžu ho tam nechat!
Nemůžu přeci!“, drmolila. Dlaně se jí třásly. Přehmátla se. Na displeji se objevilo neexistující číslo. Vzteky
zaklela a začala znovu vytáčet.
„Tak to ani omylem!“ vyškubl nic netušící Daně
telefon z ruky.
„Co to děláš?!“ vyštěkla po něm. „Okamžitě mi
ho vrať, ty parchante zasranej!“
Adam se rozpřáhl a ladným obloučkem zahodil telefon, který se ztratil pod hladinou bublajícího
potůčku. Stála jako opařená. Oči měla vytřeštěné
v sloup. Popadl ji za předloktí a několikrát s ní zalomcoval.
„Jdeme! Rychle!“ snažil se ji opět odvléci.
Tentokrát se začala vzpírat. Křičela jako siréna.
Srazil ji k zemi. Zalehl ji svým tělem, aby ji zpacifikoval.
„Nééé! Musíme se vrátit!!! Musíme!“ vykřikovala
pořád dokola.
Už to nemohl dál poslouchat. Vždyť ta kráva je
oba dva prozradí.
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Na ústech jí přistály obě jeho dlaně.
Její křik se proměnil v nesrozumitelné huhňání
a žvatlání.
„Drž hubu! Mlč už!“ křičel jí do obličeje.
Udělala to. Ani nevěděla proč. Teď na něho tiše
zírala do široka rozevřenýma kalnýma očima a vrtěla
hlavou jako pomatená.
„Poslouchej mě! Nemůžeme se vrátit. Nemůžeme mu pomoct! My jsme to auto ukradli! David je
v píči a já mám podmínku! Jedna jediná chybička
a půjdu do kriminálu na hodně dlouho! Tak drž hubu
nebo tě zabiju! Slyšíš mě, ty děvko?! Tohle si necháš
pro sebe!“ Tvářil se rozzuřeně. V jeho hlase nebyla
ani špetka nejistoty. Myslel to vážně.
Ale ona se musela vrátit, protože Davida milovala. Nemohla ho tam jen tak nechat. Začala klást
odpor. Vyrazila proti němu pěstí, ale trefila se jen do
ramene. Jako odvetu za neposlušnost ji sevřel pod
krkem a začal ji rdousit. Konečně byla ticho. Kopala
a smýkala nohama. Snažila se nadechnout. Měl pevný stisk. Nemohla dýchat.
„A teď mě poslouchej! Tohle se nikdy nestalo! Nikdy! My jsme tu nebyli! Budeš dělat přesně to, co ti
řeknu! Jinak tě stáhnu s sebou! Jedeme v tom oba
dva! Rozumíš?! Oba!“ Byl šílený. Jeho pohled nepatřil
nikomu a ničemu, co kdy chodívalo po téhle planetě.
Tohle nemohla udělat! Nemohla! Jak se může
vůbec něco takového stát? Vždyť David tam umíral
a ona by ho tam měla nechat? Nechat zemřít svého
kluka? To nikdy! Takhle se člověk k člověku nechová.
Ale co jí zbývalo jiného. Pud sebezáchovy byl silnější a ona se už opravdu potřebovala nadechnout…
VII.
Tomu místu říkali Vyhlídka nebo taky U vysílače.
Vedla tam strmá cestička z lesa na okraji vsi. Vidlákova.
Vyhlídka tomu říkávali místní proto, protože to byl
nejvýše položený geografický bod a byl odtud překrásný rozhled po okolí. Byla to skála tyčící se nad
korunami těch nejvyšších stromů, na svém vrcholu
lemovaná kolem dokola zábradlím. Stálo tam několik
laviček v dezolátním stavu a pak taky spousta odpadků. Pohozenými papírky počínaje a prázdnými
lahvemi konče.
U vysílače se tomu říkalo proto, protože tam byl
postavený zesilovač na televizní signál, jinak by se
ve vidlákově nemohli koukat na televizi. Ne, že by
v ní dávali něco důležitého, ale zkuste dneska žít bez
televize...
Jinak to bylo Bohem zapomenuté a lidmi (obzvláště těmi mladými) vyhledávané místo.
Návrší vyhlídky skýtalo spousty vyžití. Někdo se
tam chodil kochat, jiní dělat nemravné věci a taky na
tomhle místě spousty lidí poprvé vyzkoušelo svoji
první cigaretu.
Dana stála na první příčce zábradlí. Vanul teplý letní vánek a vháněl ji rozpuštěné vlasy do tváře.

Tady byl klid. Celé údolí jako na dlani. Když byla malá
holčička, brával ji sem její otec. Dnes už ho skoro
ani nevidí. Pořád jen cestuje a honí se za penězi.
A s matkou se to už prostě nedá vydržet. Krása..,
jen vzlétnout, pomyslila si. Mít tak křídla a moct uletět někam hodně daleko. Pryč odtud, pryč od matky,
pryč od Adama…
Polkla poslední pilulku. Poslední! Jako kdyby se
naposledy nadechla. Protože ty pilulky ji opravdu dělaly dobře. Prázdnou lahvičku uchopila mezi dva prsty. Pozdvihla ji nad propast a upustila. Zmizela pod
korunami stromů. Raz dva.
„Tak tady jsi,“ ozval se něčí hlas kdesi za ní.
Dana se úlekem málem zřítila dolů. Stihla se však
zachytit druhé příčky, která ji nyní sahala až ke kolenům, takže zmizet jako ta lahvička léků by nebylo zas
až tak obtížné. Obzvláště teď, když je nadopovaná tím
svinstvem. A možná, že by to nebylo ani tak stresující.
Ten okamžik před nárazem. Byla by to jistota. Propast
byla hluboká přes padesát metrů. Třeba by měla štěstí
a praštila by se do hlavy o jednu z větví všech těch
stromů. Ani by to nepostřehla. Člověk se bojí smrti, ale
kdyby to přišlo takhle, ani by o tom nevěděla. Seskočila dolů na pevnou zem a otočila se po hlase.
Proč ji to ani tak moc nepřekvapilo? Byl to Adam.
Netvor. Bestie, co má místo srdce kus šutru. Stál
v místě, kde končí přístupová cesta a začíná vchod
do ohrádky.
„Co tu chceš?!“ vyštěkla po něm.
Tupě pokrčil rameny a vykročil jí naproti. Dana
udělala instinktivně krok zpět. Její záda se opřela
o zábradlí. Neměla kam utéct. Neměla! A on se přibližoval.
„Nenech se rušit. Klidně pokračuj.“
„A to jako v čem?“
Adam se na moment zastavil, vytáhl ruku z kapsy a naznačil gesto symbolizující pád, doprovázené
hvízdnutím.
„Nechtěla jsem skočit!“
Opět pokrčil rameny a pokračoval v chůzi. Vzdálenost mezi nimi se nebezpečně zkracovala. I když se
tvářila klidně, on cítil, že má strach. Obrovský strach.
Přes rameno jí visela kabelka. Měla ji přitisknutou na
levém stehně. Nebyla moc velká. Sotva by stačila na
všechny ty blbůstky, které holky běžně nosí. A ona
v ní zrovna teď štrachala. Když ruku vyndala, držela
nůž. Nebyl moc veliký, ale kdyby se dobře trefila…
Rozhodně ho tím tak trochu překvapila. Strach
ale necítil. Byl to nerovný souboj. Což ona pochopitelně nevěděla.
„Ty máš nůž?“
„Vidíš.“
„Proč?“
„Jsem ti říkala, že tě zabiju! Jestli se ještě přiblížíš, bodnu tě!“
„Polož to nebo si ublížíš,“ pokračoval dál.
Poslední výstraha. Začínala se jí třást kolena. Ten
hnusák se stále přibližoval. Sice mu slíbila, že to jed-
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nou udělá, ale teď si byla jistá, že asi ne. Nedokáže jen tak chladnokrevně zabít člověka. Tak jako to
udělal on. Měla takový zvláštní pocit, že je na něm
něco jiného. Nevěděla ale přesně co. Jen tušila, že to
rozhodně nebude nic dobrého. A nakonec ho bude
muset nejspíš určitě zabít. Teď nebo nikdy! Pozdvihla
nůž. Poslední výstraha a pak prostě bodne.
„Stůj!“, varovala ho.
Samozřejmě, že ji ani tentokrát neuposlechl. Místo toho uchopil ozbrojenou ruku a zkroutil ji Daně za
záda. Byla to rychlost. Nestihla ani vyjeknout bolestí
a nůž ji vyklouzl z ruky.
Čekala, že ji bodne, ale místo čepele do hrudi jí
vrazil pěst do tváře. Až se posadila na zadek. A než
si stihla tohle všechno vůbec uvědomit, nakopl ji do
břicha. To si uvědomila okamžitě, protože to byla nesnesitelná bolest.
Mezi tím, co se svíjela v bolestech a fňukala jako
štěně, on se ohnul pro nůž. Několikrát si ho prohodil
v ruce a pak ho upustil na zem. Jen tak. Jako naprosto nepotřebnou věc. Kus papírku.
„To nebylo za ten nůž.“
„Chcípni ty šme-šmejde!“ zadrmolila fistulí.
„My dva, Dano, si musíme něco vysvětlit.“
Špičkou boty se jí zapřel o rameno a převrátil ji na
záda. Vzteky proti němu vyhodila několikrát nohou
a tak ji znovu nakopl. Tentokrát ale do boku, až se
rozplácla na znak. Přesně, co potřeboval. Z té rány
do břicha ještě stále lapala po dechu. Byla úplně
v prdeli. Troska. Hodně moc zhubla. Měla propadlé
lícní kosti, bledou pokožku a jiskra života z jejích očí
už byla taky dávno pryč. Tohle už byl úplně někdo
jiný, než koho kdysi znával.
Myslel si, že to snad ani nedokáže, nakopnout ji.
Ale nakonec mu to nedělalo žádný problém. Spíše
naopak. Někde uvnitř ho to strašně moc uspokojovalo. Její utrpení se mu líbilo. I přes to, že ji miloval.
Jenomže věci se daly do pohybu. Nyní už nemohl
couvnout.
„Jak já jsem tě miloval!“ zakřičel kdesi ve svém
nitru.
Vzteky ji kopl do tváře. Plačtivě vyjekla. Odněkud
z houští vylétlo hejno špačků. A teď by jí mohl šlápnout do úsměvu nebo jí zlámat prsty na rukou. Obcházel ji v malých kruzích a rozmýšlel, jak s ní naloží.
Začalo mu to stoupat do hlavy.
Tady nebylo pro slitování místa. Za to slečna nenávist se usadila do první řady jeho mozkového centra.
Dana plakala. Tvářila se jako jeden z těch opuštěných psů co běhají po ulici a žerou zbytky z popelnic.
„Proč to děláš?“ otočila se něj.
Odpovědí jí byl kopanec do ledvin.
„Víš, když tu jsme jen my dva, docela rád bych
otevřel starý rány…“
„Tak na tohle se zmůžeš? Uhodit holku?!“
„Přestaň už fňukat, protože ti to stejně nepomůže. Já totiž nic necítím. Mohl bych tě tu klidně uko-
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pat a stejně by mě to bylo jedno,“ napomenul jí se
vztyčeným ukazováčkem a ona čekala další ránu.
Ale nepraštil ji. Jen naznačil další kopanec a ona instinktivně sevřela hlavu do dlaní. Adam se pobaveně
zachechtal. Pak ten smích zadusil a ona slyšela jen
jeho zrychlený dech.
Jen oni dva a staré rány…
To byla ta jediná věc, na kterou nechtěla ani pomyslet. Právě kvůli těm ránám se z ní stala pochodující mrtvola.
„My jsme to auto normálně ukradli,“ pronesl zamyšleně, ,, jednomu klukovi, co nám dlužil dost peněz a nechtěl zaplatit. Tak jsme si toho Favorita vzali
jako zástavu. A kdyby nám zaplatil, tak by jsme mu
ho vrátili. Co by jsme taky sakra dělali s takovou starou mršinou?“ Adam se odmlčel, dřepl si vedle její
hlavy a začal jí papírovým kapesníčkem otírat natržený ret. „A když už jsme tedy měli to auto,“ pokračoval
dál, „tak jsme si chtěli jen tak zařádit. Trochu mu vodrbat pneumatiky, vyjezdit mu nádrž. Aby to ten sráč
neměl tak lehký.“
Pomohl jí posadit se. Vypadala opravdu bídně.
Na levé tváři jí rašila rudá podlitina.
Horní ret měla už dávno oteklý. Otok jí zkřivil celá
ústa, takže vypadala jako lidé po mrtvici. Ani teď mu
jí nebylo líto. Ani trochu. Naopak. Spíš by potřebovala ještě pořádnou pěstí do nosu, aby konečně měla
proč plakat.
„A potom jsme potkali tebe. Věř tomu nebo ne,
ale mě se tenkrát vzrušením rozbušilo srdce jako nikdy. Hrozně moc ti to slušelo… Byl to můj nápad, že
bychom tě mohli svést. Jen tak by jsme se proháněli
krajinou. Jako kamarádi. Nakonec bychom tě vysadili doma a rozloučili se. Jen na chvilku. Přišel bych
pak za tebou. Koupil ti květiny, protože vím, že je máš
strašně ráda. Gerbery. Celý pugét. V noci bych vlezl
oknem do tvého pokoje a pak by jsme se milovali. Jako v těch filmech pro holky… Jenomže já jsem
to celý zvoral. Jel jsem moc rychle. Tu zatáčku jsem
znal. Já jí do hajzlu znal a stejně jsem to nezvládl…“
„Co to plácáš, vždyť ty jsi vůbec neseděl za volantem! To David. Nikdy bych s tebou nespala. Milovala jsem jeho! Rozumíš? Davida.“
„No právě. Co kdybych ti řekl, že já nejsem já?“
„A kdo jako?“
„Někdo jiný.“
„Ty jsi šovinistický prase a začíná ti foukat na majáku. A teď mi klidně jednu vraz.“
Vlepil jí facku, až jí spadla brada na rameno. Už
zase začala pofňukávat a tvářit se jako hromádka neštěstí.
„Aůůů!“ třela si dlaní tvář.
Nemusela říkat dvakrát. Udělal to rád. A jestli si
sama od sebe ještě o nějakou tu ránu řekne, s radosti jí to přání vyplní. Položil ji na záda. Celkem snadno.
Byla ještě trochu malátná. Usedl na ni a dal jí ruce
na válečky. Sklonil se blíž, jako kdyby ji chtěl políbit.
Ale neudělal to. Jejich tváře se skoro dotýkaly. Ale
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jen skoro. Hleděli si oba dva do očí. Dana nekladla
žádný odpor. Bezmocně ležela a vzlykala. Že už by
se rozhodla rezignovat? Tak rychle …
„Bavíš se, co? Ty jedna děvko! No, za chvilku tě
ten smích přejde, tomu věř! Protože já jsem se vrátil.
Jsem zpět a ty jsi na řadě! Tohle je jen Adamovo tělo!
Nic víc z něho nezbylo. Prázdná schránka! Uvnitř
jsem já! David! A teď mi zaplatíš za to, že jste mě
tam nechali zdechnout. Ty zkurvená hyeno! Vy jste
mě tam nechali zkapat. Jako krysu!“
„Jsi magor, Adame! On už nežije! A dej mi už konečně pokoj!“
„Omyl, miláčku! To Adam je pár metrů hluboko. Ale všechno má svůj řád. Můj život za dva vaše!
Nejdřív jsem oddělal Adama. Potřeboval jsem totiž
nějaké tělo, protože to moje už dávno sežrali červi.
Jeden život... A teď si vezmu ještě ten tvůj a můžu tu
zůstat, dokud sám nezdechnu. Ale tentokrát chcípnu
důstojně! V posteli jako starej dědek. Na rozdíl od
tebe, Dano. Sice kdykoliv, když půjdu kolem zrcadla,
budu mít toho šmejda na očích, ale to je jen malá daň
za to, že můžu zase žít!“
„David je na hřbitově,“ plakala, ,,chceš ze mě
udělat blázna!“
„Tak ty chceš důkaz?“
Slezl z ní dolů a svlékl si tričko. Dana vyjekla.
Možná strachy nebo úlekem. Nevěděl. Tričko vzteky
zmuchlal jako kus papíru a odhodil za rameno.
„Tak co? Stačí ti to, Dano? Nebo chceš víc?“ rozpažil ruce, jako kdyby ji snad chtěl obejmout. Zvedl
se silný vítr. Zůstala stát v němém úžasu a hleděla na
jeho zohyzděné tělo. Na hrudi a břiše měl desítky ran.
Čerstvě zacelených. Jako kdyby ho někdo rozstřílel
kulometem jak řešeto. Na první pohled. Moc dobře
věděla, od čeho ty rány jsou. Byla to bodná poranění.
Ale tohle by přeci nikdo nepřežil. Jedna rána byla docela blízko srdce. Několik jich bylo na plicích, játrech.
Tohle nebyl sen. Ve snu by přeci nemohla krvácet
z úst. Nemohla by cítit bolest. Jen by se probudila celá promáčená. Tohle byla realita. Co když mluví
pravdu? Ne! On má určitě pravdu. Ona to věděla. Tušila to. Tušila, že si pro ni jednou přijde.
„S mrtvými si není radno zahrávat,“ tohle ji jednou
pověděla cikánská kartářka. „Mrtví se někdy vracejí,
aby dali věci do pořádku,“ říkala ji. A ona odtamtud
utekla, protože to nechtěla slyšet. Nechtěla vědět, že
si pro ně David přijde.
„Davide,“ zašeptala.
„Kdybyste mi tenkrát pomohli, nemusel jsem tam
umřít.“
Dana začala šílet. Plakala. Naříkala. Křičela. Věřila tomu všemu a zároveň tomu věřit nechtěla. Padla
na kolena. Připlazila se k němu jako oddaný pes ke
svému pánovi. Sevřela mu v dlaních nohu těsně nad
kotníkem. Pevně. Čelem se otírala o jeho holeň. Jako
otrok slibující věrnost svému pánu. Je skutečně živý.
Není to žádný duch. Není. Cítila teplo jeho těla. V žilách mu kolovala krev. Vroucí krev. Sténala žalem.
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Prosila ho. Vykrucovala se. Bála se smrti. Dokonce
tvrdila, že ho miluje. Byla odhodlaná udělat cokoliv.
„Jen mě nezabíjej! Davide! Prosím! Já nechci
umřít! On mě k tomu přinutil!“
„On za to, co udělal a ty za to, co jsi neudělala. Musím tě zabít. Jinak bych se vrátil zpátky pod
zem. A to nechci, má lásko,“ popadl ji za vlasy a táhl
k okraji skály.
„Nééé. Davidééé!“
Dovlekl ji až k zábradlí, kde ji srazil na kolena.
„Skočíš sama nebo ti mám pomoct?“
Škemrala o svůj život. Najednou by chtěla všechno vrátit. Udělala by všechno jinak.
Samé výmluvy. Tak holčička by chtěla smlouvat
se smrtí? Ale to moc dobře nejde. Protože David její
duši už dávno zaprodal něčemu, co daleko přesahuje
hranice lidského chápání a i teď při vzpomínce na
ono setkání s tou silou měl sakra nahnáno. Ta věc
byla odpornější než ta nejstrašnější zrůda, jakou si
vůbec kdo dovede představit. Nepodobalo se to ničemu, co kdy viděl. A teď už čekala na Danu. A ta věc
nerada čeká. Velmi nerada. Adam by mohl vyprávět.
Už tam totiž je.
„Prozradím ti jedno tajemství, Dano. Tajemství,
nad kterým lidstvo tápe už od svého vzniku.
Po smrti není konec. Ale až to tam poznáš, budeš
si přát, aby konec byl. A já se vlastně ani nedivím
všem, kteří se smrti bojí. Protože se mají čeho bát.
A já jsem za to všechno na tebe tak nasranej, že bych
ti nejradši zakroutil krkem. Ale neudělám to. Protože
by to bylo moc jednoduché. Adama jsem oddělal bez
mrknutí oka. Ale vím, že ty jsi za to svým způsobem
nemohla. A vlastně, mám tě pořád rád, ty proradná
potvoro, takže ti odpouštím.“
„Lžeš! David umřel! Nemohl se vrátit. A já ti to
málem uvěřila! Mrtvý nemůžou…,“ utopila zbytek
věty ve svém pláči.
Nechal ji být. Stejně už ho nejspíš nevnímala. Ta
nevnímala nic. Klečela na kolenou a plakala, až se
dávila. Někomu by její pláč mohl připomínat smečku
vlků vyjících na měsíc. Ta už je potrestaná dost. Pustil ji. Tohle je větší trest. Dokonce svých dnů se bude
bát zemřít. Protože ono to tam je. A každý se s tím
setká. Každý. Otočil se a šel pryč. Pro něho už byla
Dana dávno mrtvá. Místo ní zabije někoho jiného.
Vždyť na tom nesejde. Život jako život. Ani Adama
nemusel zabíjet, ale on ho zabít chtěl. Teď půjde do
města a zabije prvního bezdomovce, kterého potká,
aby už měl konečně klid.
Kroky. Přibližovaly se k němu obrovskou rychlostí. Něčí ruka ho zezadu objala pevně kolem krku.
„Konečně chcípneš!“
Leknutím se prohnul v zádech. Ale nejen tím…
Pocítil v ledvinách palčivou bolest. A znovu
a znovu, jako by se na něho sesypal roj sršňů. Nohy
se mu podlomily v kolenou. Najednou mu byla obrovská zima. Její vlasy ho šimraly na tváři. Dana mu
přitiskla rty k uchu.
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„Vrátíš se zpátky, kam patříš!“ zašeptala a bodla. „Teď už nejsi tak silnej, co, ty zmrde?!“ vyprostila
z rány nůž a znovu ho do něj zapíchla.
Proradná bestie! Neměl tam nechávat ten nůž. To
byla chyba. Obrovská chyba. On jí věřil.
Jeho tělo začínalo chabnout. Tělem mu projel
mráz. Strašně to bolelo. Strašně moc…
„Na co se zmůžeš teď? Davide nebo Adame.
Nebo kdo to vlastně vůbec jsi?!“
VIII.
„Pojď,“ otočil se k ženě. Jednou rukou odhrnoval
větvičky keřů a druhou pevně tiskl její ruku. Kleštil si
cestu hustým porostem.
Byl to manželský pár ve středních létech. Jejich
sexuální život poslední dobou dost zevšedněl. V sexuální poradně jim poradili, aby vyzkoušeli něco nového. Třeba náhodný sex v přírodě. Nyní k tomu měli
oba dva příležitost. Pracovali spolu. Živili se jako kočovní muzikanti. Bezdětní. Pro takový způsob života
naprosto ideální stav. A dnes se vraceli z dalšího vystoupení a čistě náhodu dostali skvělý nápad.
„Teď a tady,“ zašeptala mu.
Ani na okamžik ho nenapadlo protestovat. A tak
to prostě udělali. Dal směrovku a odbočil na lesní
cestu.
Měla ve tváři zamilovaný výraz. V podpaží držela deku. Hlavou jí probleskly vzpomínky na mládí.
Ta nostalgie. Motýlci v bříšku. S radostí se nechala
vláčet ve spletencích ostružin a všelijakých lesních
nástrah. Bylo to tak zvrhlé. Začala si představovat,
že on je psychopatický násilník a ona jeho nebohá
oběť, která mu musí být po vůli. „To je tak perverzní,“
napadlo ji. Začala vlhnout v rozkroku.
On si naopak zpočátku nepředstavoval nic. Jen
doufal, že když už je v takové ráži, neskončí všechno
dřív, než to opravdu začne. To by byla poslední tečka. Podal by žádost o rozvod. Takže jestli si myslela,
že se rozvalí na záda a oddaně mu roztáhne kopyta,
jako to dělávala doma v posteli, tak se šeredně spletla. Tady si obrátí role. Jako za mlada. Vzpomínka na
jeho mladistvé sexuální výkony ho tak vyrajcovala, že
si snad ani nebude muset brát viagru. Netrpělivostí
přidal na tempu. Funěl jako starý pes. To ty cigarety.
Měl by to omezit. Jeho choť jej ladným krůčkem následovala s hlavou v oblacích.
„To je ono. Tady se pomilujeme,“ pronesl nedočkavě.
Byl to takový malý palouček pod korunami stromů. Kousek od veliké skály, pokrytý měkkou mechovou pokrývkou. Větve stromů nebyly nijak husté a tak
tam prosvěcovaly sluneční paprsky jako lasery.
Jako boží oko v tom podělaným chrámu. Už si ani
nevzpomínal, kde to bylo. Slyšel o tom v pořadu jménem Cestománie. A to kouzelné ticho. Ševelení větru
mezi listy a zpěv lesního ptactva. Jako v pohádce.
Samou nedočkavostí se na ni vrhl. Líbal ji na
krku, točili se kolem do kola jako pomatení puberťá-

ci. Smáli se a objímali. Tohle prostředí mělo skutečně obrovský erotický potenciál. Dokonce takový, že
přestal litovat peněz za ta stupidní sezení v ordinaci
lásky. Rozbalila deku. Začal se okamžitě svlékat. Než
stihla deku rozprostřít, stál před ní jen ve spodním
prádle. I ona pomaloučku odhazovala svršky. Vymrštila před sebe nohou. Jedna bota dole. Pak druhá.
Odhodila blůzku, neměla podprsenku. Usmívala se
na něho jako nějaká štětka.
Byl blahem bez sebe. Dnes se mu zdála nějaká
hezčí. Jindy, když se spolu milovali, trval na tom, aby
si nechávala podprsenku. Na ty její vysušený kozy se
fakt nedalo moc koukat. Dnes ji to ale odpustí. Ještě
si ani nestihla spustit sukýnku a povalil ji na deku.
Začal ji zahrnovat polibky. Jeho ruce se dychtivě přibližovaly ke všem místům určení. Samou radostí mu
přitiskla hlavu na svá povislá ňadra.
Najednou až doposud tichý prostor začaly vyplňovat slastné vzdechy obou milovníků.
Něco se vznáší ve vzduchu, napadlo ho. Bude to
zajímavé odpoledne.
„Počkej,“ přerušila náhle jejich nenadálé souznění a ostražitě zvedla hlavu.
„Co je?“
„Slyšel jsi to?“ vyprostila se z jeho sevření. Začala naslouchat zvukům přírody.
„Kašli na to,“ vrhl se na ní znovu.
„Ty to neslyšíš?“ zarazila ho. „To je divný,“ zavrtěla nechápavě hlavou.
„Do prdele práce! Já se tady na to vážně vybodnu!“ vyštěkl rezignovaně. Veškeré vzrušení bylo pryč.
Ne. Tady bylo něco špatně. Křik. Děsivý křik,
který se k nim přibližoval jako troubení jedoucího
vlaku.
Vysoko, nad jejich hlavami se rozletěly větve.
Rána jako z děla. Byla to dutá rána. Jako když
upustíte meloun na beton.
Milenecká dvojice od sebe úlekem odskočila.
Ona si přitiskla zděšením dlaně na vrásčité tváře.
Jemu spadla čelist až k chlupaté hrudi.
Kousek od nich se zabořilo do hlíny dívčí tělo.
Najednou tam spadla z čistého nebe! Její oči ještě mrkaly v posledních záchvěvech.
Polonahá žena začala znechucením pištět a vřískat.
Na mrtvé, polámané tělo se začaly jako vločky
snášet listy.
On automaticky pohlédl směrem vzhůru.
Ona se svalila na zem v mrákotách…
IX.
Myslel si, že to neudělá. Ale nic na tom nebylo.
Ani teď, když ji zabil, nic necítil. Nic.
Dokonce ani tlukot vlastního srdce. Ani žádnou
bolest. Jen nápor chladného větru na své tváři.
A to bylo dobře. Věděl, že je na živu.
Mrtví totiž necítí vůbec nic.
Tím si byl více než jistý…
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RECENZE

Prosper Mérimée

Venuše Illská

Mrazivý atmosférický mysteriózní příběh napsaný roku 1837 v českém vydání z roku 1912, aneb
ukázka, jak se to dělalo a jak to fungovalo za úsvitu
horrorového žánru.
Prosper Mérimée: la Vénus d‘Ille
Překlad: Otokar Šimek
Vydavatel: Boh. Melichar, 1912
Počet stran: 62

Vypravěč příběhu, uznávaný archeolog, přijede
na požádání navštívit jednoho poněkud samolibého,
ješitného a vychloubačného starožitníka Peyerehorada. Již cestou se dozví o podivném nálezu, který
tento starožitník učinil a jímž se mu po příjezdu hodlá
pochlubit. Peyerehorad totiž na svém pozemku našel
a vykopal dle všeho hodně starou bronzovou sochu
ženy v životní velikosti, o níž je přesvědčen, že jde
o bájnou Venuši. O té se vypráví spousta uvěřitelných
i neuvěřitelných historek, legend a příhod, na něž by
nikdo nebral ohled, kdyby se již během vyzdvihování
sochy z jejího hrobu nestala nehoda. Proto se sochy,
kromě starožitníka, a vlastně i přibyvšího archeologa,
všichni bojí. Archeolog přijede zrovna v době vrcholících příprav svatby Peyerehoradova syna a všichni si
ho samozřejmě považují a zvou jako čestného hosta. V den svatby starožitníkův syn v zápalu míčové
hry soše nasadí snubní prsten, který mu vadí při hře.
Když ho chce vzít zpátky, zdá se, že se jej socha nechce vzdát, neboť tomuto aktu přikládá jistý symbolismus, který hodlá naplnit a stvrdit o svatební noci …
Prosper Mérimée se během svého života hodně
zajímal o archeologii a dějiny umění, byl také jmenován generálním inspektorem historických památek.
A tuto svou profesní zálibu několikrát vtělil do svých
příběhů. Do Venuše Illské mírou vrchovatou, což
však vůbec není na škodu. Historické a archeologické disputace archeologa s Peyerehoradem ohledně
totožnosti, stáří, původu a významu nalezené sochy
výborně navozují, vytváří a zhutňují atmosféru.
Po celou dobu čtení jste chyceni. Byť se dlouhou
dobu příběh odvíjí jako zcela realistický, historizující a obyčejový příběh jednoho nálezu a jedné svatby
(které se Mérimée věnuje také dost, hlavně vztahu
a pohnutkám mezi ženichem, jehož předobraz kritizuje, a nevěstou, již lituje), v němž tu a tam náznaky něčeho dramatického je stále možné mít za podivuhodné, leč vysvětlitelné okolnosti, víte, že se něco stane
a nebude to určitě nic příjemného. Autorovi nelze upřít,
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a není proč se o to snažit, že podobný stav dokáže
navodit lehce, nenásilně, jakoby nezáměrně, a že jej
dokáže udržet až do konce, respektive stále jej podporovat a zintenzivňovat. Víte to. Dokonce si myslíte,
že i víte, odkud ten úder přijde a jak asi přibližně bude
probíhat. Nejkrásnější na tom všem je, že i když tohle
všechno víte a ono to pak i tak skoro proběhne, vůbec
to nevadí. Dychtíte po tom, chcete to už konečně vědět, mrazí vás během toho neustálého přibližování se
k tomu a pak bác. Je to tady a vy nejste nijak zklamání,
že jste to předvídali. Protože je to ještě lepší a působivěji napsané, než jste si představovali.
V tom se skrývá opravdová a skutečná hrůza (a síla
příběhu) – ne v litrech krve, nepřetržité bolesti a žaludku naruby převráceným znechucením. Tohle Venuše
Illská splňuje, přesně tohle ji činí silnou, skvělou, nádhernou, mrazivě strašidelnou. Přesně tohle ji pozvedává do nebeských výšin (nebo pekelných nížin, měříte-li
kvalitu spíše tímto příměrem) literárního horroru.
Dokážu si představit, že někdo o tom může říct,
že z dnešního pohledu podobné staré mysteriózní
příběhy horrorové nejsou. Ale to by si pomyslel snad
jen ignorant. Tohle je prapočátek horroru, strašidelné
literatury a ne nadarmo se v horrorové literatuře stalo 19. století jeho zlatým věkem. Věkem schopnosti a umění ukecat vás ke strachu, ne vás jím zahltit,
vtlouci vám ho do hlavy, ale nechat jej pomalu ve vás
klíčit, až ani nezpozorujete, že už ovládl celou vaši
duši, celé tělo a vy jste ztraceni.
Chcete se s tím seznámit? Chcete to poznat?
Chcete se v tom utvrdit? Chcete se přesvědčit, že ten
konzervativní staromilec, snažící se vás tady a teď
přesvědčit o kvalitách prachem zapadaného staletého mysteriózního horroru, má pravdu? Začít Venuší
Illskou není vůbec špatný krok.
Protože pokud vám to ještě nedošlo, jsem z toho
příběhu fakt nadšený. Je to prostě krása.
Na závěr dvě technické. V roce 1967 příběh pro
televizi zfilmoval Mériméeho veliký fanoušek polský režisér Janusz Majewski. Recenzované vydání
z roku 1912, byť ho co nejvroucněji doporučuji, již
pro ten nádherný překlad Otokara Šimka a staročeštinu, která atmosféře příběhu hodně přidává, asi nebude jen tak lehce k mání, příběh byl ale zařazen i do
antologie Půlnoční povídky (Albatros, 1989), která je
určitě sehnatelnější.
Honza Vojtíšek

HOWARD – 5/2012

Klasický evropský horror, chcete-li eurohorror,
to má dnes těžké. Jasně, na Starém kontinentě toho
v našem žánru vzniká hromada, ale žánrové rozpětí
je relativně úzké. Vyškrtneme-li španělské duchařiny
a francouzský brutal, moc zajímavého nezbude. Filmy, při kterých bychom mohli zavzpomínat na staré
dobré časy pánů Argenta, Fulciho a dalších, by se
daly spočítat na prstech ruky nešikovného řezníka.
Německé Masky by pro něj pak znamenaly prstík
k dobru.
Režie: Andreas Marschall
Scénář: Andreas Marschall
Délka: 112 min
Původ: Německo
Rok: 2011
Hrají: Susen Ermich, Lisa Blaschke,
Michael Balaun, Franziska Breite, Malin Dodin
Stella (Susen Ermich) je nadějnou mladou herečkou, kterou čeká světlá budoucnost na prknech, kte-

rá znamenají svět. Anebo si to o sobě alespoň myslí.
Bohužel lidé od kumštu o její herecké genialitě přesvědčeni nejsou a dveře na klasické herecké školy
jsou pro Stellu zavřené. I když … i když jedna nabídka tady vlastně je. Podivný albín jí nabídne herecká
studia na škole, kterou v sedmdesátých letech zformoval jistý Matteusz Gdula. Ten postavil herectví na
absolutním propadnutí emocím a výsledky jeho práce byly v mnoha směrech úžasné, s jedním drobným
nedostatkem. Matteuszovi ve škole mizeli studenti.
On sám nakonec opustil svět dobrovolně. I dnešní
pedagogové v Gdulově tradici pokračují a tak Stellu
čeká více než nestandardní studium herectví, v rámci
kterého se bude často schovávat na odporné masky,
odhalující nitro svého nositele.
Ale kdyby šlo pouze o studium herectví. Jelikož
se nacházíme v argentovsky laděném mixu gialla
a nadpřirozena, bude se také pátrat. Protože herci
nemizeli pouze v sedmdesátých letech, ale mizí i ve
Stellině žhavé současnosti. A navíc je nutné prozkoumat nejen dávno opuštěné křídlo starobylé školy, ale
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také nově objevenou náklonnost k ženám a skryté lesbické touhy (bohužel trestuhodně nerozpracováno
do detailu).
Pokud jste pozorní čtenáři a ještě jste Masks neviděli, jistě jste se po předchozím odstavci rozeběhli
na nejbližší horrorový tracker. Ne, kvůli té lesbické
touze ne, ta je podána velmi decentně, ale kvůli magickému slovnímu spojení: argentovsky laděný mix
gialla a nadpřirozena. Protože přesně tím Masky jsou
a to je i důvod, proč se znenadání staly nejlepším
horrorem, jaký jsem letos viděl. Jak prostředím, tak
zpracováním se nejvíce přibližují trilogii o Třech matkách, především prvním dvěma dílům. Ze Suspirie
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si režisér Marschall vzal umělecké prostředí, z Inferna pak barevné ladění, které se mění v jednotlivých
prostředích. To vše samozřejmě podtrženo geniální
hudbou, která jako by sem spadla z doby před třiceti, čtyřiceti lety. I herecky jde o vydařenou záležitost,
i když na hlavní hrdinku si budete muset pár minut
zvykat, což nehrozí u jejích kolegů, kteří jsou bez výjimky vynikající.
Andreas Marschall už svou celovečerní prvotinou Tears of Kali dokázal, že jeho síla je v atmosféře a zvláštním audiovizuálnu. Ale ani ve snu by
mne nenapadlo, že jeho další snímek pro mne bude
znamenat návrat do doby, kdy horrory dokázaly udržet mou pozornost v nezměněné podobě po celou
svou stopáž a já se na jejich konci budu cítit jako
po výhře v loterii. Andreas totiž natočil film, který je
argentovější než Argento, film, ve kterém jsou detaily
očí, jaké uměl pouze božský Lucio a film, při jehož
sledování se pravověrný fanoušek eurohorroru bude
celou dobu usmívat od ucha k uchu.
Škarohlídové, především z řad mladších či nezkušenějších diváků budou filmu vytýkat leccos, ale
je jejich chyba, že se neumí nechat probodnout kordem a vykrvácet na oltáři pravého eurohorroru.
Roman Kroufek

HOWARD – 5/2012

„Musel jsem si založit vlastní
časopis, abych měl kde publikovat.“
Honza Vojtíšek se narodil v únoru 1978 v severomoravské Orlové. Vyučil se mechanikem opravářem strojů a zařízení (obyčejný zámečník, ale v pěti
slovech to zní honosněji). Po několika krátkých pracovních poměrech v různých profesích zakotvil u železnice, kde postupně jako signalista, posunovač
a staniční dozorce pracuje již 15 let. Stejných 15 let
také žije v lipenském pošumaví, kam prchl z hluku
a hnusu velkoměsta. Ženatý otec tříletého syna.
Nevyléčitelný knihomol a shromažďovač knih, jež
se v budoucnu stane posledním obráncem papírové
knihy jako tištěného média. Druhou věcí, bez níž si
nedokáže představit svou existenci je hudba. Nezávisle na žánru. Poslouchá vše od klasické hudby,
přes Electronic Body Music, grind core, black metal
až po minimalistický industrial. Jeho svatou trojicí
jsou Depeche Mode, Cranberries a Julee Cruise. Po
dlouhá léta sám muzicíroval na basovou kytaru, bicí
a mikrofon v různých hudebních souborech od punk
rocku po zběsilý noise core – např. Stormnoise, Hibakusha, Poslední přání mrtvého humanisty, Grex, Fire
Walk With Me. Vydával, spoluvydával nebo přispíval
do mnoha hard core punkových fanzinů (Paradise,

Makovec, Cabaret Voltaire zine, Potraty mozku, Choroba Mysli) nebo časopisů (Svobodná Práce, Přímá
cesta).
Naprostý a beznadějný ztracenec propadlý
horroru, který má již několik desítek let rád v pořadí
literatura, film, hudba. Šuplíkový autor horrorových
povídek, které kromě jednoho fanzinového časopisu,
několika internetových stránek a dvou záseků (první
a toto číslo) v Howardu nikdy nikde nepublikoval. Po
mnohaletém pasivním konzumování začal působit
i aktivně, přispíval na horrorové internetové stránky,
vedl vlastní blog a nakonec si splnil sen, když společně se stejně postiženým individuem založil horrorový
časopis, který právě čtete.
S přibývajícím věkem stále přesvědčenější a zarytější misantrop, který nesnáší lidstvo, ale má rád
některé lidi. Dekadentní nihilista, rebel, prudič a anarchista.
Již rok podniká pomalé krůčky k vydání první
sbírky vlastních horrorových povídek, uvažuje o natočení amatérského horrorového kraťasu a doufá
v desítky dalších čísel Howarda a rozhovor se Zorou
Ullou Keslerovou v jednom z nich.
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Papá za čtvrt roku,
koloušci!
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