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HOWARD – 7/2013

Úvod
 Guten tag, meine liebe kinder,

dalších dvanáct týdnů uběhlo jak velká voda a jsme tu zpět, silnější více, než kdykoli předtím. Dozvuky 
minulého, na homosexuály zaměřeného čísla nám jasně zavelely: Go West! A my poslechli. Náš tým, který se 
mimochodem opět rozrostl o několik osob s vaječníky, se rozhodl zmapovat minulost, současnost a budouc-
nost horroru u našich německých sousedů.

V čísle, které právě nedržíte ve svých rukou, se tak setkáte s dnes již klasickými „rubrikami“, které před-
staví ty nejzásadnější horrorové fi lmy, knihy a tvůrce, které mají v rodném listě napsáno Deutschland. Germa-
nismy také přetéká hlavní rozhovor čísla, který nám věnovala stoupající režisérská hvězda Andreas Marschall, 
významný prostor věnujeme i zasloužilejším šajbám jako Olaf Ittenbach, Jörg Buttgereit či Adrian Hoven.

Ale nejen bratwursty živ je člověk. Dalším velkým tématem sedmého Howarda je komiks, který vám před-
stavíme jak původní (na co už si pomalu zvykáte), tak publicisticky zpracovaný. Čeká vás podrobný exkurz 
do hlubin horrorového komiksu v Česku, což je téma, o kterém se dodnes spíše trapně mlčelo.

Zavzpomínáme na spisovatele Jamese Herberta, kritice podrobíme celý komplet Barkerových Knih krve. 
V dalším rozhovoru se představí režisér Albert Loprais, zdůrazníme výročí polské Vlčice (další rozhovor!), ro-
zebereme Tetsua a zavalíme vás tunami povídek a recenzí…

Prostě a jednoduše, máte se na co těšit. A kdybyste viděli ty plány, které máme a překvapení, která vás 
čekají. To by bylo předčasných orgasmů …

Příjemné čtení přeje
Roman von Kroufek
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Jesús „Jess“ Franco
12. 5. 1930 – 2. 4. 2013

Toto číslo věnujeme 
Jessu Francovi.
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Začiatok dvadsiateho storočia priniesol mnoho 
vychytávok. Pre nás sú zaujímavé hlavne tri: vylep-
šená fi lmárska technika, prvá svetová vojna a expre-
sionizmus. Vďaka tejto kombinácii vznikli prelomové 
kúsky, ktoré dodnes vyrážajú dych. Poďme sa teda 
pozrieť, na čom sa nemeckí diváci v kine triasli v ro-
koch 1910–1930.

Za  vznikom väčšiny diel stoja bizarné príbehy 
a najmä všeobecne prevládajúca blbá nálada fi lmá-
rov i publika. Len si predstavte, že žijete v krajine, čo 
práve prehrala vojnu, ekonomika nič moc a  jedlo je 
na prídel. Každý z toho potreboval aspoň na chvíľu 
uniknúť. Mnohé fi lmy boli ešte roky po uvedení do kín 
upravované. Vystrihovali sa z nich – aby sa prispôso-
bili zahraničnému trhu – rozvláčne časti, niekedy celé 
vedľajšie dejové línie. Uvedené roky teda sú často 
len orientačné.

Na začiatok, čo to je vlastne ten expresionizmus? 
Žiadna all-inclusive defi nícia síce neexistuje, no už 
v roku 1910 český historik umenia Antonín Matějček 
usúdil, je to umelecký smer vychádzajúci z prelomo-
vých poznatkov psychoanalýzy. Expresionista sa po-
trebuje vyrovnať s pocitom odcudzenia, ktorý mu pri-
náša technika a anonymita života v meste. Potrebuje 
vyjadriť svoje pravé ja. Nie je ale prvoplánový! Ob-
razy z podvedomia pretavuje do nejakého symbolu, 
typu postavy, prostredia... a tiež zvysoka kašle na re-
álne zobrazovanie predmetov okolo seba a sústredí 
sa na pocity a dojmy. 

Práve námety fi lmov často ťažili z temných záku-
tí ľudskej duše. Šialenstvo. Mágia. Sila vôle. Strach 
z nadprirodzeného. To všetko má prvý expresionis-
tický fi lm – jeden z najstarších horrorov vôbec – Praž-
ský študent (Der student von Prag) z  roku 1913. 
Sotva hodinová snímka zachytáva faustovský príbeh 

mladíka, ktorý predá diabolskému starcovi svoj od-
raz v zrkadle, aby mohol získať peknú aristokratku. 
Aké prekvapenie, keď plány skríži dokonalý dvojník 
a dostane ho do skutočne schyzofrenickej situácie... 
Keďže ide o sto rokov starý kúsok, ostrieľanejší divák 
pointu celkom predvída. I  tak, rýchlo ubiehajúci dej 
a dramatické vyvrcholenie stoja za tú hodinku času.

 Postavu študenta stvárnil Paul Wegener. Ten pri 
onom nakrúcaní v Prahe prvý raz začul príbeh rabína 
Löwea, ktorý vytvoril umelú bytosť pre ochranu ži-
dovskej obce, no tá sa pustila do bezhlavého ničenia. 
Príbeh ho inšpiroval natoľko, že v roku 1915 nakrútil 
fi lm Golem, ktorý sa, bohužiaľ, nezachoval. Po čase 
Wegener námet vzkriesil a  roku 1920 sa publikum 
opäť dozvedá, kto je Golem, ako prišiel na  svet 
(Der Golem, wie er in die Welt kamm). Práve v tejto 
snímke sa expresionizmus uplatnil naplno i vo vizuá-

le. Už po pár minútach sledovania dostane divák do-
jem, že Golem nie je vo fi lme zďaleka jedinou vecou 
uťapkanou z hliny. Napríklad domy ghetta, v ktorom 
sa odohráva podstatná časť deja, sa všelijako kr-
útia a prehýbajú ako kresby škôlkara. O to práve ide. 
Účelom kulís, prehnaného líčenia a kostýmov vôbec 

Priekopnícke fi lmy bez ktorých 
by horror nebol tým, čím je
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nebolo pôsobiť reálne, ale dotvárať atmosféru scény. 
Navyše, pri výrobe fi lmu sa za  tým účelom bohato 
využívali farebné fi ltre a  i pár vcelku vydarených fi l-
mových trikov.

V tom istom čase uzrel svetlo sveta aj jeden z naj-
známejších expresionistických fi lmov vôbec – Kabinet 
Dr. Caligariho (Der Kabinet des Dr. Caligari). Po-
dobne ako u Golema, blúdime zdeformovaným sve-
tom hlavného hrdinu. Kulisy sú len symbolické kusy 
papiera pomaľované čiarami, dvere domov sú také kri-
vé, že sú takmer nefunkčné … Akoby bizarností nebo-
lo dosť, do mestečka prichádzajú hrozivý Dr. Caligari 
a večný spáč Cezare, ktorý vo sne dokáže predpove-
dať budúcnosť. S  ich príchodom sa spúšťa séria zá-
hadných vrážd vedúca k naozaj prekvapivému záveru, 
keď sa ukáže, že všetko je inak, ako sa zdá. 

Námet fi lmu pochádza od dvoch Wegenerových 
fanúšikov, Hansa Janowitza a  Carla Mayera, ktorí 
sa spoznali na konci vojny. Obaja mali svoje traumy, 
preto sa rozhodli spoločne napísať horror (Janowitz 
bol v roku 1913 svedkom vraždy mladej ženy a May-
er ako vojak proti svojej vôli musel navštevovať psy-
chiatra). Keď sa s hotovým dielom dostavili do štúdia 
Decla-Bioscop, producent ich chcel najprv dať vyho-
diť. Keď mu však príbeh vyrozprávali, na mieste ho 
od nich kúpil a sľúbil, že ho stvárni v pravom expre-
sionistickom duchu. Nebol v tom však len umelecký 
zámer. Štúdio jednoducho nemalo dostatok osvetľo-
vacej techniky a šetrilo na kulisách. Výsledok je však 
excelentný.

Keď už hovoríme o legendárnych snímkach, Nos-
feratu, eine Symphonie des Grauens (1922) je po-
vinnou jazdou každého milovníka klasického horro-
ru. Film nie je výnimočný len tým ako sa jeho režisér 

Friedrich W. Murnau chopil témy. Vdova po Bramovi 
Stokerovi, autorovi literárnej predlohy Dracula, odmi-
etla režisérovi predať práva na sfi lmovanie románu, 
čo skončilo nákladným súdnym sporom. Filmár sa 
však nenechal odradiť a tak zmenil mená postáv. Ako 
ste si určite všimli, hlavný protagonista gróf Orlock 
(Max Schreck) nie je žiaden idol tínedžeriek, ale sku-
točne desivo vyzerajúca postava, akú by ste nechceli 
večer na ulici stretnúť. Hlavnú ženskú úlohu naopak 
stvárnila pôvabná Greta Schröder – mimochodom 
jedna z bývalých manželiek Paula Wegenera.

O Murnauovi sa už písalo v minulom čísle. Bol 
to muž doslova vytŕčajúci z  radu (210 cm, gay, po-
čas vojny vyviazol z ôsmich vážnych nehôd takmer 
bez zranení). Legendárnym dielom tohto fi lmára sa 
inšpiroval E. Elias Merhige a v roku 2000 natočil my-
stifi kujúci Shadow of the vampire s Johnom Malko-
vichom v hlavnej úlohe, ktorý tiež vrelo odporúčam. 

Z  iného súdka je Der Wachsfi gurenkabinet – 
u nás (ne)známy ako Panoptikum alebo Dom vos-
kových fi gurín. Paul Leni roku 1924 spojil do  fan-
tazijno-horrorového fi lmu tri relatívne samostatné 
epizódky. Oným spojivom je spisovateľ, ktorý prijal 

prácu u muža vystavujúceho fi guríny. Dostal za úlohu 
vymyslieť ku každej príbeh, ktorý by prilákal návštev-
níkov. Ako to býva, spisovateľ sa zahľadí do majiteľo-
vej dcéry a nakoniec sa do  svojho diela vžíva  tak, 
že sa spoločne objavujú v  príbehoch so sultánom 
Harounom al-Rašídom, cárom Ivanom Hrozným 
a Jackom Rozparovačom. Každá epizódka je vcelku 
samostatným, napínavým kúskom – najmä prvá, ko-
mediálne ladená, je miestami tak „vtipná“, až ju má 
človek strach dopozerať. Film však zachraňuje druhá 
v poradí, v ktorej si pološialeného cára Ivana, ktorý 
zmenil svadbu na masaker, zahral fešák Conrad Vei-
dt (hviezdil i u Dr. Caligariho a v remakeu Pražského 
študenta z  roku 1926 – no a v Casablance ). Po-
slednej postave ostalo len šesť minút. Jack Rozpa-
rovač sa však rozhodne nedá zahanbiť a zamilovaná 
dvojica má čo robiť, aby neskončila na kusy.
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Keď už hovoríme o  láske, nedá mi nespomen-
úť moju srdcovú záležitosť, ktorou je Faust. Murnau 
ho natočil v  roku 1926 ako svoj posledný fi lm pred 
odchodom do USA. Vychádzal z Geotheho diela i zo 
starších verzií príbehu. Tragédiu učenca, ktorý pre-
dal svoju dušu, spúšťa stávka Archanjela a Mefi sta. 
Ak démon zničí v duši spravodlivého človeka všet-
ko božské, diabol môže ovládnuť zem. A tak sa milý 
dedko Faust v mladom tele dostal s Mefi stovou po-
mocou do šlamastiky dve ženy, pripravil o život nie-
koľko nevinných ľudí vrátane svojej lásky Gretchen, 
ich dieťaťa a vlastne i seba. Napriek relatívne pozitív-
nemu záveru, ktorý pohladí romantické ženské srd-
ce, je dej tak nejako správne pochmúrny. Nezabud-
nuteľný je najmä záber, v ktorom obľúbený záporák 
Emil Jannings ako démon rozsieva mor nad mestom.

Ľudskou dušou sa z iného uhla zaoberá aj zvlášt-
na snímka Gehemnisse eine Seele – Tajomstvá 
duše (1926). Podrobne popisuje skutočný prípad 
psychicky chorého pacienta, z  ktorého skutočne 
behá mráz po chrbte. Psychoanalýza sa vo fi lme pre-
zentuje v plnej paráde. Režisér Georg Pabst lavíruje 
medzi dokumentom a psychedelickým tripom a až 
nepríjemne verne zobrazuje sny pacienta. Operuje 
totiž práve s tým, že hoci v spánku vidíme absurdné 

a čudné veci, zdajú sa nám vtedy logické, lebo odrá-
žajú naše myšlienky a spomienky – len sme ich zapu-
dili hlboko do podvedomia. Nechcem vedieť, čo by 
doktori povedali na moje sny.

Dá sa povedať, že expresionistický fi lm zabil 
zvuk. Hlas na  plátne v  tridsiatych rokoch uchvátil 
davy, no výrobu fi lmov riadne predražil. Navyše, úpl-
ne zmenil spôsob nakrúcania. Pri nemom fi lme mo-
hol režisér dávať hercom pokyny, ako hrať. Bez toho 
boli mnohí odpísaní, najmä ak nevedeli pred kame-
rou rozprávať. Dozvuky expresionizmu však ešte pár 
rokov pretrvali. 

Krátko po  zvukovom Draculovi v  podaní neza-
budnuteľného Bélu Lugosiho sa i Nemci chopili upír-
skej tematiky originálnym spôsobom. Film Vampyr 
z roku 1932 pôvodne chcel Carl Dreyer natočiť ako 
nemý. Nakoniec však k  titulkom vysvetľujúcim dej 
pridal i v štúdiu nahrané hovorené slovo. Hlavným hr-

dinom príbehu je cestujúci mladý muž, ktorý študuje 
upírske legendy. Dostane sa tak do dediny, ktorú te-
rorizuje nemŕtva osoba, ako inak, pijúca krv krásnej 
aristokratke. Vo fi lme je minimum dialógov a  stále 
pracuje skôr s prostriedkami nemého fi lmu, ako je 
uhol kamery a osvetlenie. Chýba aj dovtedy výraz-
ná hudobná zložka, a musíme teda vydržať znervóz-
ňujúce ticho. Aj preto bol Vampyr kritikmi dlho po-
važovaný za  jedno z  najslabších Dreyerových diel. 
A dnes? Práve naopak. Vyzdvihuje sa jednak skve-
lá práca v teréne (režisér chcel ušetriť za osvetlenie 
a nájom štúdia), a  jednak neopakovateľná atmosfé-
ra, ktorú vytvárajú napríklad tiene bez majiteľov voľne 
chodiace po izbách.

Ozveny expresionizmu badať aj v  snímkach 
z  dielne Fritza Langa. Režisér legendárneho sci-
-fi  Metropolis mal celkom záľubu v kriminálnych zá-
pletkách. Tak to bolo i v prípade snímky M (1931), 
jeho prvého zvukového fi lmu. Zvolil preň tému, kto-
rá je dodnes vcelku tabu: stopovanie vraha malých 
dievčatiek. Je dokonca možné, že vychádzal zo 



[ 10 ]

skutočného prípadu. Zápornej úlohy sa skvele zhos-
til Peter Lorre (vlastným menom László Löwenstein, 
rodák z Ružomberka a neskoršia hviezda hollywood-
skych thrillerov). Film je výnimočný  tým, ako skve-
le Lang narába so zvukom i obrazom. Často využíva 
odrazy v oknách a výkladoch a – pekne expresioni-
sticky – vytvára úžasný dojem tým, ako jeden obraz 
pláva cez druhý. Kľúčovú úlohu hrá i klasická meló-
dia u nás známa ako In the Hall of the Mountain King, 
ktorú si onen vrah rád píska. Už podľa nej divák vie, 
kto sa to blíži do záberu. Vtipné pritom je, že Lorre 
pískať nevedel a v sku-
točnosti po  celý čas 
počujeme samotného 
Langa.  Dokonca vraj 
režisér herca sotil zo 
schodov a  spravil mu 
monokel, aby v  záve-
rečných scénach vy-
zeral „autentickejšie“. 
Nakoniec prezradím 
len to, že dej obsahu-
je viacero napínavých 
zvratov a  hlboký psy-
chologický motív. Hoci 
sa na  plátne neobjaví 
ani jediná kvapka krvi, 
už pri pohľade na  ba-
lón uväznený v drôtoch 
elektrického vedenia 
dostávam zimomriav-
ky. I napriek tomu som 
v  závere vrahovi nako-
niec tajne držala palce.

Kriminálnu zápletku má 
i ďalší Langov počin Testament 
der Dr. Mabuse (1933). Ide síce 
vlastne o pokračovanie jeho star-
šieho fi lmu, v ktorom sa objavu-
je geniálny zločinec Dr. Mabuse, 
skvele ovládajúci hypnózu. Opäť 
sa režisér vracia k motívu psy-
chickej choroby, keďže Mabuse 
je len troskou zavretou v  sana-
tóriu. Keď polícia získa podo-
zrenie, že podsvetie chystá zlo-
čin nebývalých rozmerov, stopy 
vedú práve k  tomuto mužovi. 
Mohol snáď disponovať  natoľ-
ko mocnou mysľou, že ovládať 
ľudí na diaľku...? Nie, nebudem 
spoilovať. Lang vychádzal z lite-
rárnej predlohy, no samozrejme 
do  toho vložil riadny kus seba 
samého. Vo fi lme sa objavuje 
streľba a výbuchy a – ako inak – 
neváhal použiť „pre autenticko-
sť“ ostré náboje.

Do polovice roku 1933 bolo po všetkom. Tento 
sľubný avantgardný trend v Nemecku prakticky zo 
dňa na deň zanikol. K moci sa dostal Hitler, ktorý ex-
presionizmus nemal veľmi v  láske a  v podstate ho 
zakázal ako „umenie rozvracajúce poriadok spoloč-
nosti“. Filmy, ktoré nechávali diváka nazerať na reali-
tu z iného uhla pohľadu a domýšľať si detaily vystrie-
dali iné, s veľmi jasným a jednoduchým posolstvom.

Lucia Anďalová
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Prakticky každý rok se objeví jeden až dva horro-
ry, na které čekají všichni fandové bez rozdílu věku 
a  náboženství. Byl jím třeba Zombieho Halloween, 
nová Noční můra z Elm Street anebo právě recen-
zovaná předělávka Evil Dead. Někteří se neskrývaně 
těší, jiní s menšími či většími obavami sledují první 
fotografi e a trailery, každopádně zvědaví jsou všich-
ni. V případě Evil Dead byly navíc ukázky a silácká 
prohlášení tvůrců natolik lákavé, že se ve skrytu duše 
těšil i takový staromilec, jako já. 

Režie: Fede Alvarez
Scénář: Fede Alvarez, Rodo Sayagues

Délka: 91 min
Původ: USA
Rok: 2013

Hrají: Shiloh Fernandez, Jane Levy, Jessica Lucas, 
Lou Taylor Pucci, Bruce Campbell

Natěšenost mne dokonce dohnala ke kroku, kte-
rý dělám jednou, maximálně dvakrát za pět let. Šel 
jsem do kina. Nebudu se tu rozepisovat o útrapách 
asociálního učitele v  moderním multiplexu, plném 
teenagerů ověšených mobily a  tablety. To by vyda-
lo na samostatnou reportáž. Ale fi lm jsem nakonec 
viděl celý, promítač neutnul titulky, takže jsem si ho 

i kompletní vychutnal a  lovím teď z paměti zásadní 
okamžiky a vlastnosti nového Evil Dead.

Na rovinu musím říct, že je to dobrý fi lm. A sluš-
ný horror, který však na rozdíl originálu, ale i prohlá-
šení tvůrců, nestaví na atmosféře, ale na brutalitě. Ta 
je v několika scénách dovedena prakticky k dokona-
losti, ale stále si drží syrovost, nesklouzávaje k od-
lehčené komiksovosti druhého Evil Dead. Tvůrci lijí 
z plátna hektolitry umělé krve, končetiny létají všemi 
směry a trailery proslavená scéna s půlením jazyka je 
přesně taková, jakou jste ji očekávali. Takže v tomto 
směru fi lm naplňuje očekávání. Jen chybí ta atmosfé-
ra, která z prvního dílu kdysi udělala kult a zařadila ho 
do skupiny nejstrašidelnějších fi lmů vůbec. A abych 
příliš nehýkal nadšením, lehce upozorním i na fakt, že 
scéna znásilnění křovím sice nechybí, ale je plytká 
jako kafe v McDonaldu. 

 Evil Dead
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Svou roli na absenci atmosféry jistě hrají i posta-
vy a  jejich herečtí představitelé. Obojí je přinejmen-
ším průměrné a  divák absolutně nedostává šanci 
se o někoho bát. Postavy jsou zaměnitelné, naštěs-
tí umírají dostatečně efektně a moc toho nenamluví. 
Herci pak svou tuctovostí a unylostí nutí diváka vzpo-
mínat na originál, kde byl Bruce sice celkem nená-
padný, ale ve srovnání s tímto vyloženě zářil od prv-
ního záběru.

Velkou výhodou nového zpracování je tah na brá-
nu, který už jsem naznačil v úvodu. Žádné velké kecy, 
chvíle váhání nad trapným příběhem o  detoxikaci 
a už se jde na věc. Sklep plný mrtvých koček, stará 
známá knížka a je to. Ostatně dobré tempo napoví-
dá i parádní stopáž, jaká se dnes v kinech už nevi-
dí. A to bych klidně vyhodil podivnou úvodní scénu, 

která dopředu spoiluje způsob boje s démony. No, 
a když už jsme u vyhazování zbytečných scén – tvůr-
ci mohli zvážit onu překvapivou pointu, respektive to, 
co po ní následuje od deště krve dál. 

Jako zapřisáhlý fanoušek originální trilogie bych 
mohl na nový Evil Dead plivat hodně dlouho, ale v zá-
sadě mě uspokojil. Asi jako tvrdá topinka s hodně kr-
vavým tatarským biftekem, zapíjená nějakým hnus-
ným pivem, třeba Gambrinusem. Horrorová hostina 
se nekonala, ale blbě mi po tom nebylo. Mlaďochům 
samozřejmě doporučuji všema deseti.
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James Herbert je, zdá se, trochu zvláštní případ. 
Než jsem se dostal, čistě náhodou, k jeho knihám, ni-
kdy jsem o něm neslyšel. Přesto byl autorem mnoha 
horrorových a fantasy románů, spousta z nich vyšla 
i v češtině. Napsal i pár povídek. Byl to takový ticho-
šlápek. O vydání každé nové knihy Stephena Kinga 
či Cliva Barkera víte, ještě než skutečně vyjde, kaž-
dá jejich kniha je recenzována, diskutována, probí-
rána, překládána. Jak říkám, nikdy jsem nečetl nic 
o Herbertovi samotném, ani o  jeho knihách, i když 
jich mám doma sedm a nejsou všechny, co v češtině 
vyšly. Herbert možná nepsal jeden bestseller za dru-
hým, jeho knihy však nepadají pod lehký nadprů-
měr, vždy jim dokázal vtisknout něco, čím zaujmou. 
Psát jsem o něm měl do budoucna rozhodně v plá-
nu. Jenže pak nastoupil klasický howardovský efekt 
motýlích křídel a vše se najednou vyjasnilo. Opravdu, 
připadá mi, že jsme rozjetím Howarda uvedli prudce 
do pohybu nezadržitelnou reakci. My si začali dělat 
radost, různě po světě začaly umírat horrorové osob-
nosti. Takže pomalu už píšeme profi ly ne podle toho, 
čí bychom chtěli, ale jen podle toho, kdo kdy umře. 
Máme sice tedy o čem psát a nemusíme to moc řešit, 
ale je to takové trošku divné psaní.

James Herbert se narodil 8. dubna 1943 v  lon-
dýnském East Endu jako třetí syn pouličních pro-
dejců. Vyrůstal v zadní části Petticoat Lane ve čtvrti 
Whitechapel, jíž proslavil Jack Rozparovač a mohut-
né německé bombardování za  druhé světové vál-
ky. Již v dětských letech se jeho vášní stalo kreslení 
a malování. 

V deseti letech získal stipendium na St. Aloysi-
us Gramma School, Highgate. V šestnácti letech na-
stoupil do slavné Hornsey College of Art, kde se vě-
noval studiu grafi ckého designu, tisku a  fotografi i. 
Občas si zahrál v místní kapele. Láska ke hře na ky-
taru mu zůstala až do smrti.

V zaměstnání v reklamě a designu se postupně 
vyšvihl až na  uměleckého ředitele a  šéfa reklamní 
skupiny. Později se začal živit psaním na plný úva-
zek. Kromě psaní také navrhoval obálky vlastních 
knih a jiných publikací.

Vyznáním byl katolík. V roce 1967 se oženil s Ei-
leen, s  níž zplodil 3 dcery Kerry, Emmu a  Casey. 
Prakticky celý život žil pouze v  Londýně, poslední 
roky před smrtí poblíž Brightonu. Byl oceněn Řádem 
britského impéria Offi cer of the Order of the British 
Empire (OBE).

 James Herbert
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Svůj první román The Rats (1974) začal psát 
v  osmadvaceti letech a  trvalo mu to deset měsí-
ců. Příběh vypráví o  zmutovaných masožravých 
krysách, jež zaplaví Londýn (více jsme o  tomto ro-
mánu a  jeho pokračováních psali ve druhém čísle). 
Rukopis odeslal šesti vydavatelům, odpověděli mu 
jen tři. Dva jeho vydání odmítli, třetí vydavatel se jej 
rozhodl vydat. Během prvních čtrnácti dní po vydání 
se jich prodalo rovných 100 000. Kniha se stala do-
cela oblíbenou a Herbert k ní dopsal tři pokračování: 
Lair (1979), v němž se přeživší krysa s potomstvem 
skrývá v lesích v okolí Epping Forest a čeká na čas 
pomsty. Její družky však jsou nedočkavé, již dlouho 
v sobě tají vzpomínky na chuť čehosi, co okusili kdy-
si dávno. Domain (1984) v němž se Londýn po ato-
mové válce promění v město zkázy, ruin a  trosek, 
na něž se snáší radioaktivní spad. Lidé se snaží ukrýt 
do podzemí, jenže v podzemí se již dlouhou dobu 
ukrývá někdo jiný, nepřítel z minulosti – plemeno ob-
řích mutantních krys. Poslední částí je komiks The 
City (1994), jehož děj se odehrává v post-nukleární 
budoucnosti.

Název druhé Herbertovy knihy, vám určitě bude 
povědomý. The Fog, o tajemném podzemním výbu-
chu, jež otevře gigantickou trhlinu v samém srdci An-
glie, z níž se valí podivná žlutá mlha, přivádějící lidi 
k záchvatům nevysvětlitelného šílenství a je jen jeden 
člověk jménem John Holman, který je vůči ní imunní, 
napsal a vydal v roce 1975. Tedy celých pět let před 
stejnojmenným fi lmem Johna Carpentera a povídkou 

Stephena Kinga (Herbertův román a Kingova povíd-
ka se jmenují stejně jen v češtině, i když v angličtině 
jsou jejich rozdílné názvy jen jiným významem stejné-
ho slova). Kromě názvu a „hlavní hrdinky“ v podobě 
mlhy, nemají tyto příběhy nic společného. Herberto-
va Mlha se stala jedním z jeho nejúspěšnějších romá-
nů a dočkala se i fi lmového zpracování.

V letech 1974 až 1988 vydal James Herbert každý 
rok nový román, např. svůj třetí The Survivor (1976) 
v němž opouští předchozí sci-fi /horrorovou příchuť 
a  věnuje se klasickému strašidelnému nadpřiroze-
nému horroru, The Spear (1978), The Dark (1980), 
The Jonah (1981) nebo Moon (1985) a Sepulchu-
re (1987), které jsou strukturovány jako detektivní pří-
běhy s prvky špionáže a nadpřirozena.

V roce 1988 pak svým románem Haunted rozjíž-
dí další sérii o „lovci duchů“, skeptickém zaměstnan-
ci Institutu pro výzkum paranormálních jevů, Davidu 
Ashovi, zapřisáhlému nepříteli spiritistických pod-
vodů, který díky své racionalitě a moderní technice 
vždy přesvědčivě dokazuje, že se takřka každý zdán-
livě nevysvětlitelný jev dá vysvětlit. V Lovci duchů je 
Ash pozván na venkovské sídlo Edbrook, aby vysvět-
lil a odhalil tajemství místního ducha, zjevujícího se 
v podobě mladé dívky. Následné události na Edbro-
oku však začínají Ashovou racionalitou a neochvěj-
nou nevírou v duchy otřásat. K Davidu Ashovi se pak 
Herbert vrátil ještě v  knihách The Ghosts of Sle-
ath (1994) a Ash (2010).

K jeho dalším knihám patří lehce pohádkově fan-
tastický příběh Fluke (1977) o  psovi, toulajícím se 
ulicemi, v  jehož nitru a hlubokém podvědomí roste 
a nabývá na síle vzpomínka nedopřávající mu klidu. 
Vzpomínka na to, kým byl dříve. Člověkem.

Recenzi na ryze horrorový příběh nemilosrdného 
a přidrzlého paparazziho Joe Creeda Creed si může-
te přečíst na jiném místě tohoto čísla.

’48 (1996) je zasazen do alternativní reality roku 
1948, kdy Druhá světová válka skončila vypuknutím 
obrovské a zničující epidemie. Others (1999) vyprá-
ví o  osudech fyzicky deformovaného soukromého 
detektiva. Spíše ve vodách horrorově laděného po-
hádkového fantasy se odehrává příběh Once (2001) 
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Thoma Kindreda, jemuž život poodhalí nejednu rouš-
ku tajemství a  kouzel. Jenže mince má vždy dvě 
strany a za zády Dobra se vždy skrývá Zlo, které má 
s  Thomem své vlastní nekalé úmysly. A  tak Thom 
kromě zjištění, že ty maličké tajemné bytosti s křídly, 
víly, trpaslíci, čarodějnice a skřítci skutečně existují, 
stane tváří v tvář i roztodivným ďáblovým přisluhova-
čům a démonům. 

V Nobody True (2003) se Herbert vrací k tématu 
života po smrti. Příběh vypráví duch, který se snaží 
objasnit a vyšetřit svou vlastní smrt. Objevená zjiš-
tění naprosto zničí veškeré jeho iluze o vlastním ži-
votě. 

Obsáhlý román o anglickém strašidelném domě 
The Secret of Crickley Hall (2006) zkoumá vztah 
mezi náboženskou horlivostí a  zneužíváním dětí. 
Jedna z postav románu je pojmenována po skuteč-
né osobě.

Kromě románů Herbert napsal i několik povídek: 
Maurice and Mog (1987), Breakfast (1989), Hallo-
ween‘s Child (1990), They Don‘t Like Us (1997), 
Extinct (2003) a Cora‘s Needs (2003). Je jen ško-
da, že se dosud ani jedna nedostala k české čtenář-
ské obci a neumožnila rozšířit si obrázek o Herberto-
vi coby povídkáři.

V roce 1992 editoval Stephen Jones knihu James 
Herbert: By Horror Haunted obsahující různé biogra-
fi cké a kritické články nejen o Herbertovi samotném 
ale i jím napsané.

James Herbert se zařadil mezi přední světové 
spisovatele žánru thriller/horror, jeho knihy byly pře-
loženy do  třiatřiceti jazyků. Prodal více než pade-
sát milionů výtisků. Mnohdy je popisován jako jeden 
z nejvlivnějších autorů naší doby.

Čtyři jeho romány byly zfi lmovány. V roce 1981 na-
točil The Survivor David Hemmings, román The Rats 
pod názvem Deadly Eyes zrežíroval Robert Clouse 
v roce 1982. Další dva fi lmy vznikly v roce 1995. Flu-
ke, jemuž hlas propůjčil Samuel L.  Jackson, nato-
čil Carlo Carlei a Haunted Lewis Gilbert. Ve fi lmech 
si zahráli mimo jiné Eric Stoltz, Kate Beckinsale, 
Matthew Modine nebo Sir John Gielgud.

V knize Faces of Fear Herbert prohlásil: „Jsem 
velmi nejistým spisovatelem. Nechápu, proč jsem tak 
úspěšný.“

Pro nás je potěšující, že se James Herbert stal 
elementem narušujícím monopol Stephena Kinga, Cli-
va Barkera a různých moderních rádoby horrorových 
paranormálních romancí. V českém překladu totiž vy-
šla řada jeho románů: Lovec duchů (Svoboda, 1994), 
trilogie Krysy, Doupě, Panství (Mustang, 1995, 1996), 
Fluke (Mustang, 1995), Creedovo krédo (Mustang, 
1996), Mlha (Mustang, 1996), Kdysi (BB art, 2003).

Méně potěšující je již fakt, že tento jeden z neju-
znávanějších moderních autorů evropského horroro-
vého románu, zemřel ve věku 69 let ve svém domě 
v Sussexu 20. března 2013.

Honza Vojtíšek
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Paparazzi to opravdu nemají jednoduché. Všich-
ni na ně hledí přes prsty, i jejich profesní kolegové je 
mají za podřadné hyeny, nikdy se nedočkají vlídného 
slova. A tu a tam opravdu vyfotí něco, co by neměli. 
Něco, co překročí rámec jejich profese a vstoupí jim 
to do osobního života.

Creed
Překlad: Karel Matásek

Vydavatel: Mustang, 1996
Počet stran: 388

Joseph Creed vydělává na momentech. Na těch 
správných okamžicích, neočekávaných sho-
dách okolností, vnuknutích, kdy jeho prst zmáčk-
ne spoušť. Tyto okamžiky krade bohatým, slavným 
a  těm, kteří z  jakéhokoliv důvodu (i  toho nepocho-
pitelného) spadají do  přesně nevymezené katego-
rie celebrit a „celebrit“. Nemilosrdný lovec faux pas, 
trapasů, nehod, omylů a špatných kroků. Prostě hy-
ena, možná jen o něco menší než ti, kvůli kterým ty 
fotky dělá, kteří mu za ně platí, a kteří se pak na nich 
pasou v bezobsažných novinách, žurnálech a časo-
pisech. A my se s ním setkáme zrovna v okamžiku, 
kdy mrzne ukryt v chladné kobce na hřbitově a čeká 
na pohřeb slavné herečky, tedy spíše na pozůstalé, 
kteří se s ní přijdou rozloučit. Samotný pohřeb moc 
dobrých záběrů nepřinese, ale po něm Creed vyfotí 
starého tajemného muže, jak si ho nad hrobem he-
rečky vyhoní. A  tím, zdá se, spustí vlnu neobyčej-
ných zážitků následujících dní. Onen starý mastur-
bátor totiž není jen tak někdo (a  jeho čin nebyl jen 
tak obyčejným sebeukájením, ale obřadem). Creeda 
přivede na stopu vraha a pojídače malých dětí, který 
byl (ano, klíčové slovo je BYL) popraven již před pa-
desáti lety. A je jasné, že onen pán chce kompromi-
tující fotky získat. A udělá pro to všechno. Creed se 
tak setká s podivnými stvořeními, musí z jejich pařá-
tů vysvobodit svého uneseného syna, zažije pár ne-
skutečných a neuvěřitelných situací a naruší stylový 
večírek démonických padlých andělů.

James Herbert nepíše žádné kasovní trháky. Ne-
snaží se ve své tvorbě nějak ohromovat ani s/v ní ni-
jak neexperimentuje. Drží se zlaté střední cesty čti-
vého, žánrově stylového románu. Tedy to, co mají 
čtenáři rádi a  co, přiznejme si, vyžadují, tedy proč 
po podobných příbězích sahají. A poskytuje jim to 

v hojné míře. Píše jednoduše, prostě, lehce, stroze 
a vlastně představuje projev prolnutí a ovlivnění fi l-
mového zkratkovitého vyprávění do  literatury. Snad 
proto napsal a vydal tolik románů, snad proto jich (dí-
kycthulhu) bylo do češtiny přeloženo tolik, že je mož-
né si o jeho tvorbě vytvořit dostatečně ucelený obrá-
zek a najít v ní zalíbení.

Creedovo krédo asi nebude nejreprezentativněj-
ší vzorek Herbertovy tvorby, protože je to tak nějak 
trošku mnoho povyku pro nic. Stručně řečeno, je to 
jaksi prázdné. Čistá oddychovka, která se napros-
to vůbec o nic nesnaží. Jen pobavit, pomoci zabít 
čas, vypustit všechno z hlavy. Příběh je …, no, zce-
la určitě neoriginální, až někde na hranici tuctovosti. 
Zápletka průhledná jak zmaštěný papír od salámu. 
Míchá v  sobě prakticky všechno, co byste od po-
dobného příběhu, o němž víte, že je horrorem, a oče-
káváte od něj, že horrorem bude (protože přesně pro 
to jste po něm sáhli) čekali. Je tam prostě všechno, 
podané tím nejjednodušším, nejprostším a nejméně 
komplikovaným způsobem. Monstra, čáry, překva-
pení, zvraty (čekané i „nečekané“), napětí, sex, hu-
mor a ještě nesmíme zapomenout na sex.

Vždycky jsem si kladl otázku, proč se mi tahle 
kniha od Herberta z těch, co jsem již četl, líbí asi nej-
více? Možná právě pro všechno řečené. Proto, že je 
to naprosto typický a ukázkový horrorový (pořád mi 
na mysl vyskakuje slovíčko brakový, ale nechce se 
mi ho napsat) příběh osmdesátých let, na nichž jsem 
vyrůstal, o nichž vím, že jsou často tupé jak příborový 
nůž, ale které mám přesto pořád rád? Možná proto, 
že právě výše zmíněné tak nějak zrovna tuhle knihu 
od ostatních Herbertových děl trošičku odlišuje?

Opravdu nevím, ale Creed je velmi sympatická 
postava, jen je možná škoda, že nakonec není zase 
až takový šmejd, jak se nás autor snaží každou chvíli 
přesvědčit. A je třeba říct, že minimálně ty části kni-
hy, které se zaobírají jeho profesí, jsou velmi zajíma-
vé, mají spád a vlastně jsou i poučné (Herbert během 
psaní románu spolupracoval s několika skutečnými 
paparrazy a  fotografy, takže není důvod nevěřit, že 
se spousta jejich historek a fíglů prolnula do příběhu).

Kromě nijak nepříjemné tuctovosti příběhu je 
nejvýraznějším negativem naprosto nepochopitel-
né Herbertovo rozhodnutí si se svými čtenáři poví-
dat a prostřednictvím knihy je oslovovat. Což se děje 
na  začátku skoro každé druhé kapitoly a  zpravidla 

 Creedovo krédo
James Herbert
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jde právě o okamžiky, kdy se nám autor (marně) sna-
ží nakecat, jaký že je to Creed křivák. To je naprostý 
úlet, nad kterým se snad nedá ani pousmát a přejít 
ho. Protože pokud něco na  románu působí rušivě, 
není to jeho již zmíněná průměrná tuctovost a neori-
ginální zápletka, ale právě tohle.

Přesto, budete-li číst i ostatní Herbertovy knihy, 
tuhle rozhodně nevynechejte. Je trošku jiná než ty 
ostatní. Určitě není jeho nejlepší, ale možná vás zau-
jme. Jako mě.

Honza Vojtíšek
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Po poměrně úspěšném celovečerním debutu na-
zvaném Oči starého kostelníka režisér Lukáš Bula-
va a  jeho karvinští přátelé z nezávislé fi lmové spo-
lečnosti Horrorwatch rozhodně neusnuli na uhelném 
mouru a vrhli se na další svůj počin.

Tím bude středometrážní černobílý příběh z oko-
lí havířské osady, čelící demolici domů kvůli těžbě 
uhlí, nazvaný prozaicky Karbon. Scénář, opírající se 
o dlouhodobou problematiku rabování uhlí na Kar-
vinsku a  jeho vlivu na okolní krajinu i usedlíky, ope-
ruje se symbolikou uhelné magie a odhaluje, že to 
není jen samotný nerost, který je zdejší zkázou. „Ne-
chci zatím moc prozrazovat, ale mohu naznačit, že 
nákaza bude mít zásadní dopad na chování obyvatel 
obce. Zejména dojde na jejich temné stránky,“ sdělil 
Lukáš Bulava oblastnímu plátku. Scénář začal psát 
již v lednu tohoto roku, nejprve sám, od března za vy-
datné pomoci jednoho z herců Víta Spurného. V úno-
ru se obhlížely lokace, v době vyjití tohoto čísla již 
snad padla první klapka. I tentokrát se bude natáčet 
v historických částech Karviné.

Ve  fi lmu se představí již prověřená kostelnická 
čtyřka Barbora Kosiecová, Martina Dobešová, Vít 
Spurný a Viki Pekalová, které mimo jiné doplní místní 
undergroundový malíř František Šindelka.

Kromě černobílého formátu, návratu k menšímu 
počtu herců a kratší stopáži fi lm zaujme jistě i zásad-
ní změnou ohledně zvuku. Karbon bude totiž prvním 
fi lmem Horrorwatch, který bude mít studiově zpra-
covaný zvuk. „Poprvé jej budeme dotvářet v nahrá-
vacím studiu, což se rázně projeví na kvalitě,“ slibuje 
Bulava. Jak to asi bude vypadat, si tvůrci vyzkoušeli 
během natáčení reklamního spotu pro náš časopis, 
který jste zcela jistě již viděli. „Už na něm jsme se 
učili nové zpracování zvuku a musím říci, že z tohoto 
dalšího krůčku máme velkou radost.“

Za Howarda zbývá jen dodat, že držíme palce, 
přejeme bezproblémové natáčení a  doufáme, že 
v některém z ne moc vzdálených čísel budeme moci 
Karbon kladně zrecenzovat.

Honza Vojtíšek

 Karbon:
Horrorwatch neusíná na uhelném mouru
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Ocitla se v  ponuré krajině rozeklaných stromů 
a shnilých chatrčí přeplněných páchnoucími huma-
noidy na úrovni doby kamenné. Uprostřed pokřive-
ných dřevěných soch, znázorňujících křivicí postižené 
postavy s netopýřími křídly, se kupily zbytky koster-
ních pozůstatků, ledabyle promíchaných s popelem. 
U každé chatrče toporně trčely slizké kůly, na kterých 
v bezmocném zoufalství v krutých bolestech poma-
lou smrtí umíraly stejně humanoidní, přesto jiná těla 
s  hlavou pozvednutou vstříc kalnému nebi. Všude 
kam jen v tomto abstraktním kraji dohlédla, se pova-
lovaly kvasící mrtvoly s vyhřezlými vnitřnostmi a od-
padky jako na gigantickém smetišti. Rozlézal se tu 
všude nesnesitelný zápach. Znovu musela zvracet. 
Nějací tvorové s hlavou psa a  tělem kočky se pářili 
a vydávali u toho kvílivé skřeky. Z olověných mraků 
se snášel mrholivý déšť. Nad nevábnou krajinou tr-
havě poletovali tvorové podobni supům s křídly smr-
tihlava. Všimla si i  jiných potvor. Hlavu měli lidskou 
a černě zbarvené tělo chlupaté a nafouklé. Zuby no-
řily do lidských pozůstatků a mlaskavě polykaly.

Musela si sundat triko. Byla sem vtržena přímo 
z obývacího pokoje, zrovna když pila kávu a zaku-
sovala cukroví a těšila se na krásné, dlouhé, vášnivé 
milování s přítelem. Trikem si zakryla ústa a nos. Bylo 
ji celkem už lhostejné, že tu stojí uprostřed všeho 
toho nevábného hnusu jen v podprsence a kalhot-
kách. Byla bosa a plosky chodidel mlaskavě klouzaly 
po kluzkých zbytcích těl. Nedívala se pod nohy. Ne-
smí se tam dívat, jinak vyzvrací vnitřnosti. 

Najednou zahlédla uslzenýma očima obzvláště 
velikou chatrč. Její pokroucené, zčernalé, mokvají-
cí zdi zdobily trsy hub s černými, fi alovými, modrý-
mi a zelenými klobouky. Z  temného otvoru, jímž se 
vcházelo dovnitř a vycházelo ven, se vylouplo cosi 
tak hnusného, že zavřela oči. Už nemá sílu se dívat. 
Pomyslný kalich snesitelnosti přetekl. 

Omdlela. 

Její krásné bílé mladé tělo se pohroužilo mezi 
rozkládající se zbytky těl a pomalu se do nich nořilo 
jak do nějakého hltavého močálu. Nevnímala přiblí-
žení odporné stvůry, hnusné tak, že neexistují slova, 

jež by popsala odpudivý a  páchnoucí zjev. Slizem 
se lesknoucí stvoření vztáhlo ruce podobné suchým 
větvím posetým otevřenými boláky, z nichž vytékal 
žlutohnědý hnis. Pařáty s černými drápy chňaply dív-
čino tělo a odnesli je do chatrče. 

„Taky zakoušíš ten zvláštní pocit?“

„Jaký pocit?“

„Když hledáš nějakou věc, třeba sklenici, aby 
ses napila, jdeš si pro ni na obvyklé místo a ona tam 
není? Přemýšlíš, kam si ji položila, vrátíš se zpátky 
a ona tam najednou je? Znenadání máš ten pocit: ale 
to není možné, jsem si jistá, naprosto jistá, že tam 
skutečně předtím nebyla!“

„Ano, máš pravdu, ano, prožívám občas tyto po-
někud záhadné okamžiky. Mám několik zkušeností, 
kdy jsem něco podobného prožila.“

„Věříš, že někdo ty věci použije a zase je vrátí čis-
té na původní místo?“

„Nerozumím. Myslíš, jako že někdo z paralelního 
světa vztáhne ruku, vezme si mou sklenici a vrátí ji? 
Tedy že se ty paralelní světy v jednom okamžiku prol-
nou? Ale to je nesmysl. Přece oba víme, že paralelní 
světy neexistují.“

„Co tedy myslíš, že to je?“

„Neviditelní duchové, ti kteří nevydávají žádnou 
ale opravdu žádnou energii.“

„Vážně vtipné, opravdu. No dobře ale potom mi 
vysvětli, proč se ztrácejí lidé? Například můj soused. 
Hovořili jsme spolu přes plot. Mrknu očima a najed-
nou je pryč.“

„Ale jak pryč? Zmizel? Vypařil se nebo co?“

„Ano, ani stopy ve sněhu po něm nezůstaly.“

„Nevěřím ti ani slovo, abys věděl!“

Rybář
Robert Poch
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„Nelžu ti, miláčku, vážně ne. Pamatuji si tu udá-
lost jako by se stala dnes. Povídáme si, já mrknu 
a najednou je fuč.“

„Jestli má být tohle vtipný…“

„Promiň, lásko, omlouvám se, nechtěl jsem tě vy-
děsit. Jdu do sprchy, přijdeš za mnou?“

Usmála se na něj. Svlékl si spodní prádlo. Pozo-
rovala ho. Najednou ji oslepil žhavý záblesk. Svištivý 
ohlušující řev. Pak ticho. 

Otevřela oči a  stojí uprostřed shnilých chatrčí 
přeplněných páchnoucími humanoidy na úrovni doby 
kamenné.

„Chrhrhh…Chrhrhh!“

Pomalu a nejistě se probírala z mdloby. Cítila dá-
vivý zápach. Uvědomila si, že nemá na sobě jediný 

kousek oblečení. Něco ji olizovalo celé tělo drsným 
jazykem. Otevřela oči. Cosi odporně nestvůrného se 
sklánělo těsně nad její hlavou. Aniž by jazyk přerušil 
kontakt s jejím tělem, přesunul se přes ňadra k pod-
břišku a vnitřním stranám stehen. Vydávalo to hrdelní 
skřeky. 

To smradlavé, škaredé, nelidské uchopilo její 
ruku. Odporný pavučinový dotyk. Třásla se ošklivostí.

„Chrhrhh…Chrhrhh!“ chrčivé skřeky zesílily. Mu-
sela vstát a nechat se vyvést ven. 

Venku postával páchnoucí dav. Z jeho středu vy-
šel netvor. Ropuchovitá zrůda s otevřenými boláky 
rozesetými po slizkém těle. V pařátech držela cosi, 
co připomínalo hůl. Na horním konci byla naražena 
lidská lebka.

„Jsem rybář z qutasqua Zaqhir,“ promluvil netvor 
jejím jazykem.
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Robert Poch se narodil 24. října 1966. Vy-
studoval Ostravskou univerzitu, fakultu sociální 
práce a sociální politika v bakalářském progra-
mu. Do  literatury vstoupil básnickou sbírkou 
Platinové barvy (Veduta, 2002), která byla 
oceněna v  literární soutěži Mělnický Pegas. 
Později publikoval povídkový soubor Vzdu-
choplavci (Zlín, 2005), lyrickou novelu Špina-
vá holka a soubor horrorových povídek Mrt-
ví se přicházejí někdy rozloučit (oboje Librix.
eu, 2007). Se sci-fi  povídkou Lidojedi zvítězil 
v  soutěži Sci-fi  poviedka roku 2010, společ-
ně s další jeho povídkou Lovec byla otištěna 
ve sbírce Sci-fi  poviedka 2010 (Pectus, 2010). 
Povídky publikuje rovněž v Šumperském a je-
senickém deníku. Kromě rodiny, sociální práce 
a studia hebrejštiny se plně věnuje svému ži-
votnímu koníčku – literární činnosti.

Prohlížel si její nahotu. Pokoušela se na co nej-
delší dobu zadržovat dech, aby nemusela vdechovat 
odporný puch vycházející z jeho hnusného těla.

„Jméno?“

„Jitka.“

„Odkud?“

„Ze Šumperku.“

„Planeta?“

„Země.“

„Jsi vážně ze Šumperku?“

Jitka v hrůze nedokázala otevřít pusu. Zařval:

„Ano nebo ne!?“

Šílená hrůzou kývala: ano, ano, ano!

„Jednou jsem jednoho ze Šumperku chytil, snědli 
jsme ho a všichni jsme dostali horkou nemoc a průjmy.“ 

Jitka si ani neuměla představit průběh nemoci.

Netvor se otočil a  vydal několik dlouhých, 
do morku kostí se zařezávajících skřeků. Dav ustou-
pil. Mručel. 

„Tebe jsme nechtěli. Maso obyvatel Země má 
hořkou chuť. A  vy ze Šumperku jste pro nás ob-
zvláště nechutní. Jste výjimečně hořcí a trpcí k tomu. 
Chutnáte opravdu hnusně!“

Pozvedl hůl. Z lebky vyšlehl oslnivě bílý paprsek 
a během chvilky se zničehonic objevily dvě rosolovi-
té humanoidní postavy. Netvor zvrátil hlavu a  roze-
řval se:

„Vidíš? To je pro nás potrava. Tihle jsou vytříbe-
né chuti.“

Opětovně napřáhl hůl. Vyšlehl paprsek a objevily 
se další rosolovité bytosti. Jitka zavřela oči a zacpa-
la si uši. Nechtěla už nikdy vidět ani slyšet. Ale pro-
bral ji bolestivý úder do ramene. Otevřela oči. Zrůda 
pozvedla hůl. Jitka ucítila prudký žár. Ve vteřině byla 
mrtvá a její zesnulé tělo se složilo k tisícům podobně 
nehybných těl.

Netvor hlasitě říhl, zařval a nanovo natáhl ruku.

Z lebky na vrcholku hole vyšlehl paprsek.
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Mohl by ses na začátku představit českým fa-
nouškům?

Jasně, jsem Andreas Marschall, režisér a  malíř, 
který má silnou náklonnost k temným stránkám života.

Na počátku kariéry jsi byl především komikso-
vým malířem. Proč jsi tuhle cestu opustil?

Styl mé malby byl velmi foto-realistický, což bylo 
velmi náročné na  čas. Na  jediné stránce komiksu 
jsem pracoval čtrnáct dní. Takže si dokážeš spočítat, 

kolik by stálo namalovat celý komiks. Bylo to prostě 
nereálné. I proto, že mám rád dlouhé příběhy a ne ty 
krátké. Mé komiksy byly v podstatě nakreslené fi lmy. 
Bylo proto logické, že jsem směřoval k práci s živý-
mi herci.

Pro mnoho lidí jsi slavný hlavně kvůli obalům 
desek nejrůznějších metalových skupin a  dvoji-
ce fi lmů Nekromantik. Spolupracuješ s kapelami 

jako Kreator, Obituary nebo Blind Guardian. Točíš 
také metalové videoklipy. Tohle je tvůj hlavní zdroj 
obživy, nebo jak to vlastně máš?

V osmdesátých a devadesátých letech jsem se 
živil hlavně kreslením coverů a natáčením klipů. Udě-
lal jsem jich stovky a stovky. Tehdy byla tvorba video-
klipů velmi důležitá, stejně jako stanice MTV a VIVA, 
na kterých se vysílaly. Skupiny měli na videa pořádné 
rozpočty a tehdy jsem natočil pár klasik pro Sodom, 
Thunderhead a Kreator.

V  polovině devadesátých let jsem se dostal 
k hraným fi lmům, bylo to s nezávislou gangsterkou 
„Track“, režírovanou Sammy Balkansem, kterou jsem 
stříhal. Stejnou pozici jsem zastával i  u  televizních 
seriálů a velkých fi lmů, jakým bylo třeba válečné dra-
ma „So weit die Füße tragen“ (česky jako Bílé peklo).

Dnes je mou hlavní prací psaní scénářů, režírová-
ní a stříhání fi lmů. Dál ale také maluju přebaly pro des-
ky zaběhnutých kapel jako Orden Organ. Naposledy 

Andreas Marschall

„Svůj první horror 
jsem viděl ve čtrnácti.“
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jsem dělal moc pěkný artwork pro španělské a řecké 
skupiny jako třeba Holy Cross.

Kdy sis vůbec poprvé začal říkat: „Chci točit 
horrorové fi lmy …“

Bylo to v době, kdy jsem viděl svůj první horror, 
bylo mi 14. Už předtím jsem pro spolužáky psal 
horrorové příběhy. 

Tvou první zkušeností s horrorovým fi lmem byl 
scénář pro antologii Todesvisionen – Geisterstun-
de. Spolupracoval si se všemi režiséry, nebo jen 
na jednom příběhu?

Pane bože, viděl jsi to? Spolupracoval jsem jen 
s  Pascalem Hoffmannem, který natočil Kristalltod. 
Byla to pocta Argentovi, ale dnes z ní nemám pří-
liš dobrý pocit. Produkovala to Mnichovská fi lmová 
škola a můj přítel Rochus Hahn, který je dnes slav-
ným scénáristou.

První horror, který si režíroval, byl kraťas Der 
Kali Prozess. Připadá mi to, jako by byl nedohle-
datelný. Kde se dá vidět?

Najdeš ho pouze na německé třídiskové de-luxe 
edici Tears of Kali.

Aha, díky, určitě po tom mrknu. O čem je pří-
běh toho kraťasu? Počítám, že má nějakou spoji-
tost právě s pozdějším Tears of Kali. 

Bylo to poprvé, kdy jsem přišel s nápadem využít 
terapeutickou skupinu jako hlavní téma horroru. Ale 
natáčeli jsme úplně bez rozpočtu, takže jsou to jen 
herci a plochý video obraz bez úprav. I tak je to ale 
strašidelné.

Tears of Kali byl tvůj první celovečerák a byl to 
poměrně úspěch. Jeho příběh byl hodně netradič-
ní. Jak jsi na něj přišel?

Když jsem začal pracovat s  herci, setkal jsem 
se poprvé s metodami používanými v hereckých tří-
dách, založenými na zkušenostních technikách. Jsou 
skvělé, když se stydíš a potřebuješ trénovat svůj hlas 
a  výrazy, prostě se stát svobodným člověkem. Ale 
už od dvacátých let byly všechny tyhle psychologic-
ké metody používány také pro manipulaci a  kruté 
psychiatrické pokusy. Takové extrémní skupiny byly 
mezi hippíky a studentským hnutím. Tam se to obrá-
tilo v čisté manipulativní šílenství, především u násle-
dovníků Willhelma Reicha v  sedmdesátých a osm-
desátých letech a u některých frakcí komunity Osho 
v Pooně. 

Všude tam, kde se lidé snaží stvořit „nového 
a  lepšího člověka“ jsou otevřené dveře pro horror. 
A tohle téma bylo v horroru užíváno poměrně vzác-
ně. Dnes je z něj vlastně můj obsahový trademark.

Tvým posledním fi lmem (na  jaře 2013) jsou 
skvělé Masky. Když jsem ho viděl poprvé, cí-
til jsem se jako malé děcko, které právě dostalo 
svou oblíbenou sladkost. Bylo to jako sledovat 
nějaký dlouho ztracený snímek Daria Argenta ze 
sedmdesátých let. Počítám, že právě on byl tvou 
hlavní inspirací pro Masky …

Samozřejmě. Vždy jsem byl oddaným Argento-
vým fanouškem. Ale silně mě ovlivnili také režiséři 
jako Mario Bava, Sergio Martino a Pupi Avati.

Masky byly velkým úspěchem a fanoušci euro-
horroru je opravdu milují. Jde o dokonalý příklad 
horroru od fanoušků pro fanoušky. Jak těžké je ta-
kový typ fi lmu v Německu zafi nancovat?

Bylo to hodně složité a rozpočet byl hodně ome-
zený, protože v Německu nejsou žánrové fi lmy nijak 
ofi ciálně fi nancovány. Tady se podporují jen sociální 
dramata a komedie. Využil jsem svých dobrých vzta-
hů s  Berlínskou divadelní školou, Redutou Berlín, 
kde jsme mohli natočit podstatnou část fi lmu. Do-
volili mi přemalovat zdi do potřebných barev a celé 
to tam upravit tak, aby to působilo jako italský thriller 
ze sedmdesátek. Také jsem do fi lmu obsadil mnoho 
studentů a dokonce i několik učitelů. Měli tak příleži-
tost získat zkušenosti se staršími herci a užít si také 
spoustu zábavy. Také mě podpořila slavná maskér-
ská škola Hasso von Hugo.

Jaká je vůbec v  Německu situace v  rám-
ci horrorového žánru? U  nás v  Česku je řada 
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fanoušků, kteří natáčí krátké fi lmy, ale je pro ně 
těžké natočit celovečerák, nebo ho dokonce do-
stat do kin.

V roce 2012 jsme na Berlinale založili skupinu na-
zvanou „Neuer Deutscher Genrefi lm“ a zapojili do ní 
řadu fi lmařů, kteří chtějí dělat horrory, sci-fi , fantasy 
a podobné. Také jsme vymysleli festival Genrenale. 
Navzájem se podporujeme a pomáháme si s produk-
cí, propagací a podobně. Situace na trhu je ale slo-
žitá. Kvůli celosvětovému internetovému pirátství se 
produkční fi lmy nechtějí pouštět do fi nancování žán-
rových snímků, které se jim pak nezaplatí. Takže tu 
máme velká hollywoodská studia a  stovky levných 
nezávislých produkcí, které se snaží urvat své místo 
na omezeném trhu s omezenými možnostmi promí-
tání. Pro Masky jsme neměli distribuční společnost, 
která by je dostala do kin. Začali jsme kontaktovat 
kina na  vlastní pěst a  dokázali tak zajistit uvedení 
do malého počtu kin. Dost to pomohlo, protože jsme 
měli skvělé recenze v  tisku. Masky se dostaly mezi 
nejlepší horrory roku 2012 v nejrůznějších anketách, 
například na aintitcoolnews.com. To je důležitá rada 
pro mladé fi lmaře: Získejte podporu tisku, fanouš-
kovských časopisů a specializovaných horrorových 
stránek. Snažte se dostat fi lm na festivaly. To vytvoří 
šum mezi fandy a získat vám publikum. Žánrový fi lm 
vždy potřebuje své publikum. Je to podobné jako 
u rokové skupiny, ta taky musí odehrát co nejvíc kon-
certů a jezdit po klubech.

Co si vůbec ty myslíš o současných horrorech, 
které vznikají v Hollywoodu? Mám tím na mysli 
hlavně současnou vlnu remaků a pokračování.

Studia to hrají na jistotu a je to hodně nudné. Ně-
které remaky jsou skvělé, ale mnohem raději bych 
viděl nové věci. Nesnáším remaky jako Halloween, 
který se snaží vše vysvětlovat a absolutně tak ničí 
tajemno originálu. Kurva, Carpiho Michael Myers byl 
strašidelný, protože o něm nikdo nic nevěděl, nemo-
hl s ním komunikovat, dokonce jste si ani nemohli 
být jistí, že je to člověk. Vážně mě nezajímá sledová-
ní půlhodiny jeho pohnutého dětství. Ale i  tak mám 
Roba Zombieho rád, Devils rejects je úžasný fi lm.

Přesně tak, v  tom se s  tebou zcela shodnu. 
Zkus nám představit své další žánrové oblíbence 
a oblíbená díla, hlavně ta, která tě k žánru dovedla. 

Miloval jsem klasické horrory jako Formicula, Ta-
rantula a King Kong. Komiksy s Batmanem, Dracu-
lu a Frankensteina od Marvelu, Tales from the Crypt 
od EC-Comics, strašidelné italské „Fumetti neri“ jako 
Lucifera. Také německé Wallaceovky ze šedesátých 
let. Jejich sledování mě k  smrti děsilo, ale prostě 
jsem je musel vidět. Když jednou pozdě dávali v tele-
vizi Dead eyes of London, schoval jsem se ve skříni, 
abych je mohl sledovat, protože rodiče mi je zakáza-
li. Také jsem měl moc rád japonský horrorový seriál 
S.R.I., který byl takovým předchůdcem Akt X a dnes 

není k sehnání. A pak jsem v sedmdesátých letech 
objevil klasický italský horror se jmény jako Mario 
Bava a Dario Argento. 

Mohl bys nám doporučit nějaké horrorové no-
vinky z Německa?

Skvělý je Urban Explorer od Andyho Fetschera. 
A  letos by měl přijít nový německý horror Lost Pla-
ce 3D, ale ještě jsem ho neviděl.

Vsadím se, že po úspěchu Tears of Kali a Mas-
ks máš řadu plánů do budoucna. Přiblížíš nám je? 
Třeba nějaký nový fi lm v dohledu….

Jedním z plánovaných projektů, na  který zatím 
nejsou kompletní fi nance, je spolupráce s  italským 
producentem snímku Morituris. Mělo by jít o horror 
Oltretomba, natáčený v  Apulii. Je to o  nemrtvých 
mniších v  opuštěné italské vesničce a mělo by jít 
o poctu fi lmů Lucia Fulciho. 

Dalším z projektů je antologie nazvaná German 
Angst, koprodukovaná slavným nezávislým ame-
rickým producentem Nicem B. ze společnosti Cult 
Epix. Antologie bude složená ze tří šokujících půlho-
dinovek, odehrávajících se v Berlíně. Měl by v nich 
být silně patrný stín německého němého expresioni-
smu. První epizodu, Final Girl, natočí sám legendár-
ní Jörg Buttgereit (Nekromantik) a půjde o jeho první 
režijní počin po dvaceti letech! Třetí epizoda, Make 
a Wish, bude režírována polsko-německým režisé-
rem Michalem Kosakowskim (Zero Killed). Má epizo-
da, nazvaná Alraune bude o tajném sex klubu v Ber-
líně, ve kterém jsou kořeny Mandragory užívány jako 
droga, která ti dodá nejlepší sex tvého života a také 
největší hrůzu! Crowfundingová kampaň právě začí-
ná. Pokud chcete vidět další svérázný transgresivní 
horror z Německa, jděte na naši stránku www.ger-
man-angst.com případně přímo na  www.startnext.
de/en/german-angst a podpořte nás.

Určitě. Díky za rozhovor!
Rádo se stalo.
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 Nacházíme se v  Indii, někdy v druhé polovině 
dvacátého století. Konkrétně v sídle Taylor-Eriksso-
novi skupiny, kde jsou využívány velmi neortodoxní 
psychiatrické a psychologické metody a  jejíž členo-
vé se rozhodli hledat hranice svých možností. Nahá 
dívka přistupuje v doprovodu svého „lékaře“ k oknu, 
bere do  ruky nůžky a  bez většího zaváhání si od-
střihává oční víčka…konečně vidí svět takový, jaký 
opravdu je. Vítejte v mysli Andrease Marschalla.

Režie: Andreas Marschall
Scénář: Andreas Marschall

Délka: 106 min
Původ: Německo

Rok: 2004
Hrají: Pietro Martelanza, Peter Domsch, 

Adrian Topol, Michael Balaun

V úvodu popsaná scéna ze začátku fi lmu je zcela 
typickou pro celou antologii Tears of Kali. Ta sestává 
ze tří segmentů (Shakti – Devi – Kali), propojených 
právě tím načrtnutým indickým příběhem. Každý 
z těchto tří segmentů ovšem funguje zcela autonom-
ně a bez problémů by mohl fungovat jako povedený 
kraťas. 

V  úvodním segmentu Shakti sledujeme ženu, 
která v psychiatrické klinice vyzpovídává dívku, za-
pletenou do brutální vraždy, jež nebyla nikdy zcela 
uspokojivě vysvětlena. Vykreslení kliniky je v  rámci 
možností dokonalé a  nadpřirozené rozuzlení nelze 
označit jinak, než jako povedenou pointu, která za-
nechá v divákovi nejen mrazení v zádech, ale také 
několik otázek.

Prostřední část, Devi, je vlastně sadistickou etu-
dou, ve které zvrácený psychiatr donutí svého paci-
enta, aby se před ním sám svlékl z kůže. Vypadá to 
stejně brutálně, jak to zní a i přes absenci pořádného 
rozpočtu se s tím autoři vypořádali na jedničku.

Kali pak hraje na  trochu strašidelnější stru-
ny a  jako jediná dokáže v  závěru opravdu vyděsit 

a navodit pocit nejistoty a strachu. Její vyústění je pak 
nepřímým pokračováním úvodního příběhu z Indické 
Puny. Zapadá tak do komplexu celého díla a dokazu-
je, že nejde o nazdařbůh poskládanou antologii, ale 
promyšlenou skládanku zdánlivě odlišných příběhů.

 Tears of Kali



[ 28 ]

Zatleskat musím Marschallovu umění, kdy s ma-
lými fi nančními prostředky dokázal pomocí vhodně 
zvolených postupů natočit velký fi lm. Kamera si vší-
má detailů, dle potřeby se mění styl vyprávění a reži-
sér si stále hraje s divákem, přičemž je o krok napřed 
a připravuje si půdu na další intenzivní nečekanou 
scénu. Obraz neuhýbá před otevřenou nahotou ani 
krutou brutalitou, pouze v  tom druhém případě se 
kamera občas více roztřese, aby zakryla drobné ne-
dostatky v maskérské práci. Toto krytí však působí 
velmi funkčně a v celku vypadá jako záměr.

Dojde i na drobné citace italské horrorové školy, 
i když zdaleka nejde o tak razantní poctu jako v pří-
padě Masks. Mám-li srovnávat s  režisérovým poz-
dějším dílem, tak Masks byli technicky i příběhově 
jasným krokem kupředu, Tears of Kali vítězí na poli 
originality a bizarností. Obojí pak v sobě nese punc 
dokonalé horrorové podívané.

Jo, a abych nezapomněl, hrají v tom samí dospě-
lí lidé, žádní teenageři. Je to neuvěřitelně osvěžující.

Roman Kroufek
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Tetsuo: Člověk ze železa Shinyi Tsukamota je 
skromné dílo. Něco přes hodinu trvající, černobí-
lý fi lm, natočený zpola amatérskými prostředky je 
uznáván jako jeden z  nejdůležitějších představitelů 
japonského nezávislého fi lmu přelomu tisíciletí. Ne-
jen nekompromisní avantgardní forma, leč také pře-
kvapivě interpretačně bohatý obsah Tsukamotova 
fi lmu rozhodl o  jeho umělecké hodnotě. Tetsuo se 
ukázal být pro kritiky a fi lmové znalce velmi skoupým 
kouskem, k čemuž mu paradoxně dopomohla osten-
tativně minimalistická zápletka a zdánlivě chaotický 
způsob vyprávění.

Z  mnoha různých interpretací příběhu o  „člo-
věku, který se mění v kov“ se nejčastěji sahá po té 
cyberpunkové nebo „urbanistické“. V prvním přípa-
dě je Tsukamotův snímek chápán jako fi lmový ma-
nifest cyberpunku – nejdokonalejší fi lmový projev 
cyberpunkových idejí, poprvé takto působivě pře-
nesených ze sci-fi  literatury na území fi lmu.1) „Urba-
nistická“ interpretace, k níž se v mnoha rozhovorech 

1) Srov. Tomasz J. Tkaczyk, Andrzej Świech, Tetsuo-eksperymen-
talny, fi lmowy, manifest cyberpunka (v), ed. Piotr Kletowski a Piotr 
Marecki, Nowe Nawigacje II: Azja-Cyberpunk-Kino niezależne, 
Kraków 2003.

ochotně přiznává samotný režisér, se pak snaží Tet-
sua a  ostatní Tsukamotovo dílo vnímat v  kontextu 
spojení města s lidskou fyzičností.2)

V  mé analýze fi lmu bych chtěl upozornit 
na aspekt Tetsua, který je přítomen vpravdě v obou 
zmiňovaných formách kritického komentáře, nezdá 
se však být náležitě zřetelný. Nejpodstatnějším ele-
mentem organizujícím celou strukturu Tsukamotova 
fi lmu – formu i obsah – je totiž všudypřítomný motiv 
transgrese.3)

Ve fi lmu můžeme zpozorovat transgresi ve vzta-
hu k mnoha aspektům fi lmu, hodny zvláštní pozor-
nosti se však zdají být ty, které se týkají formy, před-
staveného světa a  tématu hranic lidství. Podívejme 
se tedy na ně trochu blíže.

Mimo formu
Tetsuo již od  prvních okamžiků vztekle útočí 

na divákův postřeh. Černobílý formát, třesoucí se ob-
raz, syrová industriální zvuková stopa, v níž se ozý-
vají ozvěny připomínající kování železa, velké detaily 
na minimum zmenšující neutrální prostor, na němž by 
mohl spočinout divákům pohled – to jsou průvodní 
jevy agresivního stylu vyprávění fi lmového příběhu. 
Během jeho rozvoje Tsukamoto intenzifi kuje nejen již 
používané audiovizuální prostředky, ale zavádí nová 
formální řešení, vyostřující dravost odkazu. V jediném 
fi lmovém záběru spojuje, využitím techniky pixela-
ce (jedna ze základních tvůrčích metod používaná 
např. polským mistrem animace Zbigniewem Rybc-
zyńským), herectví s animací, manipuluje s posunem 
fi lmového děje – scény zrychluje nebo vrací, napadá 
diváka takřka podprahovými prostřihy nebo expre-
sivně natočenými scénami plnými násilí, perverzní-
ho sexu, dalšími deformacemi těl hrdinů, továrními 
zvuky, rozmazaným obrazem průmyslové televize 
nebo přímo maniakální přítomností kovu v nejrůzněj-
ších podobách – roury, trubky, svorky, šrouby, dráty, 

2) Srov. Agnieszka Kamrowska, Człowiek zurbanizowany: Shinya Tsu-
kamoto i jego fi lmy (v) Kwartalnik Filmowy, Film w Azji, Nr 51/ 2005.

3) Transgrese se objevuje ve vztahu ke geologickým, genetickým 
a  kulturně-sociálním jevům. V  posledně jmenovaném kontextu 
znamená „překračování pravidel, zákonů, zásad atp., přeměnu, 
přemístění“. Red. Mieczysław Szymczak, Słownik języka pol-
skiego, Tom 3, Warszawa 1995, s. 486.

Tetsuo: 
člověk ze železa – bez hranic

(Analýza)
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kabely, nýty, plechy, nářadí, špony. Vskutku koňská 
dávka audiovizuální agrese, podněcované eliptickou 
formou vyprávění, přivádějící na mysl deliriózní vize 
mysli, utápějící se v čím dál agresivnějším šílenství.

Invaze bodců, ochromující diváka během projek-
ce Tsukamotova fi lmu, však není prázdným efektem. 
Nachází své opodstatnění v obsahu fi lmu – nejdo-
slovněji chápané, krajně vybočené, fyzické, a ostat-
ně také psychické modifi kaci hrdinů, transformujících 
se v kovová monstra. Přeměna má charakter impul-
sivní, brutální a zbavený eufemistického entourage. 
Hrdinové, Fetišista (v závěrečných titulcích se obje-
vuje jako „yatsu“ tedy „muž“) a Muž, skučí bolestí, 
vřískají, svíjejí se v nekontrolovatelných epileptických 
záchvatech – jen těžce budeme hledat adekvátněj-
ší formu pro vyjádření naturalistického charakteru 
přeměny. Takováto forma představení má charakter 
transgresivní, vykračuje totiž mimo konvenční způ-
sob vyprávění. Tsukamoto zrealizoval fi lm, který ne-
kompromisně narušuje trojdílnou konstrukci umělec-
kého výtvoru, koncepci „uměleckého díla“, schémata 
žánrového kina, stereotypy týkající se popisu hrdinů, 
dbalost a snahu o čitelnost odkazu (vizuální i  ideo-
vou) a všechny tradiční dramaturgické metody. Tran-
sgrese formy se dotýká rovněž překračování divá-
kovy percepce. Tsukamotův fi lm je nezvykle těžký, 
vyžaduje od odběratele odvržení postřehových zvyk-
lostí, odstranění distance mezi divákem a výtvorem. 
V tomto ohledu je Tetsuo blízký estetickým předpo-
kladům transgresivního fi lmu.4)

Tento směr, nacházející se pod silným vlivem 
fi lmové tvorby Andyho Warhola a  Jacka Smitha 
a dále rozvíjený Johnem Watersem, bratry Kuchary 
a „mladou generací“ – Nickem Zeddem a Richardem 
Kernem, za  základní cíl přijal překračování všech 
možných hranic a  tabu. V  čistě fi lmové linii se tato 
transgrese projevovala částečným nebo celkovým 

4) Základním předpokladem transgresivního fi lmu je negace plat-
ných sociálně-kulturních schémat, obyčejových a morálních kanó-
nů a také zkostnatělých estetických a uměleckých konvencí. Tvůr-
ci tohoto fi lmového žánru využívají poetiku campu, punku, kýče 
a satiry, aby vytvořili vlastní skutečnost odbíhající od dominujících 
vzorců a stereotypů. Srov. red. Słownik fi lmu, Rafał Syska, Słownik 
fi lmu, Kraków 2005, s. 179.

ignorováním klasicky chápané dějové linie, černo-
bílým špinavým obrazem, primitivním střihem nebo 
scenérií ošklivých, městských prostranství. Hnutí fi l-
mové transgrese kontestovalo kino „nulového sty-
lu“  – uhlazené, vyhýbající se avantgardním, kom-
plikovaným formám, dráždivým tématům a uvádění 
diváka v  šok a odpor. Tu samou sevřenou pěst se 
vztyčeným prostředníčkem nastaveným japonské 
masové kinematografi i můžeme dohledat v Tetsuovi.

S hnutím transgrese však tento fi lm spojuje také 
obsah. Watersovy, Zeddovy nebo Kernovy fi lmy jsou 
plné rouhání, zneuctívání svátosti, anatomicky odha-
leného násilí, skatologie, perverze, pornografi e, špíny 
a hnusu.5) Ani v Tetsuovi nijak nechybí šokující a od-
puzující scény: rozpárané stehno, do nějž si hrdina 
zabodává zrezivělý kus kovu, obrovský vrták-penis 
provrtávající ženu skrz na skrz, anální sex prováděný 
pomocí hadovitého výrůstku a mnohé jiné deformace 
těl hrdinů způsobované postupující metalizací. Avšak 
na rozdíl od fi lmařů transgresivního hnutí, kteří hod-
ně rychle padli do pasti vlastních extrémních předpo-
kladů, se Tsukamoto nespokojuje s náhlým šokujícím 
efektem. Agrese přijaté estetiky a obsahu má v Tet-
suovi svou důležitou roli, o čemž si povíme v násle-
dující části.

Mimo skutečnost
Druhý z elementů analyzovaného fi lmu se dotýká 

transgrese představovaného světa. Režisér opravdu 
míří kamerou na hrdiny a na v  jejich tělech a mys-
lích probíhající změny, ovšem podstatným se ukazuje 
rovněž pozadí vyprávěného příběhu. Špinavé, hnus-
né plechové baráky a kůlny, rozpadávající se skladi-
ště s trčícími trubkami, zrezavělými pruty, betonové 
domy, chodby s loupající se barvou na stěnách, stro-
py protkané sítí potrubí a rour, dráty vysokého napětí, 
roztahující se nad hlavami hrdinů, pohozené kovo-
vé nástroje, povalující se špony a úlomky – konsek-
ventní vize skutečnosti pohlcené kovem a železem. 

5) Ukázkový příběh jednoho z  fi lmů Nicka Zedda Trust In Me: 
„Po návratu mladý punker navštíví záchod, vytře se podobiznou 
Ježíše a pak ve vaně nalezne svou podřezanou vyvolenou. Z ne-
dostatku jiných nápadů ji začne orálně souložit a celou záležitost 
ukončí obrovskou ejakulací“.
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Prostředí představené v Tetsuo není ani v nejmenším 
režisérovou kreací, leč v reálném světě skutečně to-
kijská předměstí prezentují zanedbanou, špinavou, 
zničenou průmyslovou krajinu.

Zde je na místě učinit drobnou odbočku. Obyva-
telé Země vycházejícího slunce vnímají své nejbližší 
okolí jako prodloužení sebe samotných. Lásku k pří-
rodě je možné uznat za národní vlastnost, projevuje 
se totiž ve všech uměleckých oblastech, v zahradnic-
tví, literatuře a dokonce i ve fi lmu. V 60. letech 20. 
století Japonsko prošlo dekádou rychlých a důraz-
ných sociálně-hospodářských změn, které válkou 
a americkou okupací zničenou zemi vynesly do čela 
světových mocností v  oblasti hospodářství. Cena 
transformace se ukázala být nepoměrně vysoká. Její 
negativní následky v podobě neovladatelné industri-
alizace a urbanizace a také devastace životního pro-
středí, pociťují další a další generace Japonců. Změ-
na okolí vedla k podrobnému přehodnocování. Alex 
Kerr, autor výtečné publikace Psi a  démoni. Tem-
né stránky Japonska, tento fakt pojímá následovně: 
„Tento předpoklad, podle nějž je příroda hnus a záři-
vé, hladké povrchy a prosté linie jsou lepší než falické 
tvary hor a  řek, je snad nejpodivnějším jevem, který 
se mohl rozšířit v zemi s  touto tradicí.“6). Tradice ži-
vota v souladu s přírodou a její uctívání byla nahraze-
na nenávistí k přírodě.7) Symbolem současného stavu 

6) Alex Kerr, Psy i demony. Ciemne strony Japonii, překl. Tadeusz 
Stanek, Kraków 2008, s. 43.

7) Kerr uvádí, že v Zemi vycházejícího slunce existuje přes 2800 
přehrad (500 dalších je v plánu), 60% přirozených břehů bylo po-
kryto betonovými panely a bloky, koryta většiny řek byly vylity be-
tonem a horské stoky zkorigovány za použití tisíců tun, samozřej-
mě, betonu.

životního prostředí a zároveň vztahu současných Ja-
ponců k přírodě, je Kerrem popisovaná třešeň, která 
v jednom městečku stojí uprostřed kameny a cihlami 
vydlážděného prázdného náměstí. U stromu je posta-
ven malinký pomníček, na němž je kaligrafi ckými zna-
ky pečlivě vyryt nápis: „Květy a zeleň“.8)

Modifi kace vnějších podmínek podmiňuje modi-
fi kaci vnitřní – to je jeden ze základních jevů meta-
morfózy okolí. V Tetsuo nás zajímá jak nastalý stav 
věcí – prostředí vykastrované z  jakékoliv formy pří-
rody – podléhá transgresi. Tento proces je ve fi lmu 
znázorněn ve dvou etapách. Nejprve změněné okolí 
na hrdinech skrze modifi kaci jejich organismů (a rov-
něž myslí) vynucuje nezbytnost adaptace na  nové 
nepřirozené podmínky. Ve druhé etapě přetvoření hr-
dinové modifi kují obklopující je prostředí a – jak se 
lze domyslet – celý svět. Okamžik transgrese před-
staveného světa nastupuje dvakrát, s tím, že ve fi lmu 
můžeme vidět pouze druhou situaci. Poprvé fi lmo-
vá skutečnost překračuje své hranice, když odvrhuje 
přírodu a mění se v kovovou džungli, podruhé – když 
je ve fi nále fi lmu podřízena moci v jeden monstrózní 
organismus spojeným hrdinům, pohlcujících všechny 
kovové předměty a zařízení.

Svět představený ve  fi lmu nejen, že se vysvo-
bozuje ze svazku s přírodou. Ještě důrazněji se vy-
svobozuje z reálnosti (nezaměňovat s realističností). 
Nejdůležitější část fi lmu – proces metalizace Muže 
a Fetišisty – je nejzřejmějším příkladem osvobozo-
vání se fi lmu ze skutečnosti chápané jako „všechno 
to, co existuje“. Je třeba si povšimnout, že v Tetsuo 
skutečnost opouští své meze na několika úrovních: 

8) Tamtéž. s. 44.
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skutečnosti objektivní (zmiňovaná přeměna okolí) 
a také subjektivní (schizofrenní vize hrdinů podléha-
jících stále většímu šílenství). Transgrese představe-
ného světa je vyjádřena deliriozní formou samotného 
fi lmu, míchajícího různé techniky fi lmování, násilné 
scény s nepočetnými klidnými, halucinace se vzpo-
mínkami atd.

V  článku Tetsuo – Experimentální fi lmový ma-
nifest cyberpunku čteme: „(…) scény, objevující se 
v Tetsuo, zdánlivě v náhodném pořadí, prošpikované 
vzpomínkami a nemožnými řešeními (jako již vzpo-
mínaný efekt „couvání děje“), ukazují skutečnost ja-
koby vytvořenou šíleným programátorem, nebo jako 
viry napadený virtuální vesmír.“9) Podle autorů člán-
ků svět představený v Tsukamotově fi lmu připomí-
ná virtuální realitu. Je totiž, stejně jako ona, umělý 
(ve smyslu nereálný), vytvořený počítačem (ve fi lmu 
režisérem-demiurgem) a vytváří vize předmětů, pro-
stor a  událostí v  přírodě neexistujících (lidé-stroje, 
manipulace s posunem fi lmového pásu atd.). V  jis-
tém ohledu Tetsuo připomíná počítačovou hru – je-
den z nejcharakterističtějších příkladů virtuální sku-
tečnosti (motiv couvání děje, navracení se k  těm 
samým scénám atp.). Když už svět podlehl tak da-
lekosáhlým přeměnám, že se připodobnil počítačové 
hře, kým může být v něm žijící člověk?

9) Tomasz J.Tkaczyk, Andrzej Świech, op.cit., s. 186–187.

Mimo lidskost
Transgrese tělesnosti hrdinů se zdá být nejdůle-

žitějším motivem Tsukamotova fi lmu. Pozastavme se 
nad tím, jaký má charakter, příčiny, průběh, cíl nebo 
k jakým konečným závěrů vede.

Metamorfóza hrdinů, Muže a  Fetišisty, probíhá 
v různém stupni a má různý charakter. Společným se 
jeví být její charakter: těla hrdinů podléhají metalizaci. 
Tento proces je ve fi lmu pojat jako nakažlivá choroba. 
Fetišista je nakažen tím, že do svého těla vpraví kus 
kovu, Žena z metra skrze dotyk s kouskem kovu, le-
žícím na peróně, Muž během holení ocelovým ostřím 
holicího strojku. Nakažlivá choroba, obzvláště takto 
nezvyklá, vnucuje metaforický smysl. Co tedy může 
symbolizovat? Strach z pod kontroly se vymykající 
technologizace lidského života. Stačí se rozhlédnout 
po pokoji, v němž žijeme. Počítač, plazmová televi-
ze, hi-fi  věž, elektrické hodiny, bezdrátový telefon, 
mobilní telefon v kapse. Technologie, dokonce, i po-
kud jí nepodléhají všichni, nás obklopuje odevšad. 
Ale tento proces ještě není u konce, je snad dokonce 
možné se domyslet, že technologické šílenství tepr-
ve nabývá na  síle. Vize člověka, který aby vykonal 
nejprostší činnost, bude moci jen zmáčknout přísluš-
ný čudlík, nemusí být vůbec výtvorem představivosti 
spisovatele science-fi ction.

A přesto, byť je metalizace ztotožňována s nakaž-
livou chorobou, má ještě jiný smysl. Je třeba upozornit 
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na scénu vzpomínky s lékařem. Nejen, že lékař nepod-
léhá nákaze, jeho slova navíc poukazují na to, že ne-
považuje Mužův případ za chorobu, ale spíše za me-
dicínský fenomén. „Máš kus kovu zaražený do mozku; 
a přesto žiješ (…). Mysli na to jako na ozdobu.“

Mnohem výstižnější se může jevit vnímat smysl 
metalizace jako alegorický popis životního stylu sou-
časných obyvatel městských molochů. Je jím korpo-
rativní styl života, jehož jsou v Japonsku nejzářivější 
vizitkou tzv. salarymani (z  jap. sarariman – „samuraj 
s  aktovkou“), do  černých obleků identicky obleče-
ní zaměstnanci velkých korporací. Každý den davy 
„válečníků korporace“ při spěchu do svých podniků 
zaplňují chodníky a ulice, stanice metra. Po nezříd-
ka dvouhodinové cestě v  hrozné tlačenici, začínají 
pracovní den, trvající až do pozdních večerních ho-
din. Když nakonec opouštějí budovu fi rmy, nevrace-
jí se domů, ale jdou na večírek organizovaný šéfem 
nebo mnohem častěji zaměstnancem, toužícím si 
zajistit náklonnost svého nadřízeného. Ale dokonce 
ani po večírku, stráveném v kroužku svých kolegů, 
opilí velkým počtem vypitých saké, piv a  jiného al-
koholu, se salarymani nedostanou domů. Je možné 
je zahlédnout zmožené alkoholem spící na lavičkách 
a  chodnících. Následující den, po  vystřízlivění, na-
stupují do metra a jedou do práce, aby započali ten 
samý, již roky trvající, cyklus. Monotónní, zritualizo-
vaný život představitelů korporativního světa připo-
dobňuje lidi ke strojům, naprogramovaným pro vyko-
návání pořád těch samých činností. Můžeme se tedy 
divit tomu, že se jistého dne Muž, patřící mezi salary-
many, začne tím nejdoslovnějším způsobem evoluč-
ně měnit v kovové monstrum?

Řekli jsme však již, že modifi kace okolí vynucuje 
adaptaci organismů na nové vnější podmínky. V pro-
tikladu k metalizaci, chápané jako formy nakažlivé 
choroby nebo jako alegorie „mechanického“ životní-
ho stylu nemá smysl metaforický, ale ten nejracionál-
nější a nejpřirozenější. To, co se děje hrdinům fi lmu je 
neobvyklou podobou procesu přizpůsobování, usku-
tečňovaného na úrovni těla i smyslu.

Podívejme se nejprve, jak tento proces probíhá 
v  případě Fetišisty. Charakter přeměny hrdiny nej-
lépe vystihují slova J. Davida Botlera, autora knihy 
Turingův Člověk: „(…) lidé století elektroniky, s jejich 
touhou, aby je strhl proud technologické změny (…) 
mění sebe samotné k obrazu i podobenství techno-
logie.“10) Fetišista se bez problémů poddal proce-
su adaptace, snad proto, že toužil po změně svého 
těla. Jeho vztah k vlastní tělesnosti vystihuje jedna 
z prvních scén fi lmu, kdy si hrdina aplikuje ocelový 
prut do své nohy. Tělo je v této šokující scéně uká-
záno jako „maso“  – měkká, bezbranná tkáň, kte-
rá lehce podléhá ocelovému ostří nože. Neexistuje 
způsob, jak v  takovémto vnímání fyzičnosti člověka 

10) J. David Botler, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku 
komputera, překl. T. Goban-Klasa, Warszawa 1990, s. 44.

nezpozorovat odkazy k  fi losofi i cyberpunku, která 
vnímá tělo jako nepotřebný dodatek k duši (rozumu, 
mysli). Tělesnost je pouze opakováním pro nemateri-
ální nitro (v cyberpunku ztotožňovaného s informač-
ními bity). A  to opakováním negativním, nezajišťují-
cím bezpečí před krutým působením vnějších činitelů 
(přirozených i nepřirozených). Tedy pouze zdokona-
lení těla skrze vštěpení kovových částí může ochránit 
před jeho lehkým poškozením ba dokonce zničením. 
Na Fetišistu tedy působí dvě síly: přirozené sklony 
každého živého organismu přizpůsobovat se změ-
něnému prostředí a touha po zdokonalení vlastního 
těla. V obou případech se cílem jeví být přežít v nevý-
hodných podmínkách ohrožujících hrdinu.

V mnoha analýzách věnujících se Tsukamotově 
fi lmu jsou opomíjeny psychické činitele, které nezů-
stávají bez vlivu na Fetišistovu metamorfózu. V tomto 
kontextu se nejpodstatnější scénou ukazuje konfron-
tace s Tulákem. Dozvídáme se v ní, že náš hlavní hr-
dina byl bezdomovcem těžce zmlácen kovovou trub-
kou, kterou si v úvodní scéně hrdina vrazil do nohy. 
Objektivní pouto (kus kovu) existující mezi těmito 
dvěma částmi Tetsua je možné vnímat následovně: 
Fetišistova touha modifi kovat vlastní tělo směrem 
k větší účinnosti byla diktována snahou v budouc-
nu předcházet podobným incidentům, k jakému do-
šlo s Tulákem. Tento incident hrdinu přesvědčil, že 
na  své tělo nemůže spoléhat. Podivná Fetišistova 
fascinace kovem se dá navíc vysvětlit zmlácením, 
které jen tak tak neskončilo hrdinovou smrtí. Zdá se, 
že v psychice hrdiny se spojily projevy několika po-
ruch: fetišismu a poúrazového stresu. Jedním ze zá-
kladních projevů druhého jmenovaného onemocnění 
je vyhýbání se činnostem a situacím, které by mohly 
připomenout prožitý úraz. Jak se však vyhnout zlým 
vzpomínkám, když je hrdina ze všech stran obklope-
ný kovem? Fetišista se tedy snaží kov osvojit tím, že 
jej začne akceptovat ba přímo potvrzovat. Namísto, 
aby se vyhýbal všemu, co by mohlo vyvolat vzpo-
mínky na traumatickou událost, hrdina kov fetišizuje 
(scény ukazující hrdinu obklopeného kovovými tyče-
mi, dráty, kabely atd. mají výrazně erotický nádech). 
Modifi kace se tedy netýká jen tělesnosti, ale – při-
jmeme-li výše vyslovené závěry za správné – rovněž 
fetišistovy psychiky.

Tělo se však, dost neočekávaně, staví na odpor. 
V ráně se rojí červi, organická tkáň se brání snahám 
o neomezený útok na její struktury. Reakce organis-
mu ve fetišistovi vzbuzuje pochopitelný vztek. V jeho 
vnímání mu totiž pouze transgrese v kov poskytuje 
šanci na přežití. Neočekávaně se mu však do cesty 
(nebo opačně) staví auto a za  jeho volantem sedící 
Muž. Fetišista mu skáče pod auto, ale druhý hrdina 
se k němu zachová až skandálně. Namísto poskyt-
nutí pomoci ho odváží do  lesa, kde se jej snaží za-
hrabat a pak v blízkosti oběti (těžce raněné, byť je 
Muž přesvědčen o její smrti) pomiluje svou spolupa-
sažérku, Ženu. Ve Fetišistovi, ještě nezmutovaném, 



[ 34 ]

se probouzí nenávist, touha po pomstě, vrací se také 
vědomí nespolehlivosti těla, které se při styku s žele-
zem automobilu ukázalo být naprosto bezradné.

I když ve fi lmu nenarazíme na výrazné stopy po-
tvrzující tuto tezi, zdá se celkem dobře možné, že 
to jsou právě tyto negativní emoce a zoufalá touha 
po přeměně, které nakonec vychýlili šílenství smě-
rem k  metalizaci. Myslím si rovněž, že u  Fetišisty 
měla přeměna (menší deformace, jiná barva kůže, 
neexistence boje s  mutací) takový průběh, proto-
že touha po pomstě (umožňující otestování nových 
funkcí těla) se ukázala být neobvykle silnou „zlou“ 
ale přesto „lidskou“ emocí, zpomalující proces me-
talizace. Jsem dalek připisovat významnou roli rzi, 
kterou byl pokryt kus kovu, který si aplikovat Fetiši-
sta (snad jen, že by byla metaforicky pojímána jako 
„rez zlých emocí“ drásajících hrdinovu duši). Mnoho 
autorů komentujících Tetsua však tvrdí, že zrezavělá 
trubka byla „pošpiněním hraničícím se znásilněním“, 
proto je taky metamorfóza naplněna nenávistí a tou-
hou ničit. Hrdina nemá žádný racionální důvod, aby 
rzi připisoval až tak velkou váhu. Jeho cílem je evolu-
ce v kov, poskytující jeho tělu pocit bezpečí a síly. Je-
diný následek zrezavělého železa v noze je tedy tma-
vá barva kůže. Kromě toho, nenávist a agrese jsou 
emoce, které se rodí v „duši“ hrdiny, a ne v jeho těle.

Mnohem méně toho víme o  příčinách Mužovy 
přeměny. Myslím si však, že i ona má mnoho zdrojů, 
z nichž je každý důležitý. Tedy již zmiňovaný životní 
styl salarymanů, kterýchžto je hrdina představitelem 
a který připodobňuje lidi ke strojům. Transgrese těla 
i mysli hrdiny je rovněž metaforicky, byť realisticky, 
ba přímo naturalisticky pojatým výrazem technologi-
zace (automatizace) současného člověka. Konečně, 
v případě Muže, stejně jako v případě Fetišisty, může 
spočívat v nezbytnosti modifi kace těla i mysli pod vli-
vem změněných vnějších činitelů.

Proč u  Muže přeměna probíhá tak rychle? 
Za prvé, protože hrdina necítí potřebu změny svého 
těla. Za druhé, sexuální pud je v životě postavy moc-
nou biologickou silou, která je ve skutečnosti jedinou 
Mužovou zbraní schopnou postavit se kovu. Za třetí, 

proces mutace nastoupil po  automobilové nehodě 
(ovšem ne jako její přímý následek, jak se můžeme 
dočíst v mnoha analýzách věnujících se Tetsuovi). 
Během této události se, jak víme, Muž totiž zacho-
val trestuhodně. Je přesvědčen, že Fetišistu smrtelně 
zranil. Když tedy pominulo zatemnění sexuální tou-
hou (scéna představující hrdinu kopulujícího s  Že-
nou v přítomnosti Fetišisty), Muže začal trápit pocit 
viny. Muž Ženě říká, že přeměna je „trestem za hří-
chy“ (za neúmyslné zabití oběti nehody?). Několikrát 
se rovněž objevuje obraz pozpátku se odvíjející scé-
ny s blížícím se automobilem, jakoby Muž chtěl vrá-
tit nešťastnou nehodu (litoval toho?). Pocit viny mohl 
oslabit obranné mechanismy hrdinovy psychiky, se-
xuální pud a  touha zachovat nezměnitelnost těles-
nosti, stavějící se na  odpor metalizace organismu 
pak mohly posílit průběh působení tohoto procesu.

Navzdory neobvyklé rychlosti a prudkosti Mužo-
vy přeměny, v  jeho případě ještě mnohem výrazněj-
ším způsobem, se zviditelňuje evoluční charakter mu-
tace. Fetišista své tělo i mysl modifi koval, aby přežil 
v, díky traumatickému zážitku a přeměně okolí v ko-
vovou džungli, nevýhodných fyzických i psychických 
podmínkách. Modifi kace těla a mysli Muže je vnucena 
shora, hrdina je obětí jeho vůli nepodléhajícím záko-
nům evoluce. Cílem evoluce se stává nejen přizpůso-
bení se nevyhovujícím přírodním podmínkám, ale také 
vymanění se z omezení těla, dokonce i na úkor hrdino-
va mozku, který se rovněž stává kovem. Oba hrdinové 
fi lmu se vyvíjí směrem k homo superior – nezničitelné-
mu tvorovi, který ve fi nále v sobě přestává mít cokoliv 
lidského, byť současně získává moc tak obrovskou, 
že může svobodně měnit své okolí. Že může celý svět 
přeměnit v obrovskou skládku starého železa.

A  tak jsme došli k  nejdůležitější otázce, kterou 
Tsukamoto ve svém nezvyklém fi lmu pokládá: nako-
lik jsem ještě člověkem?

Transgrese lidské fyzičnosti, ale také duchovnos-
ti, na níž japonský režisér zajímavým způsobem po-
ukazuje, je v podstatě hlasitým zvoláním za člověka, 
za jeho křehkost, slabé tělo, za mysl naplněnou svo-
bodnou vůlí a pamětí, za humanismus v dehumani-
zovaném světě. Současně je to i protest proti me-
chanizaci, urbanizaci a sociálnímu marasmu i kultuře 
„plastu“ obzvláště silně rozšířené v Japonsku.

Tsukamoto v  jednom rozhovoru řekl: „V Japon-
sku nebyla válka více než 50 let, což je samozřejmě 
věc dobrá. Ovšem lidé se vydali směrem přizpůso-
bení se životu v míru a pohroužili se do polosnění. 
Úkolem mých fi lmů je probudit je. Praštit je do hlavy 
obrovským kladivem.“11)

Krzysztof Gonerski
Přeložil: Honza Vojtíšek

11) Citováno Agnieszkou Kamrowskou, op.cit. , s. 138, (v) Tom 
Mes a Jasper Sharp, The Midnight Eye Guide to New Japanaese 
Ciemna, Berkeley 2005, s. 148.
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HOWARD – 7/2013

„Knihy krve Cliva Barkera nejsou pro 
citlivé nátury. Jestli už máte dost příběhů 
na dobrou noc, které jen čerpají z o mno-
ho kvalitnějších autorů, tak potom vás 
zajisté potěší, že jste objevili mistra ho-
roru Cliva Barkera, který se v posledních 
letech ukázal jako autor v  tom nejlepším 
slova smyslu šokující. Kdo však okusí jeho 
bizarní světy, pro toho už není návratu…“

Books of Blood, volumes 1-3
Překlad: Ivan Tichý

Vydavatel: Beta-Dobrovský, 2008
Počet stran: 568

Tak přesně tohle je napsáno na zadní 
straně přebalu Knih krve I–III, které zrovna 
leží vedle mě na stole. Koukám na ta slova 
a říkám si, že to přesně sedí, jelikož Barke-
rova fantazie je opravdu unikátní a jako au-
tor se nebojí napsat o čemkoli. I když jeho 
zálibu v popisu homosexuálních styků by 
si mohl trochu krotit. Ne, že bych proti 
tomu něco měl, ale nemusím o tom moc 
číst. Ale co nadělám, jednou je Barker gay, 
tak asi ví o čem píše. Já mám při čtení jeho 
díla takový prazvláštní pocit, zřejmě indivi-
duální, že dělám něco zlého, jako bych se 
měl stydět za to, že čtu. Ten pocit se těžko 
vysvětluje a asi to vypadá i notně blbě, ale 
takhle na mě Barkerův styl psaní působí. 
Depresivní, hnusný, libující si v popisování 

hnusu. Samozřejmě, není to nic negativního, je to prostě 
jen pocit. U Knih krve jsem ale paradoxně tento pocit ne-
měl. Možná proto že to není román, ale kniha povídková, 
což mě přivádí k jedné věci o které jsem se chtěl zmínit. 
S povídkovými knihami mám ten problém, že je v podsta-
tě nemožné, aby mě všechny povídky bavily stejně. Tuh-
le kolísavost jsem, pokud mám zůstat u horroru, nejvíc 
pociťoval u díla Lovecraftova, kdy mě jedna povídka na-
dchla a u druhé jsem měl problém ji dočíst, jelikož jsem se 
neskonale nudil. Knihy krve jsou ale jiné. Po celou četbu 
člověk nemá pocit, že by se nějak výrazně nudil (hluchým 
místům se holt nevyhne ani mistr) a tak nějak si to jedno-
duše užívá a těší se na to, jaká asi bude povídka další.

První kniha krve mě bavila nejvíce. Za  nejlepší 
povídku beru Města v  horách, za  nejhorší Sex, smrt 
a hvězdy zář, byť výraz nejhorší neznamená, že by ona 
povídka byla špatná, to samozřejmě ne. Ale podívejme 
se na celé menu, ať víme co je nám podáváno.

Mrtví mají své dálnice je úvodní povídkou sbírky 
a podle ní se také celá sbírka (a další díly) jmenuje, Knihy 

krve. A přesně ten moment povídky, kdy mrtví píší svou 
knihu krve do každého milimetru kůže mladého muže, je 
na povídce ten nejlepší. Při čtení jsem přesně viděl před 
očima to, co se děje, viděl jsem mladíkovu bolest, viděl 
jsem, jak do něj mrtví ryjí a škrábou svá slova. A to dělá 
povídku dobrou povídkou, že se tak vžijete do děje, že 
vás při jejím čtení svědí kůže jako by byla kůže mladí-
kova tou vaší. Druhou povídkou je Půlnoční vlak smrti, 
který mě neskutečně překvapil. To, co se děje pod New 
Yorkem, jsem totiž absolutně nečekal. Líbil se mi popis 
mrtvých těl pověšených ve vozech metra, ale ještě více 
se mi líbil popis pocitů Leona Kaufmana, se kterým jsem 
relativně i soucítil, protože přesně ten pocit jaký měl on, 
když byl konečně ve  svém vytouženém městě, znám 
moc dobře. Nicméně pořád je Půlnoční vlak smrti dro-
bátko horší než povídka další, kterou je Azrael a Jack. 
Che sera, sera, aneb co se má stát, stane se. Psycholo-
gický souboj mezi člověkem a démonem snad nebyl ni-
kdy popsán lépe. A musím přiznat, že jsem se i zasmál, 
protože Jack Polo je neskutečný troll a démon Azrael 
z něj má nervy v kýblu. Povídka opravdu nesmírně zá-
bavná a překvapivě i vtipná. Skladba povídek je oprav-
du dobrá, protože po přečtení této povídky, kdy vám rty 
tvoří lehce pobavený úsměv, přichází podivnost podiv-
novatá, místy i dost zvrhlá. Blues prasečí krve. Už ten 
název je dost divný a právě tato povídka vyhrává pomy-
slnou cenu za nejpodivnější povídku v první Knize krve. 
Začátek moc horrorový není, přeneseme se do náprav-
ného zařízení pro mládež, kde jsou problémy klasické 
pro podobné ústavy. Nebyl by to ale Clive Barker, aby 
ve vás nenavodil pocit, že tady něco nehraje. A ono ne-
hraje. Nehorrorový začátek je inzultován nekompromis-
ním terorem vaší mysli. A občas, občas je to i celkem 
hnus. Řekl bych, že Blues prasečí krve je taková defi -
nice Barkerovy horrorové tvorby.  Pátou a předposlední 
povídkou v první Knize krve je Sex, smrt a hvězdy zář, 
kterou jsem výše prohlásil za nejhorší. Ano, je tomu tak, 
ze všech povídek první Knihy krve je nejméně zábavná, 
ale pořád je zábavná dost. Je o posledním představe-
ní divadla a  jednom tajemném návštěvníkovi, který tak 
trochu změní všechna očekávání. Povedená povídka, 
ale příliš mě za srdce bohužel nevzala, možná kdybych 
se trochu pohyboval v divadelním prostředí jako Barker, 
byla by pro mě zábavnější. Poslední povídka je extrém. 
Extrémně dobrá, ale musím říci že i já jsem se svou re-
lativně velkou představivostí měl co dělat, abych ta dvě 
Města v horách pobral. Povídka pojednává o homose-
xuálním páru, který projíždí (teď už bývalou) Jugoslá-
vií. Něco se stane sem, něco tam, důležité jsou jen ta 
města v horách. Stačilo by mi jen popisování celkového 
mechanismu a byl bych spokojen. A  o  co že se jed-
ná? Těžko se to popisuje i  kdybych spoileroval, což 
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samozřejmě nechci. To už si musíte zjistit sami tak, že si 
povídku a s ní i zbytek první Knihy krve, sami přečtete.  

Jednu kůži už máme popsanou od hlavy až k patě, 
je čas načnout tělo druhé. A to sakra pořádně, protože 
druhá Kniha krve začíná vskutku fenomenální povídkou 
Strach. Při jejím čtení máte v hlavě maličkého chlápka 
s  transparentem, který křičí: „Barker! Barker! Barker!“. 
A  to tak nahlas, že skoro přeřval toho skřítka co mám 
na rameni, který mi říká, co mám zapálit. Chci tím říct, 
že ona povídka je opravdu skvělá, výborná a vynikající 
a čte se doslova jedním dechem. Zážitek se pak zvyšuje, 
pokud vám už někdy pískalo v uchu. Ten protivný zvuk, 
který slyšíte jen když je úplné ticho a nedá vám spát. 
Ten protivný zvuk, díky kterému máte chuť mlátit hlavou 
o stůl, dokud z ní nezbude jen krvavá neforemná koule. 
Ten pískot v uších, který vás dohání k šílenství… Jo, tak 
přesně  tohle znám a možná proto se mi Strach tak líbí. 
Jak už název napovídá, Barker se pustil do konfrontace 
se strachem. Ale ne s žádným monstrem, s obyčejným 
strachem jaký zná každý z vás, strachem z pro někoho 
úplně obyčejných věcí. Jak by například dopadl vegeta-
rián, pokud byste ho zavřeli do místnosti, nedali mu nic 
k jídlu, pouze na stole by ležel pořádný fl ák masa? Jak 
dlouho by odolával? To vše se lze v povídce dozvědět 
a já ji hned takhle ze začátku směle pasuju nejen na nej-
lepší povídku tohoto dílu, ale na nejlepší povídku celých 
Knih krve. Tedy, samozřejmě prvních tří.

Jak je Strach podle mě nejlepší povídkou prvních 
tří Knih krve, Pekelný závod je jistojistě nejhorší. Teda, 
ne že bych měl chuť trhat stránky z knihy, ale ona je ta 
povídka fakt celkem o ničem. Jen taková úsměvná ho-
vadinka. Jacquelina Essová a ta její poslední vůle zase 
kvalitu druhé Knihy krve zvedá výše. Příběh o ženě, jež 
díky pokusu o sebevraždu objeví schopnost zabíjet my-
šlenkou je docela originální (ostatně jako mnoho povídek 
Cliva Barkera) a má tu správnou Barkerovskou atmosfé-
ru. I  tak pro mně ale nebyla něčím, co by mi vyrazilo 
dech. Ono v podstatě celá druhá Kniha krve byla pro 
mně tak trochu zklamáním, ale možná to bylo způsobe-
no rozmlsáním z knihy první. A bohužel to nezachraňuje 
hravá (dá-li se to tak říci) povídka Hříchy otců o podiv-
ných monstrech, která si přišla pro malého chlapce. Při 
čtení popisu monster a následné projekci jejich těl ve své 
představivosti mi však monstra nepřišla vůbec strašná. 
Ano, byla hrozivá, ale dohromady na mě působily spíš 
jako komické fi gurky. Povídka která druhou Knihu krve 
uzavírá nese název Nové vraždy v Rue Morgue a jak již 
název napovídá, je jakoby remakem povídky od Edgara 
Allana Poea. Barker si děj vzal po svém, přidal do něj 
typické Barkerovské trademarky, sem tam něco vymě-
nil a ve výsledku to Poeovi docela natřel. I když to bude 
možná mým osobním názorem, že Poeův styl, jakkoli je 
nadčasový, už je na dnešní dobu docela archaický. 

Třetí kniha krve začíná v  kině. Na  začátku si čte-
me o Barberiovi, který je na útěku z vězení. Postřelen 
se ukrývá do kanálu, který vede do kina Movie Palace, 
kde vykrvácí. Pak je tam tajemná energie a tak dále, le-
gendy fi lmového plátna ožívají, Marylin Monroe jako 

zrůda, řádně divné a přesto skvělé, tak jak to umí jen 
Clive Barker. Ono ani Král Syrohlav není zrovna normální, 
ale na stupnici doktora Caelose je to celkem v normálu. 
V téhle povídce se podíváme do malebného městečka 
s podivným názvem Zeal, kde jednoho dne chlápek vy-
kope z pole velký kámen, který mu překáží a vypustí tak 
na svět čiré zlo, krále Syrohlava. Dochází k vraždám, král 
Syrohlav by zabil i vlastního psa, kdyby mu stál v cestě. 
Jenže pak je tady Ron Milton a jeho šutr. Ono v tady té-
hle povídce si není třeba nic moc představovat, krásně 
odsýpá od začátku až do konce, protože baví a je mno-
hem lepší než ono fi lmové osmdesátkové béčko, které 
se jí inspiruje. 

Zpověď (pornografova) rubáše je dost velká podiv-
nost, což teda u Barkera není nic neobvyklého, jenže 
on to kluk jeden občas taky trochu přežene. V podstatě 
tam jde, jak název napovídá, o porno. Ronnie je svěd-
kem šíření pornografi e jeho šéfem Maguirem, který se 
ho do toho pak snaží zatáhnout. Ronnie mu chce rozbít 
ústa, ale dostane jak malý. Za pár dní se pak v novinách 
objeví článek, který ho obviňuje z šíření pornografi e. Pak 
přijde nějaká ta vražda i na mučení dojde, podstatné je 
že je Ronnie zabit, načež se převtělí do, jak název na-
povídá, rubáše, aby se tomu parchantovi pomstil. Pro-
tože pomsta není žádná sranda. O tom se konec konců 
přesvědčí i čtveřice pendlující s lodí Emanuelou mořem 
v povídce Obětní beránci. Uvíznou na podivném ostro-
vě, který je zcela opuštěný, až na  jednu podivnou věc, 
ohradu s ovcemi. Celý příběh se pak točí okolo tajemství 
a duší zemřelých na moři, jichž je ostrov pohřebištěm. 
Je asi jasné, že čtveřice nedopadne vůbec dobře. Po-
vídka je to skvělá a skvěle sekunduje ostatním povíd-
kám v třetí Knize krve, které si udržují vysokou kvalitu. 
A nebo jim možná nadržuju, dík lehkému zklamání z kni-
hy druhé. Nicméně, pomalu se nám blíží konec, jelikož 
poslední povídkou jsou Ostatky, které knihu zakončují 
vskutku důstojně. Povídka o mužské prostitutce přece 
nemůže být špatná, ó ne. Gavin, ač jej u mne jeho za-
městnání odsuzuje k opovržení, není špatnou postavou, 
takže jsem svůj odpor k prodávajícím se lidem překonal 
a celkem jsem se začetl, načež jsem zjistil, že povídka je 
vlastně výborná a možná i z třetí Knihy krve nejlepší. Ov-
šem to záleží na přístupu a věřím, že třeba před pár lety 
bych povídku označil všeříkajícím titulem sračka. Asi už 
jsem holt starší, rozumnější a krásnější.

Hodnotit první tři Knihy krve nějak celkově se 
samozřejmě nedá, ale jedno vím určitě, hodnocení 
bude v průměru maximální. I když je druhá kniha o dost 
slabší, pořád si drží celkem vysoký standart a  to se 
vážně u povídkových knih příliš nevidí. O žádné povídce 
ze všech tří knih totiž nemůžu říci, že by byla vyloženě 
špatná, nebo nudná. Všechny jsou svým po Barkerovsku 
divným způsobem dokonalé a vytvářejí tak jedinečnou 
kombinaci horroru, napětí, mysteriózna a zvrhlosti, kte-
rá by rozhodně neměla uniknout žádnému fanouškovi 
horrorového žánru.

Martin Skuřok
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V pohnuté historii českého komiksu se badatelé 
začali pořádně hnípat teprve nedávno, ale už na  to 
téma stihli vypotit několik úctyhodných (a drahých) 
bichlí jako Český komiks 1. poloviny 20. století nebo 
Signály z neznáma: Český komiks 1922–2012. Mimo 
jiné se z nich dozvíte, že domácí komiksovou sto-
pu můžeme sledovat až do druhé poloviny 19. stole-
tí, kdy v humoristických plátcích napříč celou Evro-
pou vyrašily první satirické stripy. Opravdu zajímavé 
to začalo být v období meziválečném, ve kterém hit-
mejkři jako Josef Lada nebo Ondřej Sekora pomohli 
povýšit komiks u nás na masovou záležitost. Tady se 
zacementovaly jeho žánry (děti a zvířátka, klubácké 
seriály, dobrodružné …) a  zazářily jeho první hvěz-
dy (fachman Ferda Mravenec, zemitá venkovanka 

Pepina Rejholcová, roztomilý psík Punťa, přeušlech-
tilé Rychlé šípy …), které už tehdy rozšiřovaly svou 
zónu vlivu i na knihy, gramodesky, divadelní předsta-
vení či fi lmy a prodávaly vlastní bonbóny či hračky 
s ochrannou známkou. Trpělivý,  děsuchtivý čtenář by 
možná už zde vykutal nějaký ten pro něj zajímavý zá-
blesk, např. jeden z dílů Sekorova Bedříška a Voříš-
ka  (1928), který se díky použité technice uhlu mohl 
pochlubit solidním hororovým feelingem, ale smut-
ným faktem je, že horror na pořadu dne prostě nebyl. 

A  nebyl na  něm ještě hodně dlouho. Náckové 
a po nich komanči komiksu příliš nehověli a ti druzí ho 
promptně hodili na černou listinu coby imperialistický 
škvár, takže jsme si na první český horrorový komiks 
museli počkat až do roku 1969. Jmenoval se Kolotoč, 

Krvavé bubliny: 
Horror v českém komiksu
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na pokračování ho (nedo)otiskoval časopis pro mladé 
Petr a Lucie a asi nikoho dvakrát nepřekvapí, že pod 
ním byl podškrábnutý náš komiksový génius z nejge-
niálnějších, Kája Saudek. Kolotoč se svou žánrovou 
nálepkou hrdě honosil hned pod názvem a jak se pra-
ví v mistrově objemném kuríkulu, „4 stránkový komiks 
o 5 mrtvolách, které byly nalezeny v dosti zohaveném 
stavu na záhadně zapnutém kolotoči, vyniká temnou, 
takřka hororovou atmosférou a není těžké se dovtípit, 
že důvodem nevysvětleného zastavení (komiksu) byla 
dramaticky názorná morbidnost.“ Zmíněná úvodní 
scéna s kolotočem je skutečně pekelně atmosférická 
a klidně by mohla otvírat nějaké z giall, které v té době 
začínaly vystrkovat růžky v  Itálii. V  témže časopise 
souběžně vycházel i Saudkův další horrorově laděný 
(a rovněž předčasně ukončený) komiks Věčný návrat, 
ve kterém naivka Lucie a upjatá Zuzana tráví sychra-
vý večer v odlehlém domě Luciiných rodičů a s hrůzou 
zjišťují, že se tam s nimi pod postelí ukrývá i hledaný 
a ozbrojený zločinec. 

„Dejte si pozor – už 
se stmívá  …“ Rychlé 
šípy, stvořené Jarosla-
vem Foglarem a  Janem 
Fischerem (po  kterém 
později převzal kreslič-
ské žezlo Marko Čer-
mák), v  komiksech 
dlouho jen buzerovaly 
dospívající čtenáře, ať 
nepijí na ovoce a pak ne-
skákají přihřátí, pardon, 
přehřátí do vody. Jen tu 
a  tam je prohnal úchyl 
mučící ve  sklepě psy 
nebo skončili uvěznění 
podivínským buranem 
v  jeho ostnatým drátem 

obehnaném baráku v  lesích. To v knížkách Záhada 
hlavolamu a Stínadla se bouří pravidelně infi ltrovali 
ultraponurá Stínadla, do  kterých se roku 1969 vy-
dali i v černobílém televizním seriálu a rok nato také 
ve  stejnojmenné černobílé komiksové adaptaci. 
Ukecaná kreslená podoba ale předloze spíš vzala, 
než dala, což platí i o až loni vydané, barevné ko-
miksové verzi třetího a nejtemnějšího dílu, Tajemství 
Velkého Vonta. 

Nejvíc kultovních komiksů si v dalších dvou deká-
dách připsalo ABC mladých techniků a přírodovědců. 
Škoda, že se nejmenovalo ABC mladých horroristů, 
protože pak by Galaxia pánů Václava Šorela a Fran-
tiška Kobíka z let 1984–1986, o dvou kosmonautech 
čelících na neznámé planetě záplavě zmutovaných 
pavouků a vos, určitě víc tvrdila horrorovou muziku. 
Podobných vesmírných půtek s nepřívětivými mimo-
zemšťany (Neuvěřitelná setkání, Ledová planeta) 
nebo vzbouřenými roboty (Vzpoura mozků, Vzpou-
ra androidů), které odmítly rozvinout jejich horrorový 
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potenciál a radši se držely svého sci-fi  kopyta, bylo 
v  českém komiksu bohužel víc. Za  nejhorrorovější 
platí Záhada planety Ghas od Lubomíra Hlavsy, kte-
rá se objevila v porevolučním komiksovém magazínu 
Aréna, ale o tom až za chvíli. 

Tsunami domácích horrorkomiksů se přihnala až 
s Kometou (1989–1992), kultovním porevolučním ko-
miksovým magazínem zaměřeným na  českou tvor-
bu, který to dotáhl až k 36 číslům a tím i k nálepce 
nejdéle vydávaného časopisu svého druhu hned 
po Čtyřlístku. Na této horrorové vlně suverénně sur-
foval Štěpán „Zelený Raoul“ Mareš se svými komiksy 
podle povídek Miloslava Švandrlíka Guláš, Farářova 
rada a Přeludy a Vadlejch, které po švandrlíkovsku 
mistrně lavírovaly mezi hrůzou a smíchem, následo-
vaný Janem Patrikem Krásným, který se po průměr-
ných záležitostech Podzemní chodba a Mora vytasil 
s komediálně-horrorovou poetickou peckou Svateb-
ní košile podle Erbena. Za  zmínku stojí i  vícedílné 

adaptace Wildeova Strašidla Cantervillského (Ště-
pánková  +  Štěpánek), Bradburyho Zástupu (Líš-
ková  +  Růžička) nebo Doyleovy Mumie číslo 249 
(Hrdlička  +  Černoušek), které ale ublížila infantilní 
kresba. Zdařilým původním kouskem pak byla jed-
nohubka Co ukrývá tma (Petr Lazar), v níž partič-
ka trampů čelí ve štolách uzavřeného lomu zmuto-
vanému pažravému monstru z kosmu (Bermudský 
trojúhelník included). Našlo by se tu toho ještě víc 
(Strašidelný rytíř, Tajemná kaple) a  jelikož Komety 
dlouho vycházely v socialisticky velkorysém nákladu 
(až 250 000 kusů), stále na ně narazíte v každém dru-
hém antiku, obvykle i za rozumnou cenu.

V  roce 1991 vyšla nezávisle na sobě dvě první 
česká hororová komiksová alba – Zrcadlo a Dračí 
sémě. Ty měly hodně společného – obě byly adap-
tacemi zahraničních próz (povídek Zrcadlo, zrcadlo 
od Pauline K. Prilucik, která u nás vyšla v antologii 
Volanie o pomoc, a Dračí sémě aka Holubi z pekel 
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od Roberta E. Howarda, která u nás vyšla hned něko-
likrát) a obě byly vázané na komiksové časopisy – Zr-
cadlo vydalo komeťácké vydavatelství Comet v rám-
ci vlastní krátkodeché edice Knihovnička Komety 
a Dračí sémě představovalo třetí sešit z řady Puma. 
Pod útlým Zrcadlem, gotickým horrorem o jedné po-
dezřelé fi xaci na neobyčejný titulní kus nábytku, jenž 
se stane osudným jedné spořádané rodině, byla po-
depsaná Jana Kupková, a  šlo o  jakési předčasné 
završení její výlučně horrorové tvorby na stránkách 
Komety. Ta čítala dvě dobrodružství zeleného em-
záckého lidožrouta Mulga (po vzoru vetřelecké série 
se první díl jmenoval Mulg a druhý Mulgové) a rov-
něž bad alien storku Princip zla a výtvarně byla cha-
rakteristická rozpíjejícími se černými (zlo) a  rudými 
(krev) skvrnami.

Kometě se pokoušela chvíli konkurovat podobná 
Aréna (1990–1991), ale zabalila to už po pěti číslech. 
V  těch stihla nabídnout i  dvě horrorem šmrncnutá 
dílka. Gigant, opatřený burianovskou kresbou Libora 
Baláka, jinak autora komiksů s pravěkou tématikou, 
pojednává o letní pohodě u vody narušené objevem 
nezvykle velkých obojživelníků. Od  začátku zdárně 
buduje napětí (znepokojivé nálezy) a natěšuje na vý-
živnou storku z ranku Čelistí nebo Piraní, aby místo 
rýsujícího se festovního masakru zničehonic skončil 
moralisticky zdviženým ukazovákem a postesknutím 
si, jak lidí kurví přírodu. To v podstatně uspokojivěj-
ší Záhadě planety Ghas od Lubomíra Hlavsy (jehož 
poznávacím znamením byly kníraté mužské a sexy 
ženské postavy) se rostliny na titulní pouštní planetě 
rozhodnou řešit nedostatek vody vysáváním tekutin 
z nebohých kosmonautů.

Pozoruhodný počin pak představoval sborník 
O (ne)mrtvých jen dobré (2005), nesoucí neskromný 
podtitul Almanach české comicsové elity. 15 slibných 
mladých kreslířů (Jerie, Gemrot, Černý, Wsól ...) z tzv. 
generace nula, která vyrostla na  Kometě a  začala 
o sobě dávat vědět po  roce 2000, do něj nakreslilo 
každý po svém tentýž akčně-horrorový scénář z pera 
komiksového publicisty Tomáše „Hibi“ Matějíčka 
o efektním účtování se zombíky na nočním hřbitově.

Krvežíznivý komiksový magazín Crew (1997–) se 
sice s domácími komiksy nikdy dvakrát nekamarádil 
a radši se v něm pouštělo žilou angloamerické pro-
dukci pro odrostlejší publikum, ale v minulé deká-
dě šel do sebe. Vyhlásil dvě scenáristicko-kreslířské 
soutěže, které pomohly na  svět dvěma kraťasům, 
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v obou případech horrorovým. Ve Forest whispers 
my name (Crew 22, 2008) od Ivo Skolka a Petra Wi-
llerta navštívíme les, který místním s oblibou našep-
tává koho mají zabít, a Třída smrti (Crew 27, 2010) 
od mé maličkosti a Lenky Šimečkové vypráví o pro-
kleté třídě na jedné základce, v níž každý rok někdo 
zemře. Pro zajímavost, Třída smrti se může pochlubit 
dvěma verzemi – tu druhou, černobílou má na svě-
domí slovenský výtvarník Andrej Wsól (vyšla 2011 
ve slovenském BB Komiksu) – a letos podle ní vznikl 
i stejnojmenný animovaný fi lm.

V  samostatných komiksových albech dnes 
s  horrorem (říznutým fantasy) opakovaně koketu-
je Petr Kopl a  to dvojím způsobem – jednak hravý-
mi předělávkami klasiků (Pes Baskervillský, 2011, 

Dracula, 2012), které hojně prošpikovává odkazy 
na jiné klasiky, a druhak vlastní tvorbou. Ta zatím čítá 
Návrat do údolí stínů (2011), o probuzení se v taju-
plném baráku plném příšer (první díl zamýšlené série) 
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a Procitnutí (2012), o eskapádách zmrtvýchvstalého 
teenagera. Kopl si píše sám scénáře, a  i když jeho 
cartoonová kresba může někoho odrazovat, každo-
pádně je tím, kdo dnes nejpevněji drží horrorový pra-
por v českém komiksu. 

Na rovinu se přiznám, že početné české komik-
sové fanziny (Origami, Aargh!, Zkrat, Pot, Sorrel, Be-
deman, Vějíř – sborník české mangy ...), se kterými se 
v minulé dekádě roztrhl pytel, jsem zahlídl jen z rych-
lovlaku a tak z nich vypíchnu pouze aktuální, sedmé 
číslo brněnského BubbleGunu. To se celých svých 
rekordních 260 stran potěšitelně rozhodlo věnovat 
horroru, a ačkoli na žádná žánrová veledíla tu nena-
razíte, i tak byste si ho jako horroroví fandové neměli 
nechat ujít, už proto, že vás nasměruje na řadu kva-
litních zahraničních věcí. Odhadem polovina komik-
sových příspěvků je komediálního ražení a mocně jim 
vládne lovec českých paranormalit Fanouš (kterému 
letos vyšlo samostatné album Továrna zkázy, kde se 
maže se zombíky) od Dana Černého; z těch vážných 
stojí za pozornost třeba Fňuk Karla Osohy (o  tom, 
že nočním parkům je radno se vyhýbat i když jste to 
vy, kdo třímá kuchyňský nůž) nebo duchařské Sídlo 
od Lenky Šimečkové. Ta má v posledním Aarghu ješ-
tě fritzlovského Blátivého muže a v tomhle Howardu 
si od ní, mě a Adely Hrivnákovej můžete přečíst Zá-
mek hrůzy. 

Abych to shrnul, český hororový komiks má 
co dohánět. Před rokem 89 prakticky neexistoval, 
po něm nám 20 let servíroval jen více či méně výživ-
né jednohubky a až v posledních pár letech jsme se 
díky Petru Koplovi konečně dočkali prvních hlavních 
chodů. Doufejme, že bude v brzké době následovat 
vydatná hostina. 

Josef „Choze“ Blažek
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Koniec sveta nastal jednej studenej februárovej noci 
a ja som ho takmer celý prespal.

V  sobotu ráno ma do  chladného bytu zobudil plný 
mechúr. V hlave mi treštilo, žalúdok sa triasol ako tanier 
s huspeninou v rukách čašníka v pokročilom štádiu artrití-
dy. Nozdry dráždili alkoholové výpary.

Odsunul som perinu (vážila aspoň tonu) a posadil sa. 
Chodidlá sa dotkli studenej dlážky; na  jednej nohe bola 
ponožka, na druhej nie. Ach, tie piatkové žúrky!

Zívol som, ale znelo to viac ako bolestivý ston. Vče-
ra sme to s chľastaním naozaj prehnali – z hlavy sa mi 
vynárali len útržkovité záblesky. Na  Monikin priestran-
ný, elegantne zariadený dom plný zmyselne sa vlniacich 
tiel. Perličkový kúpeľ, kaviár a iné pochutiny. Biele pásiky 
na sklenom stolíku, čakajúce na šnupnutie. 

To viete, kamarátstvo s dcérou farmaceutického mag-
náta má svoje čaro.

Šampanské tieklo prúdom, hudba dunela. Začali sa 
tvoriť jednorazové páriky. Monika vyzerala ako vždy skvele 
– v červených obtiahnutých šatách s absurdne hlbokým 
výstrihom dovádzala človeka k šialenstvu.

Do prítomnosti ma vrátil mechúr; znova sa hlásil o slo-
vo. Vstal som a odšuchtal sa k oknu. Odklopil som žalúzie. 
Bledé slnko clonili šedé mraky. Inak nikde ani živej duše. 
Hodiny na stene ukazovali 11:52. 

Bol síce víkend, no i  tak mi prišlo zvláštne, že ľudia 
ešte stále fúkajú do perín. Aj cesty boli prázdne a vôbec, 
celkovo vládlo až nezvyčajné ticho. Len vietor tu a  tam 
zdvihol list odhodených novín a hral sa s ním na chodníku. 

Potom som zbadal toho zvláštneho človeka v šaláto-
vom vydaní šedého obleku. Prehrabával sa v prevrátenom 
kontajneri na odpadky. Štvornožky. 

Bezdomovcov bolo na okolí v poslednom čase viac 
než dosť, ale tento pôsobil veľmi nezdravo – mal trhané 
pohyby, akoby mu kĺby zhora poťahovali na bábkarských 
šnúrkach. Pošúchal som si oči a zaostril zrak. 

Ten chlap sa kŕmil zdochlinou akéhosi domáceho mi-
láčika, azda bytového psíka (z  tej vzdialenosti to nešlo 
presne rozoznať). Zviera malo rozpárané bruško a vyvrh-
nuté vnútornosti. 

So znechuteným BLÉ som zatiahol žalúzie a vydal sa 
do kúpeľne. 

*

Asi mám niečo s prostatou, napadlo mi v prvej chvíli. 
Vyšlo zo mňa len pár kvapiek, hoci po včerajších pivách 

Utekajte, už idem!
Mark E. Pocha
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a  tequilách sa mal spustiť hotový zlatý dážď. Ale 
nutkanie močiť ma prešlo a tak som len pokrčil plecia 
a spláchol.

Potom som sa obrátil k  zrkadlu a ustrnul som: 
civela stadiaľ cudzia, bledá tvár s krvou podliatymi 
očami a strapatým hniezdom namiesto vlasov. Odgr-
gol som si a ústa tej tváre sa otvorili. Tak som si ove-
ril, že som to naozaj ja.

Siahol som po kefke, no minul som. A za druhý 
pokus mi to nestálo. Stále sa mi točila hlava a v spán-
koch mi búšilo – zrejme som ešte celkom nevytrie-
zvel. Rozhodol som sa zbehnúť dolu do neďalekých 
potravín po nejaký ten šumivý celaskon. Na vyrovna-
nie vnútornej rovnováhy, chápete. Navliekol som sa 
do džínsov, na bosé nohy navliekol martensky. Siahol 
som po košeli zo včerajška. Vpredu mala páchnuce 
škvrny po zaschnutých zvratkoch. 

V hlave mi vyskočil ďalší pamäťový záblesk: hud-
ba hrá, diskosvetlá vypaľujú do očí diery, ľudia v prie-
strannej obývačke tancujú, nálada graduje a dráždi-
vá Monika práve vnikla do mojej intímnej sféry. Trie sa 
o mňa panvou, akoby potrebovala ošmirgľovať a  ja 
mám čo robiť, aby som potlačil erekciu. Potom však 
dievča z ničoho nič bledne, púšťa pohár so šampan-
ským z ruky a tvár sa mu skriví bolesťou. Prehne sa 
v páse a vypustí prúd zvratkov rovno na mňa. 

Striaslo ma. Áno, tým aktom Monika ukončila 
lepšiu časť večera. Potom už to bolo len o chľaste. 
Ani neviem, ako som sa dostal domov. 

Šmaril som košeľu do koša so špinavou bielizňou 
a  obliekol si tričko so žltočiernym piktogramom 
biologického odpadu. V predsieni som vzal z vešiaka 
bundu, odomkol som, vyšiel z bytu a potom sa to 
všetko definitívne zopsulo.

*

Dvere naproti boli pootvorené. V tom byte býval 
starý pán Magic (za chrbtom sme mu vždy hovori-
li Medžik), vdovec a dôchodca, čo chodil zásadne 
o paličke. 

Zavolal som jeho meno. Nik sa neozval. Prešiel 
som k  jeho dverám a kolená sa mi roztriasli. Chvíľu 
trvalo, kým som sa znovu mohol hýbať. Asi ten celas-
kon potrebujem vážne akútne, napadlo mi.

Zaklopal som. Nič. Pomaly som otvoril dve-
re a vošiel dnu. Pán Medžik nehybne ležal na boku 
na dlážke v tmavej predsieni. Vedľa ležala jeho palica 
a stolík s ciferníkovým telefónom bol prevrhnutý. Zo 
slúchadla sa ozýval obsadzujúci signál. 

Vyschlo mi v hrdle a prišuchtal som sa k starému 
pánovi. Slúchadlo som vrátil na vidlicu.

"Pán Magic... pán Magic, to som ja, sused..."
Nereagoval. Obrátil som ho opatrne na  chrbát 

a uvidel strašné zranenie uprostred jeho hrude. Mal 
tam dieru veľkú ako päsť, ale napočudovanie skoro 
vôbec nekrvácal. Vyzeralo to ako zranenie po uhryz-
nutí psom, aspoň mne to tak pripadalo. Bolo tam 

vidno niečo fi alové, azda pľúca. Môj žalúdok sa pokú-
sil o premet. Nevdojak som si do úst strčil zaťatú päsť.

Starec náhle otvoril oči. Viečka mu vyskočili ani 
uvoľnené rolety a keď ma uvidel, oči sa mu rozšírili 
na pol hlavy. Zdvihol trasľavú ruku a zamieril na mňa 
prstom. 

"Preč  …," zabedákal rozochveným hlasom, 
"preč, preč, preeeeč!"

Ako omámený som cúval k dverám. Starec začal 
šmátrať po dlážke, kým našiel svoju pevnú drevenú 
palicu s oceľovou špičkou. Vykašľal od námahy tro-
chu tmavej krvi a zahnal sa po mne palicou. Bol to 
prekvapivo rýchly pohyb, ledva som uskočil. 

Vzal som nohy na  plecia, schody som bral 
po dvoch. Teda, aspoň tak som si to predstavoval. 
V skutočnosti ma nohy odmietali poslúchať a tak som 
len nemotorne kládol chodilo pred chodidlo s rukami 
pevne zvierajúcimi drevené zábradlie. 

Z tretieho poschodia na prízemie som to zvládol 
v rekordne pomalom čase. 

*

Zabúchal som na  dvere bytovej dôverníčky. 
Buch-buch-buch, celkom ma z toho rozbolela dlaň. 
A nikto nechodil. 

Moje znepokojenie narastalo: činžiak neobvykle 
mlčal. Výťah nejazdil. V bytoch nehučali práčky, ne-
hrali magnetofóny. Decká nerobili hurhaj. Večne roz-
hádaní manželia na prvom mlčali. Neveril som, že by 
sa po tých rokoch udobrili.

Zozadu sa náhle ozval hluk. Otočil som sa. Prá-
ve sa otvárali dvere bytu naproti... Ale ostali otvorené 
len na škáru a bezpečnostná retiazka visela na svo-
jom mieste.

Vo výseku sa objavila časť tváre dospelého muža, 
z videnia mi bol známy. Potom sa cez škáru vysunula 
dlhá hlaveň poľovníckej pušky.

"Zmizni!" okríkol ma tónom, ktorý nemal s udržiava-
ním dobrých susedských vzťahov vôbec nič spoločné.

Chcel som povedať dačo rozumné, upozorniť ho, 
že hore leží zranený pán Medžik, ale v danej chvíli sa 
zo mňa vydralo len neartikulované zabučanie. 

Hlaveň sa vysunula o čosi bližšie.
Dal som sa na ústup. Von z bytovky, krížom cez 

sídlisko. Vo včerajších správach hlásili, že bude nie-
koľko stupňov pod nulou, ale ja som žiaden chlad 
necítil. Zrejme ma zachvátila horúčka alebo čo.

Náhlil som sa, ako to len išlo, nevediac vlastne 
kam. Sídlisko bolo ako vymreté. Žalúzie na mnohých 
oknách boli pozaťahované. Autá ticho stáli odstave-
né na parkovisku a pozdĺž chodníkov. Niektoré mali 
otvorené dvere na šoférovej strane. 

Okrem toho vládlo všade zlovestné ticho, teda 
s  výnimkou alarmu, čo sa ozýval niekde v  diaľke 
a občasných poryvov vetra. 

Svet sa so mnou zatočil a  stratil ostré kon-
túry. Hlavou sa mi naháňali zmätené myšlienky. 
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Podobných scén som videl neúrekom: na  začiatku 
každého druhého fi lmu o konci sveta. 

Ohmatal som si vrecká.
Doriti!
Mobil a peňaženka ostali v byte. Ale naspäť by 

ste ma nedostali ani za  všetky peniaze. Ešte aby 
po mne niekto strieľal. Ale čo bude so starým Medži-
kom?

Vtom sa spoza rohu jedného paneláku vynorila 
špinavá silueta, asi len päťdesiat metrov odo mňa. 
Vykročila dopredu krokom zbitého opilca a  ja som 
podľa potrhaných šiat spoznal chlapíka, čo sa pred-
tým hrabal v útrobách zdochnutého psíka. 

Zamrzol som ako šťanky na Sibíri. Ten chlap mal 
pokožku nezdravo namodralej farby, akoby mu celé 
telo pokrývali modriny. Ruky mal kŕčovito skrútené, 
zakončené zrohovatenými nechtami. A tvár... 

Mimické svaly stuhli v  akomsi grotesknom 
úškľabku a  robili z  tej tváre desivý obraz netvora. 
V krvou podliatych očiach už nesvietil život, len tem-
nota. Temnota, ktorá kráčala priamo ku mne.

Muž vystrel ruky a zamrmlal voľačo nezrozumi-
teľné.

Začal som pomaly cúvať, no potkol som sa 
o vlastný členok a padol na zadok. Tvor sa blížil. Vr-
čal, z úst s obnaženými ďasnami mu odkvapkávali 
pramienky slín. Horšie to už byť nemohlo.

Vtedy sa spoza činžiaku vynoril druhý, podobný 
tvor. Išlo o bruchatú ženu v stredných rokoch. Bola 
celá umazaná od krvi, okolo úst aj na  rukách a ša-
tách. Na pravom lakti mala otvorenú zlomeninu, kosť 
jej trčala do vzduchu ako kýpeť bieleho konára. 

A ženu nasledovali ďalšie hrozné bytosti. Vyná-
rali sa z každého kúta sídliska, spoza holých kríkov, 
z riedkeho brezového hájika i detského ihriska; celé 
tucty mužov a žien a detí ako vystrihnutých z brako-
vého fi lmu. Hrnuli sa dopredu kolísavou, šuchtavou 
chôdzou. Niektorí sa potkli o obrubník, padli na stu-
denú zem a pokračovali plazením. 

Stále som sedel uprostred chodníka ako pripe-
čený a šokovane vyvaľoval oči. Keď už boli mŕtvo-
ly vzdialené sotva na desať krokov, vchodové dvere 
vedľajšieho činžiaku sa rozleteli. Vybehla z nich dvo-
jica mladíkov asi tak do tridsať rokov s bejzbalovými 
pálkami v rukách. V tvárach mali zúrivý výraz, ale boli 
to ľudia, živí ľudia, a len to bolo podstatné. 

Bežali ku mne. 

*

Vydýchol som si v domnienke záchrany zoslanej 
samotnými nebesami. Stihlo ma však nemilé prekva-
penie: keď mladíci pribehli, nezdvihli ma a neťahali 
do bezpečia. Nie. Oni ma začali mlátiť svojimi pál-
kami!

Tak už je to tu, pomyslel som si smutne, človek sa 
obracia proti človeku. Vitajte v novom svete: vo svete, 
v ktorom strašia živé mŕtvoly a vládnu vagabundi. 

Prvý sa zahnal už za behu a zasiahol mi ľavé ra-
meno. Ozvalo sa odporné puknutie, no akýmsi zá-
zrakom som necítil bolesť. Prisudzoval som to nad-
miere vyplaveného adrenalínu. 

Potom dobehol aj druhý a štuchol ma koncom 
pálky medzi lopatky. Zvalilo ma to na bok. Začali ma 
kopať. Výhľad sa mi kalil a vo vnútri som sa cítil bez-
mocný a odsúdený na nemilosť iných. 

Kútikom oka som pozoroval blížiacu sa hordu ne-
mŕtvych. Mladíci preniesli svoju pozornosť na priaz-
nivca psieho mäska a uštedrili mu zopár dobre mi-
erených rán. Chlapík sa zvalil, hrudník mu nepekne 
vpadol, ale on to nevzdával. Zahryzol sa do  lýtka 
vyššieho z mladíkov. Ten pustil zbraň a zajačal. Dru-
hý chcel vziať nohy na plecia, no mŕtvola korpulent-
nej ženy ho zozadu zdrapila za kapucňu a stiahla ho 
na zem. 

Okamžite ho prikryl roj hladných nemŕtvych. 
Jeho priateľa s nahryznutým lýtkom zakrátko nasle-
doval podobný osud.

Vzduchom sa niesol krik umierajúcej dvojice, 
jeho ozvena sa odrážala od stien panelákov ani odra-
zená strela. Nemŕtvi, ktorým sa pri nešťastných mla-
díkoch neušlo miesto, sa priblížili ku mne. Bol medzi 
nimi aj starý pán Medžik. Už nepotreboval svoju pali-
cu. Na tvári mal široký úškrn.

Srdce mi zrazu bilo pomaly a  pokojne. Akoby 
došlo k náhlemu zmiereniu s nevyhnutným osudom. 
Už-už sa prvá modrá ruka načiahla po mojom krku, 
už-už sa mi do krku zapichli zažltnuté hryzáky...

No nemŕtvi ma len váhavo oňuchali a potom sa 
jednoducho pohli ďalej. Akoby som ich nezaujímal, 
akoby som nebol nižší článok potravinového reťazca. 
Len stonali a mrmlali a potácali sa preč. 

Vtom som zachytil útržok jedného slova a potom 
ďalšieho. Okolo prúdil dav otrhaných mŕtvol a ja som 
začínal rozumieť zvukom, ktoré vydávali. Väčšinou 
skloňovali slovo domov a ísť. A ešte jedno: mozgy. 

Znelo to tak ťahavo: mooooz-gyyyy.
Neohrabane som sa pozviechal na nohy. Oprášil 

som si bundu a zrak sa mi zastavil na mojich rukách. 
Už neboli bledoružové. A neboli ani vápencovo biele, 
ako moja tvár ráno v zrkadle. Boli namodralé, akoby 
krvou podliate. A vyskočili na nich výrazné riečiská 
fi alových žíl. 

Než ma stihla zlomiť panika, v nose ma zasvrbela 
omamná vôňa. Nikdy predtým som nič také necítil, 
bolo to lepšie ako všetky omelety s anglickou sla-
ninou aj s hovädzím stejkom dokopy. Potiahol som 
nosom, potom ešte raz a hlbšie. Tá vôňa prichádzala 
odkiaľsi zblízka...

Sklopil som zrak k telám mŕtvych mladíkov. Nie-
koľko nemŕtvych ešte stále hodovalo. Mladík s ka-
pucňou mal rozbitú lebku, vytekal z nej hustý kašovi-
tý prúd žltkastej farby. Znova som zavetril... 

A to bolo ono! Lahodná, podmanivá vôňa, prísľub 
nevídaného kulinárskeho zážitku. V  okamihu som 
všetko videl jasne a  zreteľne, všetky udalosti toho 
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dňa od prebudenia až do tejto chvíle: premeškal som 
apokalypsu, lebo som spal ako zabitý. Spal som ako 
zabitý, lebo som bol zabitý. Možno ma niekto uhryzol 
cestou zo žúrky, možno mi ublížili v spánku. Alebo 
som to mohol chytiť od Moniky. Už som spomínal, že 
má otca farmaceutického magnáta? Ktovie, s akými 
chemikáliami prichádzal denne do styku...

Tak preto som bol od  rána taký dolámaný, taký 
omámený a  pomalý. Preto ma vydesil vlastný ob-
raz v zrkadle. A preto som vydesil starého Medžika! 
Niekto ho pohrýzol a on sa bál, že som prišiel do-
končiť, čo iný začal. A možno som ho v noci uhryzol 

dokonca ja sám. Nemôžem to vedieť naisto, veď 
som bol spitý pod obraz boží.

Zrazu som rozumel aj mladíkom zo susedného 
paneláku. To neboli členovia nijakej rabujúcej bandy, 
ale obyčajní ľudia, čo sa bránili pred nemŕtvou hroz-
bou. Bránili sa predo mnou.

Dvakrát som žmurkol a  svet som zrazu videl 
v nových farbách. Hlavne v sýtej červenej. Napadlo 
mi, že by som mohol navštíviť Moniku. Mohli by sme 
dnes dokončiť to, čo sme včera začali.

A potom by sme si mohli dať niečo dobré pod zub.
Mňamy-mňam.

Mark E. Pocha (*1981) napriek všetkým fak-
tom stále verí, že v živote sa stávajú aj dobré veci. 
Napríklad už za najbližším rohom môže stáť okno, 
ktoré sa otvára na slnkom zaliatu kvetinovú záhra-
du. Akurát štatisticky je to dosť nepravdepodobné. 

Autor publikoval svoje temnotou pretkané tex-
ty v  antológiách Ježíšku já chci plamenomet, 
v časopise XB1 či zborníku MLOK. Jeho povied-
ky sa umiestnili na fi nálových priečkach literárnych 
súťaží Cena Karla Čapka, Vidoucí, Rokle šeré smr-
ti či Ohnivé pero. V  r. 2009 mu vyšla zbierka po-
viedok v spolupráci s Martinom Moudrým pod prí-
značným názvom A bude hůř. Pokiaľ sa nebojíte 
tmy, navštívte ho na stránkach www.markepocha.
webnode.sk
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Každý den,
od půlnoci

do rána.

hororfi lm.tv
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Literárně zpracované strašidelné a hrůzostrašné 
příběhy v Německu sahají až do období raného ro-
mantismu, které vlastně hodlalo nastolit vládu fanta-
zie, obdivovalo a obracelo se ke všemu přírodnímu 
a  pocházejícímu z  lidu. Romantici proto často vy-
cházeli z  lidových pověr, povídaček a bájí. A k  těm 
samozřejmě patřily i různé mrazivé příběhy o opuš-
těných hradech, zámcích, domech, jejich tajemných 
obyvatelích a setkáních s podivuhodnými bytostmi, 
osobami a démony. A nešlo jen o pohádky. Roman-
tismus jako takový procházel různými proměnami 
a sám byl chápán různě. Někdy se vykládal jako „vy-
myšlený, nereálný, životu vzdálený, Goethe jej pova-
žoval za synonymum slova „nemocný“, dnes je vní-
mán jako „nadvláda pocitů, sentimentalita, fantazie.“ 
Nejen o německých strašidelných romanticích tedy 
pár následujících řádků.

K  raným romantikům patřil „podivín“ Christian 
Heinrich Spiess, který se narodil 4. dubna 1755 
v  saském Heldingsdorfu u Freibergu. Od mládí tíhl 
k divadlu a  již jako jinoch se stal kočovným hercem 
v divadelní společnosti Karla Wahra. V sedmnácti le-
tech přijel studovat do Prahy a má se za to, že od té 
doby už Čechy neopustil. V  letech 1779–1788 se 
v Praze živil jako herec a dramatik, poté se stal úřed-

níkem a  společníkem 
apelačního rady hra-
běte Šebestiána Fran-
tiška Josefa Kunigla 
v Bezděkově u Klatov. 
Tam se později Spiess 
přestěhoval i  se svou 
družkou, kterou si Jo-
sef Kunigl oblíbil stej-
ně jako Spiesse, ne-li 
ještě více. Spiess se 
proslavil hlavně jako 
autor „krvavých romá-
nů“, hrůza je námě-
tem a  obsahem vět-
šiny z  jeho bezmála 
šedesáti děl. Literár-
ními historiky je díky 
tomu klasifi kován jako 
hlavní představitel 

německého strašidelného románu. Spiessova tvor-
ba se pohybovala převážně v  realistické formě, au-
tor preferoval přirozená vysvětlení svých zápletek 
a point, byť se nevyhýbal ani těm fantaskním. O po-
vaze jeho tvorby často hovoří samotné názvy mno-
hých děl. Patří mezi ně např. Das Petermännchen 
(Černý Petříček, 1793), proti němuž ve  Francii vy-
děšeně ostře vystoupil Charles Nodier, čtyřsvazko-
vé Biographien der Selbsmörder (Životopisy sebe-
vrahů, 1785–1789), opět čtyřsvazkové Biographien 
ser Wahnsinnigen (Životopisy šílenců, 1795). K vel-
mi oblíbeným ve své době patřila jeho díla s  líbez-
ně znějícími českými názvy Kramář vedoucí svůj ob-
chod pastmi a úklady (1792), Zazděná slečna aneb 
Podivné příhody Marie z  Hohenturu (1794), Skalní 
duchové aneb Příhody barona z Binenbachu (1979), 
nebo v  roce 1867 česky vydaná díla Vrátný v pek-
le, Loupeživí rytíři a  strašidla, Zazděná panna Má-
rinka nebo Kamenné svatební lůžko. Spiessovo dílo 
do češtiny překládal již Prokop Šedivý a vydával jej 
Václav Matěj Kramerius. Velkého obdivovatele našel 
v českém spisovateli Josefu Váchalovi, který o něm 
až nekriticky prohlásil: „Spiess je krvavému románu 
tím, čím byl Shakespeare dramatu a čím byl Vergilius 
poesii. (…) Jeho duch, toť Maeterlinck, jen na nižším 
stupni vývoje.“ Váchal Spiessovo dílo stavěl nad Má-
chův Máj a považoval ho za kvalitnější etalon pozděj-
ších úpadkovějších krváků (které ale rovněž miloval). 

Tak trochu 
krutá romantika
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Po  údajné nevěře své milované a  smrti matky, se 
Spiess začal stranit lidí a stále více vyhledávat samo-
tu. Jižně od vesnice Tupadla si postavil poustevnu, 
kde se zcela uzavřel sám do sebe a začal postup-
ně bláznit. Což se projevovalo např. tím, že v okolí 
své poustevny vztyčil množství křížů, až to tam vy-
padalo jako na hřbitově, nebo dvojím viděním a zá-
chvaty zuřivosti. Zemřel 17. srpna 1799, pouhých 14 
dní po hraběnce Terezii Kuniglové, do níž byl údajně 
romanticky zamilován a o níž se tvrdí, že se, stejně 
údajně, otrávila zdrcena jeho narůstajícím šílenstvím.

Opomenout bychom jis-
tě neměli básníka, prozaika, 
dramatika, historika, práv-
níka, biologa a stavitele Jo-
hanna Wolfganga Goe-
theho. Goethe se narodil 
28.  srpna 1749 ve  Frank-
furtu nad Mohanem. Vystu-
doval práva a přírodní vědy, 
přičinil se o  několik objevů, 
působil jako právník a nako-
nec zakotvil jako dvorní rada 
a ministr státní správy Sas-
ko-výmarského vévodství. 
Od  mládí projevoval zájem 
o  magii, což ovlivnilo jeho 
tvorbu. Stal se členem zednářské lóže a  literárního 
hnutí (skupiny) Sturm und Drang (Bouře a vzdor), je-
jímž cílem bylo vzdorovat civilizaci a odstraňovat fa-
leš. Tato skupina pomáhala pokládat základy rané-
ho německého romantismu. Během studií v Lipsku 

(1765–1768) Johannu Wolfgangovi upoutal místní 
hostinec Auerbachs Keller a zdejší pověst o Faustovi 
natolik, že se obě věci rozhodl spojit. A tak se zmi-
ňovaný hostinec stal jediným konkrétně existujícím 
místem v jeho pozdějším dramatu Faust I. Vyprávěné 
i knižně zpracované příběhy, posouvající Faustův ži-
votní příběh stále více do oblasti fantastiky a horro-
ru, začaly vznikat takřka okamžitě po smrti historicky 
skutečného a reálného Fausta kolem roku 1540. Po-
věst o alchymistovi, který se upsal ďáblu, se rychle 
šířila. Odkazy na tento příběh nalezneme např. v jeho 
polské variantě, příbězích o  Panu Twardowském. 
Když se J. W. Goethe rozhodl částečně smyšlenou 
legendu dramaticky přebásnit a zasadit do pražské-
ho prostředí, dostal tento příběh nakonec až do váž-
né literatury a  učinil jej nesmrtelnou klasikou. Prv-
ní verzi Fausta, nikdy nepublikovaného tzv. Urfausta 
(Prafausta) v  Sturm und Drang, napsal Goethe již 
v půli 70. let 18. století. První díl pozdější dramatické 
básně pak vyšel v roce 1808, druhý díl až po Goethe-
ho smrti. Zemřel 22. března 1832 ve Výmaru.

Ke  zřejmě nejznámějším a  nejzmiňovanějším 
představitelům strašidelné odnože pozdního němec-
kého romantismu, zároveň ale k autorům neprávem 
opomíjeným a  přehlíženým, patří bezesporu Ernst 
Theodor Wilhelm Hoffman známější hlavně jako 

E.  T.  A. Hoffman, kteroužto 
podobu jména začal pou-
žívat kolem roku 1813. Tvr-
dil, že písmeno A  je od slo-
va Amadeus a  symbolizuje 
jeho obdiv k W. A. Mozarto-
vi. Narodil se 24. ledna 1776 
v  Königsbergu, kde vystu-
doval nejprve gymnázium 
a  poté na  zdejší univerzitě 
i právo. Pracovat začal růz-
ně po  Německu jako úřed-
ník, na čas se usadil v oblasti 
dnešního Polska, odkud byl 
v roce 1806 vypovězen jako 
špion pruského krále, na-
čež se usídlil v Berlíně, kde 
se začal věnovat umění. Kro-
mě psaní románů, povídek 
a  kritik, se věnoval i  hudbě 
a  to jako skladatel i dirigent 
a karikatuře. Ve své literární 
tvorbě se často zabýval ší-
lenstvím a zločinem, rozště-
pením osobnosti, ztrátě re-
ality nebo identity. Výrazně 
ovlivnil mnohé později známé 

autory, jako např. N. V. Gogola, Charlese Dickense, 
Charlese Baudelaira nebo Franze Kafku i E. A. Poea. 
Hoffmanovo dílo je rozsáhlé, nás samozřejmě bude 
zajímat jen to žánrově spřízněné. Patří do  něj pří-
běh muže, který je přes den vzorným úředníčkem, 
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ale v noci se pro-
padá do  temných 
fantazií, před-
stav a  vidin, pří-
běh Satanova po-
tomka, hříšného 
mnicha Medarda. 
Román Elixiere 
des Teufels (Ďáb-
lův elixír, 1815) 
byl několikrát pře-
ložen do  češti-
ny a  v  roce 1972 
v  českosloven-
sko-východoně-

mecké koprodukci zfi lmován. Zajímavá jistě je i sbír-
ka Fantastické povídky, kterou v  roce 1959 vydalo 
nakladatelství Mladá fronta a něco zajímavého by se 
určitě našlo i v povídkovém výboru Princezna Bram-
billa a jiné fantastické povídky v roce 2003 vydaném 
opět Mladou frontou. Budeme-li se pídit specifi čtě-
ji, zjistíme, že i když jsme zmiňovali jistou přehlíže-
nost, Hoffman je naštěstí poměrně častým návštěv-
níkem různých horrorových antologií. Jeho příspěvek 
do upírského žánru Cyprianovo vyprávění naleznete 
v antologii Tomáše Korbaře Rej upírů (1970, 2005). 
Velmi zajímavě pojatý, silně atmosférický a minimál-
ně v první půli poměrně strašidelný příběh muže, je-
hož dětské trauma z podivuhodné smrti otce a sestry 
spojené s povídačkou o tajemném Pískaři, si může-
me přečíst v antologii Půlnoční povídky (1988). Motiv 
strašidelného domu zpracoval Hoffman jednou jedin-
krát, v povídce Pustý dům, publikované v antologii 
Přízraky, zázraky & spol. (2007). S podivuhodným zá-
žitkem během jednoho divadelního představení se 
seznámíme v povídce Don Juan prostřednictvím an-
tologie Přeludy a přízraky (1991). Zemřel 25. června 
1822 v Berlíně na následky tehdy ještě neléčitelné sy-
fi lidy. Fikaně se tak vyhnul veřejnému kárnému řízení 
kvůli zesměšnění policejního ředitele.

Zajímavou postavou, nejen v  rámci tématu, je 
bezesporu Leopold von Sacher-Masoch. Narodil 
se 27. ledna 1836 v  tehdy Haličském Lvově (dnes 

Ukrajina) do rodiny policejního velitele. Již v mládí si 
vybudoval silný vztah k tetičce, hraběnce Zenobii Sa-
cher-Masoch, která ho často bila. Stejně uchvácen 
byl katolickým kultem mučedníků. Když bylo Leopol-
dovi dvanáct let, rodina se přestěhovala do Prahy. Až 
zde se Leopold začal učit německy. Byl pilným a na-
daným žákem, jeho závěrečná slohová práce získa-
la ocenění. Budoucí kariéru mu usnadňovalo otcovo 
a dědečkovo postavení. Sacher-Masoch chtěl napl-
no psát divadelní hry, romány a povídky, ale kvůli otci 
studoval práva nejprve na Karlově univerzitě, později 
ve Štýrském Hradci, kde roku 1855 získal doktorát 
a stal se soukromým docentem historie. Leopold ne-
měl nikdy o ženy nouze, neustále se jimi obklopoval 
a jako oblíbený nejen ve vědeckém světě, ale i coby 
autor komedií, historických a mysteriózních románů 
a povídek, s tím neměl nikdy problém. V roce 1861 
prožil vášnivý románek s Annou von Kottowitz, man-
želkou místního lékaře, která kvůli němu opustila 
manžela i děti. Netrvalo dlouho a  jejich vztah brzy 
začal naplňovat Sacher-Masochovy nejniternější tuž-
by. Von Kottowitz Leopolda bila, bičovala a ponižo-
vala. Nakonec ho však opustila. Další vztah s Fan-
ny Pistor měl již čistě smluvní vztah: „Pan Leopold 
von Sacher-Masoch dává paní Pistor své čestné slo-
vo, že se pro příštích šest měsíců stane jejím otro-
kem, že bez výhrad vyhoví všem jejím touhám a splní 
všechny její příkazy. Paní má právo mučit svého otro-
ka způsobem, jaký uzná za vhodný, za jakékoliv chy-
by, nedbalosti, nebo přečiny proti jejímu majestátu, 
kterých by se dopustil.“ V roce 1872 se oženil s Au-
rou Rumelin. Kromě klasického bití důtkami během 
manželství vodil domů muže a ženy, kterým se pod-
řizoval. Díky svému chování a  ne zcela tradičnímu 
(což neznamená nijak špatnému) způsobu ukájení se 
jeho jméno stalo synonymem pro podobné chová-
ní, pojmem. Poprvé pojem „masochismus“, je třeba 
podotknout, že k Sacher-Masochově velké nelibos-
ti, použil rakousko-německý psychiatr Richard von 
Krafft-Ebing roku 1886 v díle Psychopathia Sexualis. 
Své zaměření a pocity samozřejmě vyjadřoval i  lite-
rárně a vtěloval je do svých děl. I  těch mysteriózně 
laděných, strašidelných. Jejich základem se stávaly 
silné, kruté a panovačné baronky a markýzy (Maso-
chova díla se vždy odehrávala v aristokratických kru-
zích), kterým podléhají a své sexuální tužby a potře-
by jejich prostřednictvím ukájí hlavní hrdinové, kteří si 
od nich nechají ubližovat. Zpočátku se příběhy ještě 
netváří tak přímě a snaží se mlžit, asi jako v přípa-
dě povídky Mrtví jsou nenasytní obsažené v na jiném 
místě časopisu recenzované antologii, i když:

„Och, ty mi neunikneš!“ zvolala a už mne prud-
kým pohybem spoutala do svých vlasů, rychle stoči-
la jejich pramen do smyčky, položila mi ji kolem krku 
a pomalu zadrhávala.

„Co kdybych tě teď uškrtila a zároveň udusila po-
libky, jak to dělají rusalky se svými oběťmi?“

„Byla by to sladká smrt.“
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a ještě občas moralizoval, později však jakékoliv 
možné opony a mlžné opary zmizely a Sacher-Ma-
soch se rozepsal přímo. Nejvýznamnější z  jeho díla 
je bezesporu v  jistých kruzích legendární a kultovní 
fetišistický sado-masochistický román Venus im Pelz 
z  roku 1858 (česky Venuše v kožichu, 1991, 2009) 
o mladém Severinovi, který se chce stát otrokem své 
milované Vandy von Dunajev. V padesáti letech se 
Masochovo psychické zdraví začalo prudce zhoršo-
vat, trpěl ztrátou orientace, sužovaly ho halucinace 
a podléhal záchvatům agrese. Jeho rodina jej odvez-
la do sanatoria v Mannheimu a světu oznámila, že 
Leopold von Sacher-Masoch zemřel 9. března 1895 
v  Lindheimu. Podle životopisce Jamese Cleugha 
však Sacher-Masoch zemřel až o deset let později 
ve zmíněném sanatoriu.

Gustav Meyrink (vlastním jménem Meyer) se 
sice narodil 19. ledna 1868 jako nemanželský syn 
würtemberského ministra ve  Vídni, ale jeho mat-
kou byla bavorská dvorní herečka Marie Meyerová. 
A sklonek svého života prožil v Německu, takže se 
do našeho výběru hodí. Po studiích Meyrink přesídlil 
roku 1884 do Prahy, kde si z dědictví po otci otevřel 
bankovní dům. Holdoval veslařství v jednom prestiž-
ním veslařském klubu, přátelil se s mladou generací 
pražských a německých novoromantiků, pohyboval 
se v esoterických, okultních a spiritistických kruzích 
a  zajímal se o  východní vědy, okultismus či histo-
rii tajných spolků. Jeho život byl poměrně bouřlivý. 
Pro urážku dámy k souboji vyzval jistého důstojníka, 
který však odmítl bít se s nemanželským synem he-
rečky. Dostal se před soud kvůli obvinění z podvodu 
a tomu, že při své práci bankéře používal spiritistické 
triky a vzýval duchy. Po několikaměsíčním vězení byl 
pro nedostatek důkazů propuštěn a zproštěn obžalo-
by, jeho pověst bankéře však již byla navždy otřese-
na. Meyrink byl postupně členem několika okultních 
a tajných společností či lóží. V roce 1891 spoluzaložil 
a předsedal lóži „U Modré hvězdy“, v níž se setkal 
např. s Juliem Zeyerem nebo Emanuelem z Lešehra-
du. S  jeho jménem je spojována i Pražská teosofi c-
ká lóže, londýnský Esoterický kruh nebo bratrstvo 
Sad Bayů, tzv. Asijských bratří. Prahu, o níž psal jako 
o  tajuplném městě, kde se stírají hranice mezi ča-
sem a prostorem, které je pro nezasvěceného nevi-
ditelné, ale je možná mnohem skutečnější než ta, jíž 
vnímáme jako běžnou kulisu každodenního života, 
navždy opustil roku 1904 po  již zmíněném soudním 
procesu pod vlivem nenávisti měšťáků a policejní ši-
kany kvůli jeho povídkám plným ironie a antimilitaris-
mu. Gustav Meyer psal fejetony, svým spiritistickým 
a okultním zaměřením ovlivněné a prodchnuté povíd-
ky a romány a dokonce i několik divadelních her. Při-
spíval do  různých okultistických sborníků a překlá-
dal Charlese Dickense. Jeho nejznámějším dílem je 
pravděpodobně silně mysteriózní a mystický román 
Der Golem z roku 1915 (Golem, první 1916, zatím po-
slední 2010), odhalující tajemství a zákoutí pražského 

židovského města. Mnohem plodnější však byl jako 
povídkář. V nich se projevují autorovy myšlenky, které 
chtěly ven, lze z nich cítit hloubavost, zamyšlenost, 
nespoutanou mysl, otevřenost a kritičnost. Nejednou 
jde o příběhy na první pohled tajů plné, podivuhodné, 
magické, mysteriózní a kouzelné. Nejsou možná ry-
zími horrory, přesto jsou vším, čím by horror měl být. 
A tu a tam z nich opravdu mrazí, což je např. případ 
mrazivé povídky Hra cvrčků, mysteriózně horrorové-
ho vyprávění o více než stoletém člověku Návštěva 
J. H. Obereita u pijavic času (obě Netopýři, 1991), 
velmi silné Bal macabre z  antologie recenzované 
na  jiném místě tohoto čísla nebo až vetřeleckého 
sci-fi  horroru Rostliny dr. Cinderelly (Přeludy a přízra-
ky, 1991). Po krátkodobých pobytech ve Vídni, Mon-
treux nebo Mnichově se usadil v německém Starn-
bergu, kde 4. prosince 1932 zemřel.

Asi nijak nepřekvapí, že k okultismu a spiritismu 
měl velice blízko i  lékař, teosofi sta, okultista, geo-
mancer, astrolog a spisovatel Franz Hartmann. Naro-
dil se 22. listopadu 1838 v bavorském Donauwörthu. 
Po službě v artilerii vystudoval medicínu a roku 1865 
emigroval do Ameriky. Zde nejprve působil v Colora-
du jako koroner a lékař. Začal se zajímat o spiritismus 
a okultismus, v Denveru byl žákem média, u několika 
domorodých kmenů studoval systém jejich víry a stá-
le více se zajímal o teosofi i. V Texasu se oženil a žil 
na ranči. Po smrti manželky se přesunul do San Fran-
cisca a začal spolupracovat se známou spiritistkou 
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Helenou Blavatskou. Hartmann se netěšil dobrému 
přijetí a  nepůsobil přátelským dojmem. Blavatská 
jej považovala za  podivína zanedbávajícího osobní 
hygienu a  jeden z  dochovaných komentářů hovoří 
o  jednom z nejúděsněji vyhlížejících vědců, blázni-
vém, roztěkaném chlapíkovi, co má pod očima tma-
vé kruhy a vypadá, jako by právě uprchl z ústavu pro 
duševně choré. Navzdory tomu byl Hartmann však 
velmi plodným autorem. Věnoval se tajemným téma-
tům, alchymii, rosenkruciánům. Mezi jeho díla, kromě 
mnoha esoterických studií, patří i životopisy Jakoba 
Böhmea a Paracelsa. Kromě toho byl redaktorem ča-
sopisu Lotusblüten a do němčiny přeložil Bhagavad-
gítu. Některé z jeho děl se nedochovaly kvůli nacis-
tům, kteří jeho dílem pohrdali a notně jím zatápěli. 
V  roce 1896 založil německou Teosofi ckou společ-
nost (Theosophische Gesellschaft in Europa (Deut-
schland)),  podporoval Guido-von-List-Gesellschaft 
a údajně byl jedním z původních zakladatelů magic-
kého řádu později známého jako Ordo Templi Orien-
tis. Krátce pobýval v Indii, poté v Německu a působil 
i v Rakousku. Zemřel 7. srpna 1912 v Kemptenu (All-
gaü) během návratu z přednáškového turné domů. 
Pohřben byl v Kemptenu. Jeho možná jediný do češ-
tiny přeložený kousek, Skutečný příběh o  upírech, 
naleznete v antologii Otto Penzlera Z upířích archivů. 
Kniha II. (2010).

Düsseldorfský rodák  Hanns Heinz Ewers 
(*3. 11. 1871) sice napsal několik divadelních her, po-
hádek, operních libret, básní i kritických esejí, prosla-
vil se však (hovoříme-li teď pouze jen o jeho literárním 
díle) hlavně jako autor fantastické a horrorové litera-
tury. Mládí strávil v berlínském studentském spolku 
Normannia, kde absolvoval několik soubojů a okrášlil 
své tělo řádkou slušivých jizev. Již od samotného zro-
du nového média propadl fi lmu, napsal např. několik 
fi lmových scénářů. Mimo jiné i pro fi lm Der Student 
von Prag (1913), o němž si můžete přečíst na  jiném 
místě Howarda. Rád cestoval do mnohých exotic-
kých krajů a  své zážitky a  poznatky z  těchto cest 
často využíval ve své tvorbě. A nebyl by to německý 
spisovatel počátku 20. století, aby se jeho cesty ne-
pojily s okultismem a spiritismem, v případě Ewerse 
minimálně jeho korespondencí s „bestií“ Aleisterem 
Crowleym. Jeho dílo pak bylo velmi oblíbeno v čes-
koslovenských spiritistických kruzích, hlavně díky 
překladům Karla Weinfurtera. Charakteristickými rysy 
Ewersových děl jsou silný vliv dekadence a okultis-
mu, časté snové sekvence a na svou dobu odvážná 
a otevřená sexualita. Mezi jeho nejznámější díla patří 
Der Zauberlehrling oder die Teufelsjäger z roku 1909 
(Čarodějův učeň, 1924), o jedenáct let mladší Vampir 
(Upír, 1926) a patrně nejoblíbenější, nejpřekládanější 
a několikrát zfi lmovaný příběh o titulní dívce, zroze-
né ze sémě oběšencova a  lůna prostitutčina, která 
v dospělosti podléhá obsedantní sexualitě a perverz-
ním vztahům (Padesát odstínů čehokoliv nejsou holt 
nic originálního, no), Alraune – Die Geschichte eines 

lebenden Wesens z roku 1911 (Alrúna – Příhody ži-
voucí bytosti, 1921, Alrúna, 2010), pro jejíž české 
vydání z  roku 1919 napsal předmluvu polský sata-
nista Stanisław Przybyszewski. První světovou válku 
Ewers strávil ve Spojených státech, kde působil jako 
německý propagandista. Po návratu do Německa se 
přihlásil k nacionalismu a začal otevřeně obdivovat 
Hitlera. V roce 1931 se stal členem NSDAP a na Hit-
lerovo přání sepsal životopis nacistického mučedníka 
Horsta Wessela. Na nacistickém výsluní se však ne-
hřál dlouho. Pro jeho na tehdejší dobu velmi výstřed-
ní sexuální motivy v románech a Ewersovu údajnou 
bisexualitu, byl z piedestalu v  roce 1933 sestřelen. 
Nacisté Ewersovi zabavili veškerý majetek a  větši-
nu jeho textů umístili na index zakázaných děl, čímž 
jeho tvorb(ou)ě řádně zatopili. Zapomenutý a všemi 
přehlížený Ewers podlehl tuberkulóze v Berlíně 12. 
června 1943.

Tolik tedy krátce k několika německým autorům 
zabalujících své litery a slova do mrazivého, mysteri-
ózního a strašidelného hávu. Že zde chybí něco mo-
derního? Nepochybujeme, že se horrorová literatura 
v Německu píše i v současnosti, a snad se nám po-
daří vás o tom někdy v budoucnu na stránkách Ho-
warda přesvědčit. Že se o ní neví, vyčítejte hlavně 
našim knižním vydavatelům a nakladatelům.

Honza Vojtíšek
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Hledat tématicky spřízněnou knihu na recenzi ne-
bylo moc těžké. Antologie horrorových povídek s vý-
stižným podtitulem „duchové a strašidla v německé 
povídce“ u  nás vyšla snad jen jedna jediná. Takže 
proč by zde měla chybět?

Překlad: Tomáš Kratěna
Vydavatel: Svoboda, 1992

Počet stran: 186

Úvodní dvoustránková Neobvyklá strašidelná 
příhoda Johanna Petera Hebela o tradičním noclehu 
ve starém zámku je možná ukázkou, jaké byly po-
čátky strašidelných a podivuhodných povídek v Ně-
mecku, současného čtenáře však svou pointou asi 
zrovna moc nepotěší. Kdo ví, podle jakého klíče tvůr-
ci antologie povídky řadili, ale tento úvod se zrovna 
moc nevyvedl.

S Žebračkou z Locarna Heinricha von Kleista 
o pomstě staré žebračky, která zemřela díky neucti-
vosti jednoho markýze, byste určitě v  pohodě za-
bodovali o půlnoci u ohně. A pravděpodobně právě 
takhle podobné strašidelné příběhy původně vznik-
ly, že se nejprve vyprávěly a pak se začaly zanášet 
na papír. Takhle černé na bílém v knize ale možná 
bude záležet hlavně na  tom, v  jakém rozpoložení 
a v kterou denní dobu ji budete číst. Denní světlo roz-
hodně nedoporučuji. Rozmělní i tu nepatrnou stopu 
atmosféry.

Tanec mrtvých Johanna Augusta Apela o  jed-
nom dudákovi, který ani po smrti nepřestane vyža-
dovat splnění slibu, jež mu byl dán a  každou noc 
hrou na své dudy budí mrtvé a nechává je tancovat 
po městě, konečně na lehce pohádkovou kostru pří-
běhu stejně lehce odkazující na klasického Krysaře 
nabaluje hutnou atmosféru a dává na vědomí, že se 
svého času v Německu tradovaly vskutku strašidel-
né příběhy.

Povídka zřejmě nejznámějšího autora antologie 
E. T. A. Hoffmanna Živelní duch má zbytečně dlouhý 
úvod, pro hlavní děj vcelku nepodstatný. Prvních sedm 
stránek mohlo být klidně vypuštěno a nahrazeno pou-
hými dvěma třemi větami maximálně odstavcem. Ten 
skutečný goticky laděný děj o záhadném O'Malleym, 
jeho údajných nadpřirozených schopnostech, k  je-
jichž dokázání je vyzván a vztahu jednoho z vypravěčů 
s démonickou ženou, se rozjíždí až v okamžiku, kdy je 
čtenář čtením povídky již dost znuděn.

Ono už stát se novým soudním komisařem 
v městě s  takřka nevyslovitelným jménem v  prak-
ticky okupované oblasti, kde roztahující se cizá-
ky polští domorodci nemají vůbec v  lásce, a na ka-
ždém rohu číhá hrozba kruté msty za  prušáckou 

roztahovačnost, není vůbec sranda. A co pak, když 
hned první noc po příjezdu musíte byt sdílet s mrt-
volou. Tuto mrazivě komickou příhodu dává k dobru 
její hlavní aktér ve velmi povedené povídce Heinricha 
Daniela Zschokkeho Noc v Brczwezmcislu.

Friedrich Gerstäcker přivede hrdinu svého příbě-
hu, potulného malíře, do malebné vesničky Germel-
shausen,  kde ho všichni vítají a přesvědčují, aby zů-
stal, alespoň do rána, protože jak je mu dáno najevo, 
dnes je ten den a zítřek ... Povídka sice předvídatelná 
s vlastně nepřekvapivým průběhem a závěrem, přes-
to s atmosférou a zatím nejpoutavějším vyprávěním 
by mohla být hodně, opravdu hodně volnou předlo-
hou fi lmu 2001 Maniacs.

Theodor Storm nás ve stylové, odsýpající a nápa-
dité povídce seznámí se starým opuštěným domem, 
o němž a  jeho posledním obyvateli se vypráví stra-
šidelné historky. Jenže Dům pana Bulemanna zase 
tak prázdný není, neboť „prokletí chudých může být 
nebezpečné, je-li způsobeno bezcitností bohatých“.

Mrtví jsou nenasytní
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Titulní povídka Mrtví jsou nenasytní by byla 
jen průměrným až tuctovým, ne moc zručně napsa-
ným jedním z mnoha klasických příběhů o muži, co 
se vydá do starého zdánlivě neobydleného zámku/
domu, v němž se setká s tajemnou, démonickou dív-
kou/ženou, zde v podobě „mramorové sochy“ mrtvé 
polské kněžny Tartakovské, a naprosto jí podlehne, 
kdyby jejím autorem nebyl Leopold von Sacher-Ma-
soch, člověk po němž je pojmenována jedna ze se-
xuálních „úchylek“. A právě o ní je povídka nakonec 
více, než o starém zámku a setkání s nadpřirozenou 
bytostí. Až se mi chce napsat naštěstí.

Henrich Seidel se v povídce O ubohém starém 
strašidle pokusí o komplexní a do hloubky jdoucí stu-
dii, kterak se na osamělém místě, ležícím „až na sa-
mých hranicích městských pozemků, kde nikdo nic 
nehledal, protože se tu také nedalo nic najít“, z  jed-
noho chudého krejčíka kombinací svědomí sžírané-
ho pocitem viny, osudového neúspěchu a posledního 
zklamání stane ubohé a nešťastné strašidlo. Poměrně 
originální nápad trošku kazí až moc prostý a jednodu-
chý přístup a nesmazatelný lehký opar komična.

O Pohřešovaném Ludwiga Anzengrubera cthul-
hužel nelze nic napsat, neboť z  celkových třinácti 
stránek povídky neznámou technickou výrobní chy-
bou (doufám v pouze můj výtisk, ale obávám se, že 
se tak stalo v celém nákladu) na celých sedmi stra-
nách (a  ještě na přeskáčku vždy ob dvě strany) ab-
sentuje písmo a  zdobí je jen panensky čistě bílý 
papír. Z  těch několika delších úryvků by možná šlo 
leccos vyzvědět, ale jelikož chybí jak první, tak po-
slední stránka povídky, ani pro potřeby této recenze 
jsem se o investigativní průzkum, založený převážně 
na vlastní představivosti, ani nepokoušel.

Technická chyba prakticky znemožňující čet-
bu předchozí povídky zasáhla i do Krásné Abigail 
Paula Heyseho. Naštěstí povídka postrádá jen dru-
hou stránku, o nic důležitého tedy nepřijdeme, ne-
boť ten skutečný stěžejní příběh, se začne odvíjet až 
na stránce třetí. Paul Heyse v něm naprosto v duchu 
německého romantismu přednese vlastní verzi Erbe-
novy Svatební košile, aneb i mrtví se v noci bojí cho-
dit na hřbitov sami. Vlastně jediným výrazným nega-
tivem povídky je pro tuto antologii asi již nezbavitelná 
myšlenka: Pokolikáté už?

Povídka Oskara A. H. Schmitze Pan Strašrybka 
a  jeho strašák o strašáku do zelí posedlém démo-
nem a člověku, jež se stane strašidlem, se v souvis-
losti se zbylým obsahem antologie jeví být poměrně 
originální a zároveň mile zábavnou záležitostí s delší 
působností. Jedna z nejvýraznějších povídek antolo-
gie svým ležérním podáním klame sama o sobě, ne-
boť se na první pohled nezdá být nijak strašidelná. 
Ale jen na ten první.

Některé ženy jsou prostě neodbytné, a když se 
na něco nebo někoho upnou, nezabrání jim v  jejich 
konání nic. Opravdu, vůbec nic. Je příjemné, že Her-
man Löns ve své krátké povídce Noční můra uchopil 

nejběžnější zápletku této antologie trochu jinak. Sice 
ne zcela originálně, ale alespoň trochu jinak.

K jedněm z nejlepších povídek antologie patří be-
zesporu Bal macabre Gustava Meyrinka o údajném 
tajném bratrstvu nemrtvých a  jednom halucinač-
ním bizarně dekadentním večírku. Krátké, originální 
a poutavé, přesně jak to Meyrink umí.

V  povídce Arthura Schnitzlera svobodný pán 
von Leisenbohg naprosto propadne zpěvačce Klá-
ře. Hrozně se do ní zamiluje, je jí neustále nablízku, 
vždy v pravý čas se nabídne, ale pokaždé je záletnou 
Klárou odmítnut, neboť se najde lepší partie. Jenže 
někteří muži jsou ve snaze zbavit se soka stejně dů-
myslní jako ženy. Osud svobodného pána von Lei-
senbogh tak nebude jednoduchý.

Mrtví jsou nenasytní jsou zcela jistě docela zají-
mavým nahlédnutím do tajů a kouzel německé tem-
né romantické literatury čerpajícím mimo jiné z kla-
sického fondu německé literatury. Přesně jak se píše 
v  závěrečném doslovu: „Čtenář může přistupovat 
k tomuto výboru s různými požadavky, může se těšit 
na mrazení v zádech a napětí, může se nechat okouz-
lovat obrázky starodávného světa, může sledovat, jak 
významnou roli hrůzostrašná literatura měla v histo-
rii moderní literatury – nebo se prostě nechá unášet 
barvitým vyprávěním.“ Tohle všechno je pravda a an-
tologie to plní bezezbytku. Jejím největším negati-
vem však je jistá zápletková a dějová stereotypnost 
snad půlky povídek. Jsou prostě o tom samém. Tak-
řka úplně a naprosto. Ta druhá půlka povídek se to 
snaží svou různorodostí, pestrými zápletkami a  leh-
kým stupněm komičnosti zachránit seč může, a do-
cela se jí to daří. I navzdory tomu, že zrovna tyto po-
vídky nejsou asi nijak výjimečné, jen ve společnosti 
těch tak jednotvárně zaměřených vyčnívají a člověk 
si jich všímá více, než by tomu bylo v pestřeji laděné 
antologii.

Pár slov je vhodné ztratit pro ilustrace Jaroslava 
Šerýcha, které jsou podobně jako povídky tu poměr-
ně zajímavé a  člověk z nich nemá zrovna příjemné 
pocity (druhá ilustrace u povídky Živelní duch, druhá 
ilustrace u povídky Dům pana Bulemanna), tu zcela 
nevýrazné a nezajímavé.

Abych pravdu řekl, nad tou druhou lebkou jsem 
hodně přemýšlel, nakonec mě ale ty povedenější 
a  zajímavější povídky (Noc v Brczwezmcislu, Dům 
pana Bulemanna, O ubohém starém strašidle, Pan 
Strašrybka a  jeho strašák, Bal macabre) ukecaly. 
A taky bych nerad tomuto jistě zajímavému vydava-
telskému počinu uškodil více, než by si to zasloužil, 
ono ten rozdíl mezi jednou a dvěma lebkami je doce-
la velký a škálově občas až moc rozsáhlý.

Honza Vojtíšek
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11. dubna 2013 uběhlo třicet let od premiéry fi l-
mu Wilczyca – díla, které se natrvalo vepsalo do histo-
rie polské kinematografi e, obzvláště žánru psycholo-
gického dramatu a horroru. Při této příležitosti by bylo 
prospěšné připomenout jak samotný fi lm, tak i některá 
fakta spojená s jeho natáčením. Vraťme se tedy o 30 
let zpátky a pokusme se znovu odhalit okolnosti a také 
problematickou atmosféru výjimečného stavu dopro-
vázející vznik Vlčice. O hrst vzpomínek z natáčení po-
prosil režiséra fi lmu Marka Piestraka Adam Kwiecień, 
jemuž velmi děkujeme za vstřícnost a souhlas s pře-
kladem a publikování rozhovoru, který se původně ob-
jevil na internetových stránkách Horror Online.

I. PRODUKCE
Povyprávějte, prosím, za  jakých okolností se 

zrodil nápad realizovat fi lm? Kdo byl jeho auto-
rem? Čím to všechno začalo?

Všechno to začalo během mého zaměstnání 
ve Filmovém Studiu Silesia, který řídil Ernest Bryll – 
hodně známý spisovatel, básník a překladatel. A nějak 
se to nakonec sešlo, že mě vedení studia poprosilo, 
zda bych se nezačal zabývat povídkou Jerzyho Giera-
łtowského nazvanou Wadera. Znáte Waderu, že ano?

Samozřejmě.
Povídka Wadera se mi okamžitě zalíbila, byla 

opravdu fascinující, a protože jsem již o několik let 
dříve natočil fi lm, který by se dal označit za horror 
(Śledztwo podle povídky Stanislava Lema), studio mě 
poctilo důvěrou a navrhlo, abych ve spolupráci s Gie-
rałtowským napsal scénář. A  tak jsme začali na pří-
běhu Vlčice pracovat. Jerzy Gierałtowski psal scénář, 
já do něj přinesl své nápady a byl jsem spoluautorem 
dialogů. Pan Gierałtowski byl hodně originální osob-
ností, žil ve staré vile u Varšavy, jejíž atmosféra a za-
rostlá zahrada byla jak z  anglického horroru. Naše 
práce trvala dost dlouho a scénář vznikl až po něko-
lika měsících (kromě toho byl Jerzy Gierałtowski au-
torem ještě jednoho skvělého povídkového horroru, 
Pomarlica, který bych chtěl v  budoucnu zfi lmovat). 
Výsledek naší spolupráce se studiu a fi lmařskému ve-
dení zalíbil, což tehdy bylo totožné s rozhodnutím dát 
natáčení zelenou. Je třeba připomenout, že se teh-
dy, v té době, režisér nemusel starat o peníze (proto-
že to byl úkol fi lmového studia), díky čemuž se mohl 
koncentrovat na  výběr herců a  štábu, volbu lokací 

a společně s kameramanem na práci nad scénopi-
sem fi lmu. Když byl scénář Vlčice hotový, objevil se 
problém s cenzurou. Původně jsme plánovali zasa-
dit děj fi lmu do období lednového povstání,1) tehdej-
ší vládci však nesouhlasili se zobrazováním vzpou-
ry Poláků proti Rusům. Přesunuli jsme tedy časový 
rámec příběhu trochu zpět, namísto Rusů se objevili 
rakouští husaři, a protože důležitou rekvizitou byl da-
guerotyp, který dříve neexistoval, ale který se ve fi lmu 
objeví hned několikrát, rozhodli jsme se příběh ukot-
vit v rakouském záboru během Wiosny Ludów 1848.2) 
Navzdory těmto změnám byl Jerzy Gierałtowski s ko-
nečným rozhodnutím spokojen a fi lm se mu líbil.

Co způsobovalo největší organizační problé-
my produkce? Ztěžoval nějak fakt, že byl fi lm rea-
lizován v podmínkách výjimečného stavu, průběh 
natáčení?

Ano. Vyhlášení výjimečného stavu způsobilo 
natáčecí pauzu.3) Několik dní po  této události jsem 
odjel do Lodže, abych se zorientoval v šancích jak 

1) Powstanie styczniowe proti Ruskému impériu vypuklo 22. 1. 1863 
na území tzv. Kongresówki (část polského území přidělené Rusku, 
současné Polsko bylo tehdy roztrženo na čtyři části, každou z nich 
ovládal někdo jiný), Litvy, Běloruska a části Ukrajiny. Povstání vypuk-
lo spontánně z odporu mladých Poláků odmítajících sloužit v Ruské 
armádě, kteří prchali do lesů. Později se k nim připojila polská šlech-
ta a mnoho měšťanů. Boje trvaly 18 měsíců, ze strany povstalců 
často probíhaly gerilovou formou, padlo během nich 10 000–25 000 
lidí. Povstání bylo potlačeno v roce 1865. (Pozn. Překl.)

2) Pojmem Wiosna Ludów se obecně označuje série revolučních 
a národních vystoupení a bouří, které zasáhly Evropu včetně Polska 
v letech 1848–1849, mezi jejichž tři nejhlavnější důvody patří sociální 
požadavky (zlepšení životních podmínek), správní požadavky (úpra-
va správy a řízení státu) a národnostní požadavky (boj za autonomii, 
nezávislost či národní uznání v daném státě). (Pozn. překl.)

3) Výjimečný stav vyhlásil 13. prosince 1981 tehdejší předseda 
vlády Wojciech Jaruzelski jako odpověď na narůstající sympatie 
a vliv opozičního hnutí Solidarita, které tehdy mělo již 10 mil. čle-
nů. Vyhlásil převzetí moci nezákonně ustavenou v podstatě vo-
jenskou juntou nazvanou Vojenská rada národní spásy (Wojskowa 
rada ocalenia narodowego), která převzala veškerou výkonnou 
moc, vůdci opozice byli pozatýkáni armádou a internováni a byla 
přerušena činnost všech společenských organizací včetně odbo-
rových svazů. Mimo jiné byla zavedena policejní hodina, nejprve 
od 19:00, později od 22:00, všechny dostupné psací stroje a cy-
klostyly v podnicích musely být zapečetěny, aby na nich nemoh-
ly být vyráběny protivládní letáky. Jaruzelski později tento krok 
omlouval tím, že zavedením výjimečného stavu zabránil vojen-
ské invazi Sovětského svazu podobné československému srpnu 
1968. Výjimečný stav byl zrušen až v roce 1983. (Pozn. překl.)

Marek Piestrak

„Sledování fi lmu má být tvůrčím procesem 
a ne jen pouze pasivní recepcí.“
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práce na fi lmu obnovit. Takřka okamžitě jsme dosta-
li souhlas pokračovat v natáčení, ale stejně okamži-
tě se objevily problémy se získáním střelných zbraní 
a dokonce i šavle, která přeci tvořila neodmyslitel-
nou součást kostýmu. Museli jsme získat řadu poli-
cejních povolení pro používání zbraní a po zakončení 
každého natáčecího dne jsme byli povinni ty zbraně 
odevzdávat. Dodatečné těžkosti spočívaly v přeru-
šení telefonních spojení, díky čemuž jsme se nemohli 
plynně dorozumívat. Docházelo tak k situacím, kdy 
asistentka režiséra musela jezdit tramvajemi po měs-
tě a  předávat jednotlivým členům fi lmového štábu 
organizační informace a připomínky. Další problém 
se objevil při pronájmu kočáru. Majitelem toho ko-
čáru byl jistý horal z Poronina Jan Galica, který měl 
se spoluprací s fi lmaři již nějaké zkušenosti. Poprosili 
jsme ho, aby nám kočár zapůjčil do fi lmu, ale teh-
dy nebyla jakákoliv možnost, jak ten kočár převézt 
na místo natáčení náklaďákem. A tak na naši prosbu 
Galica zapřáhl a přijel s kočárem ze Zakopaného až 
k Lodži. Kočár vyplnil senem pro koně a přejel s tímto 
koňským spřežením půlku Polska, přičemž neustále 
narážel na obrovské těžkosti a problémy a v nepo-
slední řadě strasti při setkáních s vojenskými a mi-
ličními kontrolami. Cestoval takto přes dva týdny 
a dorazil přesně v  termínu natáčení. Zavedení výji-
mečného stavu rovněž znamenalo, že jsme museli 
plýtvat energií na získávání různých povolení a pro-
pustek na přejezdy samotných herců. Jedinou věcí, 
o níž můžu žertovně říci, že byla během výjimečného 
stavu pozitivní a pro nás výhodná, byla lehkost rezer-
vací noclehu, neboť tehdy po Polsku málokdo cesto-
val a hotely zely prázdnotou.

Jak dlouho trvalo samotné natáčení?
Natáčet jsme začali v prosinci 1981 ještě před vy-

hlášením výjimečného stavu. Po několikadenní pau-
ze jsme se přesunuli do  fi lmového studia v  Lodži 
a do Śmiełova a Żerkova jsme zavítali v lednu 1982. 
Všechny záběry se nám podařilo natočit během jedné 
zimy 1981/1982, ale vzpomínám si, že ke konci naše-
ho pobytu ve Śmiełově přišla obleva – což bylo trochu 
v rozporu s naším scénářem. Prostě nám chyběl sníh. 
Teprve po dlouhém hledání se nám podařilo najít kus 
pole a lesa, kde ještě leželo několik sněhových jazy-
ků. Natočili jsme tam scénu honu na vlka. Pomáhala 
nám také místní požární jednotka, když pěnou imitují-
cí sníh, pokrývala docela rozlehlá prostranství. V me-
zičase jsme zorganizovaly krátký výpad do německé-
ho Schwerin. Tamní zámek ve fi lmu „vystupuje“ jako 
císařský palác ve Vídni. No a samozřejmě nemůže-
me zapomenout na starý zničený statek ve Wodzie-
radech u Pabianic, kde jsme natáčeli úvodní scény 
fi lmu. V  interiérech tohoto statku (skvěle vybaveném 
a  upraveném výtečnou interiérovou dekoratérkou 
Wieslavou Chojkowskou) panoval zarážející chlad, 
takže jsme si museli vypomáhat speciálně přivezený-
mi obrovskými teplomety na vyhřátí alkovny.

Hlavní role ve  fi lmu hráli Krzysztof Jasiński 
a  Iwona Bielska, kteří se podle mě, coby diváka, 
se svými hereckými úlohami vypořádali perfektně. 
Přemýšlel jste však ještě před natáčením o mož-
nosti angažovat do těchto hlavních rolí jiné herce?

Prosím Vás, samozřejmě, že jsme brali v úvahu 
mnoho rozličných možností, ale nedělali jsme žád-
né tzv. castingy, které jsou dnes tak v módě. Tehdy 
neexistoval castingový režisér, osobou odpovědnou 
za výběr herců byl samotný režisér. Samozřejmě, vy-
slechl jsem různé názory a návrhy, obzvláště názo-
ry kameramana a známých herců, ale tím to končilo. 
Vzpomínám si ale, že nejdříve jsem roli Maryny-Ju-
lie chtěl svěřit Krystyně Jandě, která byla tehdy také 
krásnou štíhlou blondýnkou a k tomu již hodně zná-
mou skvělou herečkou. Krystyna Janda byla man-
želkou mého kamaráda, kameramana Edwarda Kło-
sińského, s nímž jsem natočil Śledztwo. Během jedné 
návštěvy u něj doma jsme se o účasti Krystyny Jandy 
ve Vlčici bavili, ale nakonec z toho nic nebylo, už si 
teď ani dobře nevzpomínám proč. Vím, že se scénář 
herečce líbil, ale z nějakých důvodů (možná napjaté 
termíny?) na  to rezignovala. V každém případě, ne-
dlouho poté mě napadla Iwona. Iwona Bielska byla 
hodně charakterní herečka. Byla to krásná žena se 
záhadným, tajemným úsměvem. Rozhodl jsem se, 
že právě jí nabídnu hlavní ženskou roli a byla to tre-
fa do  černého. Myslím si, že to zahrála skvěle. Co 
se týče ostatních herců, tak se mi volba od počátku 
zdála dost zřejmá: Statný divadelní herec šlechtické-
ho typu Jerzy Prażmowski byl můj kamarád, Henryk 
Machalica do své role skvěle pasoval, Jurka Nowaka, 
charakterního herce, jsem znal ještě ze studií v  lo-
džské „fi lmovce“ (kdysi studoval kameru). Naproti 
tomu si vůbec nepamatuji, a nikdo koho znám si na to 
nemůže vzpomenout, kdo hrál roli probošta. Jak se 
jmenoval? Neví to dokonce ani Filmoteka Narodowa.

Většina věcí byla natočena v poměrně málo 
známém, ale přesto hodně půvabném paláci 
ve Śmiełově u Jarocina – jak jste na Śmiełow na-
trefi l a co způsobilo, že jste se právě tam rozhodl 
natočit fi lm?

Palác ve Śmiełově navrhl výborný scénograf An-
drzej Płocki. Podezřívám ho však, že zde vycházel ze 
znalostí našeho kameramana – alespoň si to mys-
lím. První obhlídky, během nichž jsme hledali objekty 
ve kterých, nebo u kterých, bychom natáčeli, probí-
hali už v  létě 1981 – tehdy ještě cestování po Pol-
sku nepředstavovalo žádný větší problém. A když již 
padlo rozhodnutí ohledně fi lmových lokací a ustano-
vili jsme harmonogram natáčení, nezbylo nám nic ji-
ného, než jen fi lmové objekty pod dohledem scéno-
grafa připravit a počkat na příchod zimy a sníh.

Kde bydlel fi lmový štáb Vlčice během natáče-
ní v jarocinském kraji? V prostorách Śmiełovské-
ho paláce nebo v hotelu v nedalekém Żerkowie?
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Bydleli jsme v  Żerkowie, několik kilometrů 
od Śmiełova, v rekreačním středisku, který se skládal 
ze dvou nebo tří prostých obytných bloků se skromnou 
jídelnou (platily tehdy potravinové lístky, v souvislosti 
s nimi jsme místní představitele žádali o zvětšení po-
travinových přídělů pro fi lmový štáb). Všichni herci by-
dleli v dost sparťanských podmínkách. Notabene, dva 
roky po premiéře Vlčice jsem jel s manželkou a dvě-
ma malými dětmi do Żerkowa na dovolenou. Zastavili 
jsme se v tom samém rekreačním středisku a navázali 
blízké přátelství s jistými sympatickými manžely žijící-
mi v Żerkově. Roky jsme si společně psali, a i když pan 
Jaksa již zemřel, s  jeho ženou si sváteční pohlednice 
vyměňujeme dodnes. Vybavuji si také příhodu během 
cesty do  Žerkova na  natáčení. Jel jsem tam autem 
společně s asistentem kameramana a s Iwonou Biel-
skou. Během cesty jsme naráželi na miliční kontroly. 
Iwona Bielska byla hodně energická a veselá dívčina, 
a když nás, kdesi na trase Lodž-Żerkov, v rámci kont-
roly zastavila miliční patrola s tankem, Iwona vyskoči-
la z automobilu, odběhla k tanku a ťukáním na něj se 
snažila zjistit, jestli to je opravdu skutečný tank, nebo 
jen nějaká jeho atrapa. Hodně jsme tehdy Iwonu uklid-
ňovali v obavě, že nás mohou všechny pozavírat nebo 
nám zabránit v další cestě. Naštěstí všechno dopadlo 
dobře a bylo nám umožněno jet dále. Ostatní herci do-
jížděli na místo individuálně, vlastními silami, ale dispo-
novali již dříve vyběhanými kartičkami na benzín. Leon 
Niemczyk, jako herec pracující tehdy také v NDR, se 
mohl nadto těšit vlastnictvím pasu. Na příjezd Leona 
z NDR vždy čekal celý štáb, neboť byl známý přiváže-
ním dárků, které rozdával svým kolegům (káva, alkohol 
atd.). Byl to nejen skvělý herec, který všechno vydržel 
a všechno dokázal zahrát, ale především okouzlující 
člověk. Vzpomínám na něj jen v nejlepším.

Jaká byla spolupráce s vedením muzea Ada-
ma Mickiewicze, které sídlí ve śmiełovském palá-
ci? Nebyly problémy např. s rozbitím okna v prv-
ním patře?

Spolupráce dopadla dob-
ře. Velkou pomoc nám po-
skytla paní Ewa Stencel, která 
tehdy byla mladou zaměst-
nankyní muzea. S  rozbitím 
okna nebyl žádný problém. 
Bylo to totiž okno, které jsme 
postavili speciálně pro potře-
by fi lmu. Bylo zkonstruová-
no tak, aby kaskadér přes něj 
mohl proskočit bez jakého-
koliv zranění a  to se naštěs-
tí podařilo, i když ty rozbíjené 
tabulky byly ze skutečného 
skla a ne z cukrových desek. 
Kaskadérem byl Aleksander 
Wołejko z Vroclavi.

A spolupráce s autorem hudby, Jerzym Matu-
lou? Zasahoval jste nějak do jeho práce, nebo jste 
mu ponechal příslovečnou „volnou ruku“, nebo 
jste mu radil, která kompozice by měla být živěj-
ší, dynamičtější a která více stažená, tichá a po-
malá?

Od počátku jsem J. Matulu obdařil naprostou dů-
věrou. Samozřejmě jsem měl vlastní nápady ohled-
ně hudby, vlastní vizi toho, jak by měla znít, a své 
představy jsem mu řekl. Především jsem jej požádal 
o hudbu orchestrální, s klasickými nástroji, ne s elek-
tronickými. Poprosil jsem ho, aby se fi lm otevíral ně-
jakým charakteristickým, lehce zapamatovatelným 
motivem, který by se vždy po nějaké době během 
fi lmu zopakoval a který by ho uzavřel smyčkou ve fi -
nální scéně. Měla to být hudba plná, zvučná a slav-
nostní. Vznikla tedy interesantní polonéza, která je 
snad dodnes hudební vizitkou fi lmu. Chtěl jsem také, 
aby hudba pomáhala dotvářet jisté momenty hrůzy 
a ponuré atmosféry, jako např. ve scéně, v níž Ka-
cper (Krzysztof Jasiński) se svíčkou v  ruce prochá-
zí o půlnoci schodištěm do podkroví jednoho křídla 
paláce. Bylo jasné, že hudba musí poskytovat odpo-
vědnou atmosféru, ale Jerzy Matula si to uvědomo-
val moc dobře. Plnil zároveň roli jak skladatele, tak 
i dirigenta během nahrávání. Samozřejmě se stalo, 
že při skládání používal různé varianty hudby, které 
byly později zamítnuty. Spolupráce vycházela hod-
ně dobře. Ostatně, nezbytná byla spolupráce nejen 
se samotným autorem hudby, ale také s hudebním 
konzultantem, střihačem a zvukařem, který byl zod-
povědný za sladění fi lmu.

Chtěl jsem se ještě zeptat na světlo ve Vlčici. 
Film byl natočen v zimě a více než polovina scén 
v noci, pouze s nevelkým použitím světla, z čehož 
vyplynula neobyčejná hrobně-mrtvolná atmosfé-
ra, jakoby skrývající nějaká intrikující tajemství 
zla. Např. ve scéně zastavení na Tatarskim Roz-
jeździe kromě černé obrazovky nejde vidět takřka 
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nic jiného (i když si uvědomuji, že na to může mít 
vliv konkrétní kopie fi lmu a  nastavení obrazov-
ky). Nízkorozpočtový fi lm, temný obraz, vítr vyjí-
cí v mikrofonech – to všechno by mohlo mít ne-
gativní vliv na technické ocenění fi lmu, přesto si 
osobně nedokážu představit, jak by ten fi lm mohl 
být udělán jinak, než jak jste to právě udělal Vy. 
Byly všechny tyto „nedostatky“ zcela pod kontro-
lou, nebo byl snad konečný efekt trochu jiný než 
původní záměr?

A vy jste viděl Vlčici v kině na velkém plátně?

Naneštěstí ne.
Ptám se,  protože v kinoverzi byste odhalil mnoho 

detailů, které Vám možná utekly při sledování z VHS 
nebo DVD. Myslím si, že obraz vytvořený Januszem 
Pawłowským byl hodně dobré kvality a při vhodné 
síle světla z projektorů v kině není možné odhalit žád-
nou chybičku. Kromě toho, tehdy musela být každá 
vzorová kopie schválena speciální Komisí technické-
ho ocenění fi lmu (Komisja Oceny Technicznej Filmu), 
která by nepřipustila, aby měl nějaký obraz jakýko-
liv technický nedostatek. Zcela však souhlasím s tvr-
zením, že je fi lm udržován v zamračené, potemnělé 
vizuální atmosféře, ale to byl výsledek zcela záměr-
ný, právě takhle to mělo být. Považuji to za přednost 
a ne vadu fi lmu. Ještě dodám, že Kino Polska přišla 
s nápadem digitálně rekonstruovat Vlčici a  jiný můj 
fi lm Test Pilota Pirxa. Pojí se to však s velkými ná-
klady a v současné době není známo, zda bude pro-
jekt realizován. Hodně bych si přál, aby se ten záměr 
uskutečnil, když si uvědomím, jak kolosální změně 
v kvalitě projekce dochází po digitální rekonstrukci 
starého fi lmu.

Angažoval jste do fi lmu členy lokální komunity 
nebo byly všechny osoby vystupující ve fi lmu pro-
fesionálními herci?

Samozřejmě, že jsem najímal také lidi z místní 
komunity, ve fi lmu však plnili pouze role statistů.

Podařilo se Vám všechno realizovat podle 
v  souladu s  prvotními předpoklady? Nepodaři-
lo se třeba, z důvodu rozpočtových nebo jiných 
omezení, uskutečnit nějaký nápad? Jste, z per-
spektivy oněch 30 let, zcela spokojen se svým fi l-
mem, nebo je něco, co byste v něm změnil?

Víte, je těžké na  tu otázku odpovědět. Možná 
existuje jedna taková scéna, kterou bych dneska na-
točil jinak – jmenovitě scéna, v níž hlavní hrdina, Ka-
cper Wosiński, střílí na vlka běžícího po lese. Po pre-
miéře fi lmu mi bylo nejednou vytýkáno (např. během 
diskusních setkání s diváky), že jsem se dopustil ne-
logičnosti, když jsem ukázal Kacpra, jak několikrát 
vystřelí z dvouhlavňovky, aniž by znovu nabil. A  jak 
známo, z  dvouhlavňovky, lze vystřelit maximálně 
dvakrát. Tuto výtku jsem vždy odrážel prostou při-
pomínkou, že čas plynoucí ve fi lmu se ne vždy musí 
překrývat s  časem skutečným. Ovšem, mohl jsem 
klidně ukázat Kacpra, jak nabíjí zbraň – ale proč? Ne-
ztratila by tak ta scéna na tempu, plynulosti? Nemů-
že si snad divák prostě domyslit, že k  tomu nabití 
dojít muselo, jen že nebylo na plátně přímo ukázá-
no? Dnes však, po těch 30 letech, přemýšlím, zda by 
skutečně nebylo lepší natočit tu scénu tak, aby ne-
vzbuzovala ničí pochybnosti, aby zamezila veškerým 
spekulacím na toto téma.

Byly natočeny nějaké scény, které se neobje-
vily v konečné, zveřejněné verzi fi lmu?

Ne. Během střihu jsme nevystřihli žádnou ce-
lou scénu. Hovoříme-li o tom, musíme mít na pamě-
ti dobu a technicko-fi nanční podmínky, kterými jsme 
disponovali, když jsme Vlčici točili. Dnes je mnohem 
jednodušší natočit obrovské množství fi lmového 
materiálu a následně ho editovat a scény libovolně 
sestřihávat. Tzv. „režisérské verze“ fi lmu bývají do-
konce o  půl hodiny delší než ty určené ke  zveřej-
nění. Příkladem podobného díla je Apokalypsa 
F. F. Coppoly. Já jsem měl k dispozici fi lm Eastman 
Color, který byl hodně drahý a neměl jsem ho takové 

množství, abych si mohl dovolit li-
bovolné množství záběrů a opako-
vání, kterým se na fi lmovém placu 
prakticky nevyhnete. Každý záběr 
jsme museli několikrát (2-5 krát, 
ale ne více) opakovat – ať už z dů-
vodu chyby herce, zvukaře nebo 
kameramana. Je hodně těžké na-
točit scénu hned z fl eku dokona-
le. Všechno vyžaduje jisté korekce 
a změny. A to způsobuje spotřebu 
fi lmového pásu. Samozřejmě ne-
mohlo být ani řeči o natáčení scény 
v několika variantách nebo mimo 
scénář. Kdysi byli v Polsku režiséři, 
kteří se kvůli úspoře fi lmu vykašlali 
na klapku – vždyť celkově zabírají 
i několik desítek metrů fi lmu. Dělal 
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to tak kdysi dokonce Krzysztof Kieślowski, já jsem 
se ale rozhodl, že tenhle krok nepodstoupím. Musím 
zde však zdůraznit, že se občas dochází i k situacím, 
v nichž se tzv. „nedokonalosti“ ukazují nakonec lep-
ší než prvotní plány. Bylo tomu tak v případě scé-
ny, v  níž Kacper v  parku objevuje zmasakrovanou 
Figu, svého psa. Chtěli jsme, a požádali jsme o  to 
veterináře, aby pes ležel nehnutě na zemi, aby vypa-
dal jako mrtvý. Ukázalo se však, že dávka uspávací-
ho prostředku psa jen omámila, ale zcela neuvedla 
do stavu naprosté ztráty vědomí a pohybu. Pes ležel 
na zemi, ale stále vydával podivné zvuky a stahy sva-
lových nervů způsobovaly charakteristickou třesavku 
a křeče – všechno to ale jistým způsobem pouze po-
silovalo dojem bolestné agónie a utrpení. A protože 
veterinář nechtěl psu aplikovat další uspávací pro-
středky, protože by ho mohl dokonce zabít, rozhodli 
jsme se Figu natočit takhle, jakoby v posledním stá-
diu agónie a ne zcela nehybnou. Myslím, že to nako-
nec bylo jen pro dobro fi lmu.

Jedna z  nejlepších scén fi lmu, ta, v  níž se 
zdaleka zabíraný přízrak mrtvé Maryny potlouká 
v noci hustým lesem, byla skutečná, nebo jste v ní 
použili nějaké speciální efekty?

Ano, použili jsme tu jistý trik. Vlastně ho použil ka-
meraman Janusz Pawłowski. V profesní hantýrce se 

ten trik nazývá „Schufftanovo zrcadlo“ nebo „Schu-
fftanova metoda“. Spočívá ve  využití různých úhlů 
snímání toho samého objektu. Mlhavé pozadí lesní 
krajiny bylo nasnímáno pod jiným úhlem než pohled 
na přízrak zemřelé Maryny, která šla přímo k diváko-
vi. Realizace této scény i několika jiných se účast-
nil jediný v zemi, nejstarší kameraman tzv. trikových 
scén, Jan Olejniczak.

Co si nejlépe pamatujete z fi lmového natáčení?
Asi scénu, v níž Kacper vyskakuje oknem z patra 

paláce (ve skutečnosti to byl nedávno zemřelý kas-
kadér Aleksander Wołejko, který hrál i  roli jednoho 
z husarů zmasakrovaných v Juliině ložnici); ohniště, 
při nichž se zahřívá husarský oddíl, Kacperův útěk 
a pak okamžik, během něhož je postřelen do hrudi. 
Velmi dobře si také pamatuji realizačně velmi těžkou 
scénu smrti hraběnky Julie. Abychom mohli ukázat 
požadovaný efekt, museli jsme tu scénu několikrát 
opakovat. Kulka, která Julii usmrtila, byla ve  sku-
tečnosti vyrobena ze sulcovité substance vyplněné 
červenou barvou (vyrobil ji kaskadér Marian Gańc-
za). Pak nastal dost velký problém trefi t tou kulkou 
Julii přímo do  čela, protože jsme k  tomu používa-
li indiánskou foukačku, z níž jsme kulku jednoduše 
vystřelovali prudkým fouknutím z  plných plic, což 
vůbec nebylo jednoduché. Proto jsme těchto kulek 
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spotřebovali obrovské množství, než jsme získali 
uspokojující záběr. Dnes se podobné speciální efekty 
samozřejmě dělají počítačovou technikou. Nezapo-
menutelná je rovněž scéna proklání Maryniny mrtvo-
ly, kterou hrála Iwona Bielska, kůlem. Statečná he-
rečka pouze v lehkém odění musela v tu chvíli snášet 
těžkosti ostrého mrazu, který tehdy panoval. Podob-
ně Leon Niemczyk uklidňoval mrazem trpícího Sta-
nisława Brejdyganta, když jsme točili scénu zastávky 
na Tatarskim Rozjezdzie. Moc dobře si vzpomínám, 
jak Leon Stanislavovi říkal: „Nemruč, představ si jaké 
by to bylo, kdybys např. musel zahrát polonahého In-
diána v zimní krajině.“

Mohu poprosit o  nějakou zajímavost nebo 
anekdotu spojenou s natáčením?

Samozřejmě. Scéna lechtivých polibků mezi hra-
běnkou Julií (Iwona Bielska) a Ottonem von Fursten-
berg (Olgierd Łukaszewicz) byla ve skutečnosti na-
táčena uvnitř kočáru ve fi lmovém studiu a ne venku. 
Během natáčení té scény došlo k  situaci, která se 
dnes, po  letech, může zdát zábavnou, tehdy nás 
však mohla připravit o autentickou atmosféru. V  jis-
tém okamžiku Olgierd Łukasziewicz odhalil, více či 
méně vědomě, prsa Iwony Bielské, což zaregistro-
vala kamera. Herečka okamžitě vyskočila na  nohy 
a s křikem: „Ty svině! Ty svině!“ utekla. Dezoriento-
vaný Olgierd se nemotorně pokoušel Iwonu dohonit 
a omluvit se jí. Vzpomínám si, že se mu šavle vrtěla 
mezi nohami a ztěžovala běh, vyvolalo to velkou hád-
ku a konsternaci. Dnes se to všechno může zdát ko-
mické, ale tehdy nebylo do smíchu nikomu.

II. PŘÍBĚH
Souhlasíte s  názorem, že je Vlčice mnohem 

více psychologickým dramatem než typickým 
horrorem? Mám na mysli hlavně skvěle předsta-
venou psychickou a emocionální degradaci hlav-
ního hrdiny, které podléhá pod vlivem ženy spoju-
jící v sobě jak zrádnou krásu, tak i fascinaci zlem. 
Psychologického boje mezi nimi je tam mnohem 
více než potoků krve, které by se očekávaly v kla-
sickém horroru.

Musíme mít na paměti, že Jerzy Gierałtowski byl 
spisovatelem a  to skvělým (laureát prestižní Ceny 
Kościelských v  roce 1970 – pozn. A. K.). Vím, že 
i ve Waderze, jakož i ve scénáři Vlčice chtěl ukázat 
ten pro reálie první poloviny 19. století charakteristic-
ký archetyp romantické, nenaplněné lásky, která pod 
vlivem vnějších okolností může tu a tam nabrat radi-
kální formy nezbavené prvků temnoty a zla. Zřetelné 
je to v psychologické rovině fi lmu, kde kladný hrdina 
podléhá šílenství lásky a záporná hrdinka vyznává víru 
ve zlo – dochází mezi nimi k osobnostní konfrontaci; 
a na pozadí máme přeci rovněž hodně nepokojnou 
sociálně-politickou skutečnost, plnou napětí, spik-
nutí, ozvěn válek, revolucí, bitev, rozbitých hřbitovů, 

práchniviny atd. Propletenec těchto situací způsobu-
je jistou metafyzickou psychologickou dvojakost hr-
dinky – krásné, bohaté ženy, která je ale zároveň vtě-
lením krvežíznivé a zlé noční můry, nebo také titulní 
„vlčice“. Z tohoto pohledu můžeme fi lm opravdu za-
řadit do žánru „psychologického dramatu“, chci však 
zdůraznit, že vždy byl distribuován a reklamován jako 
horror. Ale horror se přeci nemusí jednoznačně pojit 
s bezmeznými potoky krve. Existují různé subžánry 
horroru. Jinou estetiku má Texaský masakr motoro-
vou pilou a  jinou španělské horrory. Ve Vlčici jsem 
chtěl ukázat svébytnou, polskou podobu černé ma-
gie a starých vesnických pověr. Chtěl jsem, aby Vl-
čice byla autentickým polským příběhem, založeným 
mimo jiné na základech v minulosti fakticky existu-
jících vesnických našeptávaček, provádějících čáry. 
Existence obřadů v polských zemích 18. a 19. století, 
během nichž ženy vyráběly z vosku fi gurky nepřátel 
a propichovaly je vřetenem, aby na ně uvalily kletbu 
nebo přivolaly chorobu je přece hodně dobře zdoku-
mentována a popsána (a samozřejmě Gierałtowské-
ho dílo nebylo jediným, z něhož jsem čerpal znalosti 
o tomto tématu). A chtěl jsem, aby se tyto předsta-
vy o dávném polském folklóru kouzel a čar ve fi lmu 
odrazily, byť jen v podobě zaječí pacičky v  rukách 
umírající Maryny. Je na  tomto místě také třeba při-
pomenout, že praktikování černé magie bylo v ně-
kdejší polské společnosti hodně silné. Lidé mnohdy 
opravdu věřili v temné síly a co více, nějakým divným 
následkem autosugesce nejednou docházelo k pří-
padům, kdy oběť kletby, přesvědčená o  jejím sku-
tečném a nevyhnutelném působení, podléhala více 
či méně citelným stavům šílenství a klamu nebo do-
konce fyzickým škodám, podobně jako oběti vúdú 
kultu v Karibiku.

Můžeme předpokládat, že hrabata Ludwik 
a Wiktor byli členy zednářské lóže, byť to ve fi lmu 
nebylo řečeno přímo?

Můžeme, ale nemusíme. Nechám to na  divá-
kově představivosti. A propos, zednáři, na  to bych 
chtěl upozornit, že Śmiełovský palác byl kdysi síd-
lem zednářské lóže a dokonce dodnes se tam na-
chází zednářské rekvizity včetně zednářského oltáře. 
Vzpomínám si, že před volbou místa natáčení jsem 
zvažoval ještě palác v Dobrzyci u Pleszewa, který byl 
vystavěn do tvaru zednářského úhelníku.4) Nakonec 
jsem se však rozhodl, že se do Vlčice bude více hodit 
Śmiełów. V Dobrzyci by, kvůli netypické architektu-
ře, byly nezbytné velké a drahé technické předělávky 
a úpravy, sahající dokonce až k nové dekoraci samot-
né budovy; kromě toho Śmiełovský park byl mnohem 
prostornější a příjezdová alej ideálně odpovídala po-
třebám fi lmu. Také v samotném śmiełovském paláci 

4) Podle posledních archeologických závěrů byl někdejší statek 
v Dobrzyci vystavěn ve tvaru písmene „L“ již v 17. století, tedy ještě 
před vznikem zednářského hnutí. Více k tématu v práci Róży Kąsi-
nowské – „Dobrzyca: fortalicja, pałac, muzeum” (2007) (pozn. A.K.).
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úchvatné chodby, galérie, podivné průchody a  ta-
jemná zákoutí dokonale spolupracovaly a hrály s té-
matikou a atmosférou fi lmu.

Další osudy hlavního hrdiny, Kacpra Wo-
sińského, neznáme. Neví se, zda se střelné zra-
nění, které utržil ke konci fi lmu, ukázalo být na-
konec smrtelné. Ve  fi lmu je mnoho podobných 
nedořečení a  neodpovědí. Neví se, co vyvěštila 
Hortensia, když vyložila taroty (můžeme se jen 
domýšlet, že snad šlo o smrt Julie); neví se, co 
tak důležitého bylo v dopise hraběte Ludvíka Ju-
lii, když ho nemohl doručit nikdo jiný než Kacper. 
Jaké byly další osudy hraběte Ludvíka, Kacprova 

bratra Mateusze nebo velitele husarského oddílu 
Ottona?

Samozřejmě, sledování fi lmu má být procesem 
tvůrčím a ne jen pouze pasivní recepcí. Ať si divák 
sám představí další osudy hrdinů a dokončí scénář, 
nechť si ve vlastních mezích, dle vlastního rozměru 
odpoví na otázky, co se s nimi stalo. Ponechání tolika 
nejasností v příběhu bylo záměrné, přímo nevyhnu-
telné. Myslím si, že tím fi lm jen získal.

Velmi děkuji za rozhovor

Otázky kladl Adam Kwiecień
Přeložil Honza Vojtíšek

Marek Piestrak – polský fi l-
mový režisér, narozen 31. břez-
na 1938 v Krakově. Dětství a vo-
jenskou službu strávil v  rodném 
Krakově. Vystudoval II LO Adama 
Mickiewicze v Gdyni. Poté studo-
val na  vodohospodářské fakultě 

gdaňské Politechniky (1961) a následně režii v lódžské Filmové Škole. Magisterskou práci na téma Humphrey 
Bogart. Herec a mýtus (Humphrey Bogart. Aktor i mit) obhájil v roce 1974. Samostatným režisérským debu-
tem Marka Pistraka byla 24 minutová televizní novela Cicha noc, święta noc (1970), vyprávějící historii úto-
ku na v horách umístěnou německou základnu. K jeho nejznámějším režisérským počinům náleží Śledztwo 
(podle povídky S. Lema), Test pilota Pirxa (taktéž na základě povídky S. Lema Rozprawa), Wilczyca, televizní 
seriál Przyłbice i kaptury,   Klątwa Doliny Węży, některé části telenovely Życie jak poker a Samo życie. Je také 
autorem dokumentárního biografi ckého fi lmu o Leonu Niemczykovi (Zawodowiec) a  řady dokumentárních 
fi lmů o alpinismu. V roce 1968 se ve Spojených státech seznámil s Romanem Polanským, který ho pozval 
na natáčení Rosemary‘s Baby. Z nespočetné řady oblíbených fi lmů často jmenuje mimo jiné Bridges of Ma-
dison County, Casablanca, Apocalypse Now, Alien, The Duellists. Mezi své oblíbené herce řadí např. Hum-
phreyho Bogarta. V současnosti se věnuje produkci animovaných fi lmů a psaní scénáře k fi lmu Zwycięzcy 
pustyni podle románu F. A. Ossendowského Pomarlica (temný příběh odehrávající se v období listopadového 
povstání), jehož realizaci však brání výrazná fi nanční omezení a nezájem polské kinematografi e o horrorový 
žánr. Soukromě se zabývá horolezectvím, účastnil se, mimo jiné polsko-americké výpravy na sedmou nejvyš-
ší horu světa, nepálskou Dhaulagiri (8167 metrů nad mořem), při níž vystoupal do výšky zhruba 7000 metrů.
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Kdyby po mně někdo chtěl, abych mu povyprá-
věl o polském fi lmovém horroru, cítil bych se jako pa-
nic co má jít poprvé na to. Něco o tom vím, ale profík 
rozhodně nejsem. Konec konců, nejsem kolega Voj-
tíšek. Samozřejmě, viděl jsem pár známých i méně 
známých kousků, ale vše co si pamatuji, ať to jsou 
podivnosti Andrzeje Zulawského, Lokis, Golem, De-
kalog a další snímky, nic z toho nebylo čistě horroro-
vého žánru. Osobně to spíš řadím do kategorie tzv. 
„zfetovaného“ fi lmu, tedy těch fi lmů, kdy to vypadá, 
že tvůrci při jejich tvorbě na něčem jeli. A podle toho 
vypadá i výsledné dílo, na což jsou Poláci tedy do-
cela specialisti.

Režie: Marek Piestrak
Scénář: Jerzy Gierałtowski, Marek Piestrak

Délka: 98 min.
Původ: Polsko

Rok: 1983
Hrají: Krzysztof Jasiński, Iwona Bielska, 

Olgierd Lukaszewicz, Leon Niemczyk

Vlčice je ale, od dosavadní polské horrorové tvor-
by, se kterou jsem měl tu čest, zcela odlišná. On je 
to totiž normální horror, který v podstatě ničím nevy-
bočuje z žánru. A to mi tedy na polský fi lm vůbec ne-
sedí. Možná i to je ten důvod, proč je Vlčice fi lmem 
kultovním a říká se o ní, že je nejlepším polským fi l-
movým horrorem (a  já si donedávna bláhově mys-
lel, že nejlepším polským hororem je Lubie nietopier-
ze (1986), kterýžto měl stmívání ještě před tím, než 
vznikla fanoušky horroru milovaná nejepičtější sága 
Stmívání). Ale jako vždy si to raději všechno rozpit-
váme, ať v  tom není nepořádek a  ať se podíváme 
na zoubek i tomu poslednímu vlkovi.

Za prvé musím říci, že úvodní titulky jsou opravdu 
působivé a vůbec celý začátek, do pohřbu, je oprav-
du, co se týče atmosféry, hustý jako polský knír (se 
kterým se v  téhle recenzi ještě hodněkrát potkáte). 
Tehdy jsem si ještě říkal, že to bude opravdu dob-
rý horror, připomínající staré klasické hammerov-
ky. No jenže… o  tom později. Co vás každopádně 
praští do očí, je hlavní hrdina. Tomu jsem celý fi lm 
říkal Super Mario, protože dát mu montérky a čap-
ku, tak může jít úplně v pohodě zašlapávat nebohé 
želvičky. Ó, jak jsem se mýlil! Hlavní hrdina totiž hlav-
ně vypadá jako porno matador Ron Jeremy, což je 
obtloustlý kudrnatý chlapík s (polským) knírem a ob-
řím pérem, kterého můžete znát (pokud se nedíváte 
na porno) hlavně z Troma fi lmů, konkrétně jako sta-
rostu Tromaville v sérii o Toxickém avendžrovi. Tak 

teď si představte Rona Jeremyho v polském gotic-
kém vlkodlačím horroru, který atmosférou a některý-
mi aspekty připomíná spíš horror upíří. Máte to? Fajn, 
protože pak je tady Jiří Schmitzer a taky další český 
herec, co hraje v takových těch komediích, však víte 
kdo. Samozřejmě si dělám legraci, ale přišlo mi s po-
divem, kolik lidí mi tam připomínalo české herce a tak 
si říkám, že je důležité to zmínit. Co se týče půva-
bu, ve fi lmu je samozřejmě i ona vlčice, žena kterou 
ztvárnila Iwona Bielska. U ní jsem pak měl další pro-
blém s obsazením, protože se spíš než na hraběn-
ku hodila na roli hospodské, hospodské běhny, nebo 
prostě něco s hospodou. Působila na mě až odpu-
divě nepřitažlivým dojmem a  její hlas na výsledném 
efektu moc nepřidal. 

Tak jsem zprdnul herce a  teď bych měl výhrady 
k samotnému příběhu. Jeho náplň mi totiž přišla zou-
fale slabá, vzhledem k délce fi lmu. Ten nijak dlouhý 
není, ale přesto má mnoho hluchých míst a  hodně 
času nabízí pouze nudu srovnatelnou s přednáškou 
z  Teorie náboženské praxe (tenhle předmět oprav-
du existuje!). Když vám teď popíšu ve zkratce příběh, 
vůbec to tak nebude vypadat, ale opak je pravdou, 
příběh opravdu nestačí na stopáž. Takže, na začát-
ku vidíme Rona Jeremyho, kterak spěchá  do nějaké 
pastoušky, kde umírá jeho žena, protože jako dobrá 
katolička se rozhodla potratit a to tak blbě, že z toho 
umírá. Holt, sbíječkou se potrat nedělá, ale to píšu jen 
tak, protože to, čím jí onen potrat provedli se z fi lmu 
nedozvíme. Jediné co víme je to, že jí doktor nepo-
může, protože je úplně na sračku. Teda ona, ne ten 
doktor. Maryna, tak se ta ženská jmenuje, tak ta své-
ho manžela nenávidí, protože po ní chtěl anální sex. 
A tak když umírá, prokleje všechno co se hýbe a ješ-
tě u  toho objímá preparovanou vlčí packu (vy jako 
nemáte doma preparovanou vlčí packu?!). Manželovi 
řekne, že si ho najde a utrhne mu genitálie, či nějaký 
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další povedený kanadský žertík. Každopádně umře. 
Farář jakožto správný křesťan ji odmítá pohřbít, pro-
tože byla jiná a všechno co je jiné církev zabije, nebo 
se s tím nekamarádí. A tak milý zlatý Ron Jeremy aka 
Super Mario společně s Jiřím Schmitzerem tlačí rakev 
zimou. A jako bonus pak nebohá mrtvá Maryna dosta-
ne do srdce dřevěný kolík. Prý aby pak neopruzovala. 
Jenže holomci nepočítali s  tím, že tam budou pro-
bíhat boje, lidi po sobě budou házet granáty a další 
podobné špumprnákle, takže dík otřesům z výbuchů 
kolík jednoduše vypadne. Pak je tam spousta zjevení 
vlkodlaků, vůbec nevím jak je to možné, ale objeví se 
tam nová postava, která se jmenuje Julie, ale vypadá 
úplně stejně jako Maryna, jenom má jiný účes. Takže 
krytí něco jako Superman a Clark Kent. Hodím jiné 
háro a nepozná mě ani vlastní matka. Každopádně, 
milá Julie je taky docela pěkná svině a hlavně má dost 
popsané přirození, tedy pokud by penis byl pero a to 
by psalo. Protože za ní normálně přijede milenec a ta 
si to s ním rozdá, až se o patro níž třepe lustr. Zby-
tek už psát nemůžu, protože by to byl spoiler hodný 
vesnických tunerů, každopádně, ač se to tak nezdá, 
po většinu času sledujeme Rona Jeremyho jak chodí, 
mluví, spí a tak. Sem tam vezme pušku a jde na vlky, 
sem tam očumuje Julii. Opravdu se to nezdá, ale vět-
šinu fi lmu jsem se opravdu nudil, což se pozná tak, 
že jsem přes mobil kontroloval facebook a  třikrát si 
pro zdraví zamasturboval, ale radši se u toho nedíval 
na obrazovku.

V podstatě jediné co se fi lmu upřít nedá, je at-
mosféra, kterou už jsem snad zmínil. A pokud ne, 
tak jsem na to zapomněl. Atmosféra je ale hustá jako 
polský knír v nejlepších letech, zasněžené lesy, staré 
panské sídlo, sníh, pornoherec s pořádným mustá-
žem a tak dále a tak dále, co vám budu povídat. At-
mosféra je totiž to jediné co z Vlčice činí horror, ji-
nak nemá dnešnímu fandovi žánru co nabídnout, 
protože podobné fi lmy se točily v Anglii a v USA už 
dávno před tím, než měla Iwona Bielska svou první 

menstruaci. Což by tedy nebylo na  škodu a  vlast-
ně vzhledem k československému fi lmu v roce 1983 
můžu Polákům jen závidět vzniknutí něčeho jako je 
Vlčice. Jenže je to prostě tak, Vlčice je místy nud-
ná jako čekání ve frontě na podporu a s tím už dnes 
nikdo nic neudělá. Dokonce ani sám režisér, kte-
rý přivedl na plátna Vlčici znovu o sedm let později 
ve fi lmu Powrot wilczyce (Návrat Vlčice), který je prý 
docela strašný a osobně jsem rád, že jsem ho nemu-
sel vidět. Je-li totiž horší než první Vlčice, musí to být 
jen koncentrovaná nuda. 

Sakra, je potřeba zpomalit. Jak tak vidím, tak 
jsem se nechal trochu unést a podle toho co jsem 
prozatím napsal to vypadá, že Vlčice je tím nejhorším 
fi lmem co jsem kdy viděl. Tak to samozřejmě není, 
jen mě osobně nebavila, tak proč si z  ní neudělat 
srandu. Jenomže ono to zase nebude tak horké, tu 
již zmiňovanou horrorovou atmosféru má Vlčice fakt 
parádní a další věc co nemůžu nevyzdvihnout jsou 
masky. Ona zjevení jsou totiž dost působivá a nebýt 
tak zkušený, tak se jich možná i leknu. Další fajn věcí 
je to, jak Vlčice pracuje se samotným vlkodlačím té-
matem, není tady žádné pokousání a další klasické 
klišé kydy. Celé prokletí je zpracováno tak trochu ji-
nak (ale nějak extra originálně zase ne). 

Jednou z dalších věcí která mi na Vlčici vadí, je 
hudba. Hudbu u fi lmu vnímám docela silně a je to je-
den z hlavních aspektů dobrého fi lmu. Nicméně Vlči-
ce postrádá hudbu tam, kde bych ji já čekal. Když už 
se pak nějaký ten hudební motiv objeví, jen každý tře-
tí je povedený. A to je zásadní chyba, hlavně u fi lmu, 
který se snaží stavět na celkové atmosféře. I tak ale 
chápu, proč je fi lm tak oblíbený a má většinou dob-
rá hodnocení. Jenže recenze je názor recenzenta a já 
musím použít tolik oblíbenou frázi: Mohlo to být lepší.

Martin Skuřok
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Jen málokterá hra by se mohla pyšnit tím, že je 
legendou, kultem, jednou z nejlepších her vůbec a při-
tom takovým prodejním propadákem, že své tvůr-
ce přivedla na buben. Trolling level 99. Vampire the 
Masquerade: Bloodlines mělo už od samého začátku 
slušně našlápnuto stát se prodejním hitem, pracovali 
na něm tvůrci legendárního Fallout, fi čí na source en-
ginu od Valve, na kterém běží legendární Half Life 2 
a navíc, má v sobě doslova neskutečnou atmosféru 
a to nejlepší upíří universum jaké jsem kdy viděl (a to 
jsem viděl Twilight). A díky předlouhému názvu, který 
se mi nechce pořád psát, se o ní budeme bavit v herní 
komunitě všeobecně známou zkratkou, jako o VTMB.

Platforma: PC
Rok vydání: 2004

Výrobce: Troika Games L.L.C.
Vydavatel: Activision Publishing Inc.

VTMB vyšlo na  konci roku 2004, čtyři roky 
po Vampire the Masquerade: Redemption, ale co se 
týče hratelnosti bylo zcela odlišné. Zatímco první hra 

byla spíše jen řežba upírů, v roce 2004 přišlo na svět 
něco, co staví souboje až na druhou kolej a zamě-
řuje se především na unikátní atmosféru a vynikající 
příběh. Ten se s mnoha odbočkami točí hlavně okolo 
tajemného sarkofágu, v němž podle legend odpočí-
vá praotec všech upírů, Kain. Díky tomu to začíná 
v  upíří komunitě vřít, protože je to předzvěst Ge-
henny, tedy upířího armageddonu, kdy prastaří pohltí 
všechny své potomky. A stejně jako je tomu v ko-
munitě lidské, někdo na konec světa věří, někdo ne-
věří, někomu je to jedno a jiní se na tom, stejně jako 
na všem, snaží profi tovat. Přitom nikdo z nich netuší, 
že jsou jen loutkami v rozsáhlé hře rozehrané posta-
vami v pozadí. Příběh ve VTMB je doslova úžasný, 
a to hlavně kvůli tomu, že je jako košatý strom, hlavní 
linie se větví do spousty vedlejších úkolů a mini pří-
běhů. Proto je opravdu těžké celý příběh popisovat, 
byť samozřejmě neopomenu ty nejpůsobivější části 
zmínit. Teď ale něco k samotnému upířímu universu.

Hra se inspiruje universem z deskové hry Vam-
pire the Masqurade, kterou abych se přiznal ne-
znám a podle mého názoru u nás nebudu jediný, pře-
ci jen i  internet vám nabídne info spíš k Bloodlines, 
než k  původní deskové hře. Nicméně zahrát bych 
si ji chtěl, to je věc samozřejmá, jelikož VTMB pat-
ří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy hrál. A rozehrával 
jsem ji pořád znova a znova, přičemž pokaždé mě to 
hrozně bavilo. Za to může především to, že na výběr 
máte ze sedmi upířích klanů a v každém máte na-
víc možnost vybrat si, zda chcete být muž či žena. 
A ano, za každý klan je hratelnost odlišná a to nejen 
díky rozdílným schopnostem, ale především tím, jak 
se k vám chovají NPC postavy. Zcela odlišná hratel-
nost je pak za dva klany a  to Nosferatu a Malkavi-
an. Nosferatu jsou totiž ohyzdní kanáloví upíři, takže 
pokud vylezete z  kanálu na ulici, lidé začnou šílet, 
řvát a utíkat. Vaše cesty tedy povedou kanalizací pod 
městem. A Malkavian? To se těžko popisuje, samot-
ná hra odlišná není a chodit můžete kam jen chce-
te, jenže zatímco Nosferatu byl upíří kletbou změ-
něn fyzicky na monstrum, z Malkavianů udělalo jejich 
prokletí naprosté blázny. Dialogy jsou tedy opravdu 
hodně odlišné a často ani nevíte co vlastně máte od-
povědět, protože nabízené odpovědi nedávají vzhle-
dem k  otázce vůbec žádný smysl. Ale na  druhou 
stranu je to opravdu zábava a dodnes mám v paměti 
situaci, kdy vás na ulici pozná jedna vaše kamarádka 
z doby, kdy jste byli ještě člověk. Máte na výběr, mů-
žete ji zabít, nebo se z toho vymluvit. S Malkavianem 
se jí snažíte namluvit, že jste její malá želvička. Což 

Vampire: The Masquerade 
– Bloodlines
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vám samozřejmě neuvěří a tak ji musíte sejmout, než 
roztroubí do světa, že vás potkala. Klanů je celkově 
dvanáct, ale jak jsem již zmínil, hrát můžete pouze 
za sedm, což mi přijde hrozná škoda, protože za ta-
kového Tzimisce bych si moc rád zahrál. Nicméně, 
všechny klany mají své výhody i nevýhody, takže se 
nedá říci, že by byl některý z nich silnější a jiný slabší. 
Každá výhoda je kompenzována určitou nevýhodou. 
Nevýhody lze samozřejmě jednoduše kompenzovat 
přidělováním zkušenostních bodů do mnoha schop-
ností. Nyní vám krátce popíšu každý z klanů, protože 
každý má svoje a každý z nich je něčím zajímavý.

Brujah: Od přírody fyzicky silní upíři, kteří ale moc 
rozumu nepobrali a  vše chtějí řešit silou. Pohybu-
jí se především v nižších patrech společnosti a pa-
tří k anarchistickým hnutím, kterým nevyhovuje upíří 
politika a brojí proti vládnoucímu klanu Ventrue.

Gangrel: Upír jež má blízko ke zvířeti, což má ne-
výhodu, protože ho lehce může ovládnout zuřivost, 
když má hlad. To se při hře projeví tak, že nemůžete 
svou postavu ovládat a  ta loví, dokud se nenapije. 
Nevýhoda je v tom, že vás u toho na plné ulici někdo 
uvidí a to vede k porušení maškarády a taky k zalar-
mování policie. Gangrel to ale vyvažuje skvělými bo-
jovými schopnostmi a je to můj nejoblíbenější klan.

Malkavian: Jak jsem již napsal, jsou to úplní bláz-
ni. Výstředně se oblékají, jejich mluva nedává smysl, 
ale za to jsou zatracené nebezpeční, jelikož své šílen-
ství umí díky schopnostem přenést na ostatní.

Nosferatu: Ohyzdné kanálové stvůry, které svůj 
vzhled a nemožnost vmísit se mezi lidi kompenzu-
jí svou vychytralostí a  uměním skrývat se. V  upíří 
komunitě zastávají především funkci počítačových 
techniků a skvělých zlodějů. Další výhodou pak je, že 
může konzumovat i špatnou krev, tedy živit se kry-
sami a bezdomovci. Kdyby jste to zkusili například 
s Ventrue, tak vyvoláte zvracení krve.

Toreador: Klan který má nejblíže k  lidem. Jsou 
krásní a přitažliví a díky tomu mohou ovládat nadr-
žené lidské jedince. Svádění, to je jejich a díky tomu 
dokážou co chtějí.

Tremere: Čarodějové ovládající upíří magii krve, 
díky čemuž se jich všichni straní a nevěří jim. V upír-
ské hierarchii zaujímají nejvyšší posty, ale i tak si je-
dou spíše na svoje triko.

Ventrue: Upírská smetánka a klan určený k vlád-
nutí. Jsou velmi inteligentní, šarmantní a bohatí. Je-
jich schopnosti vám dovolí ovládat ostatní, ale zase 
mají slabší tělesnou konstituci. Intriky, to je jejich, 
jsou vždy dva tahy před ostatními.

Potkáte samozřejmě další klany i  spoustu spe-
cialit, jako poloviční upíry a další mutace. Klany se 
pak dělí do Kamarilly a Sabbatu, přičemž přívržence 
Sabbatu budete kydlit po desítkách. Což mě přivádí 
k soubojovému systému. Ten je tak trochu konzolo-
vý, ale překvapivě na PC dobře ovladatelný. K dis-
pozici máte relativně velké množství různých střel-
ných zbraní, které ale nejvíce užijete ke konci hry, kde 
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je to za prvé docela těžké a zadruhé už je konečně 
budete umět dobře ovládat, protože do  střelecké-
ho umění nacpete dostatek zkušenostních bodů. Při 
střílení se pak vyplatí používat FPS pohled, zatímco 
u ručních zbraní a průchodem hrou bych zvolil TPS 
pohled. Přepínat si je ale můžete libovolně a  jak se 
vám zachce. To nejlepší k souboji jsou pak samozřej-
mě zbraně ruční, kterých je také spousta, od mon-
tážní páky, přes katanu až po kosu nebo obří kladi-
vo. Pokud budete v soubojích používat i schopnosti, 
pokaždé vyhrajete. Výsledný dojem trochu kazí čís-
la, která z  těla vylétávají při zásahu a ukazují kolik 
jim zásah ubral zdraví. Pro přehlednost fajn, ale je 
to nepřirozené. Jak jsem ale psal, souboje jsou spíš 
na druhé koleji a to hlavní co hra nabízí je především 
obří kupa dialogů, které vedete s mnoha NPC posta-
vami. Ty jsou opravdu skvělé a díky source engine 
mají výbornou mimiku tváře. Asi nejlepší a nejsym-
patičtější je postava Jacka, který nepatří k nikomu 
a drží se od politiky i dalších věcí bokem. Jednodu-
še to nepotřebuje, v upíří komunitě má obrovský re-
spekt a koluje okolo něj spousta legend, třeba to, že 
před staletími býval pirátem. A dabuje ho John di-
Maggio, jehož hlas můžete znát z Futuramy, kde da-
buje Bendera. Co se týče dabingu, je skvělý a navíc 
má v sobě i  českou stopu. Postavu Xiao Ming na-
dabovala herečka českého původu žijící v Londýně, 
Edita Brychtová. Vypisovat vše ohledně NPC postav 
by vydalo na menší knihu, ale musím říci, že každá 
z nich je jedinečná, má svůj charakter a jejich chová-
ní k vám se často mění podle toho jak se chováte vy, 
nebo za jaký hrajete klan.

Ve hře je spoustu lokací, do některých si můžete 
zajít kdy chcete, do některých se podíváte jen jed-
nou. A právě ty jsou nejlepší. Opuštěný starý hotel 
obydlený duchy je tím nejlepším, co kdy v  nějaké 
hře bylo a pokud tam vlezete úplně poprvé, dokáže 
slušně vyděsit. Sem tam praskne žárovka, jinde zase 
v dálce proběhne postava a vy postupně odhaluje-
te tajemství staré vraždy. Vážně horrorová lahůdka. 
Mou nejoblíbenější částí je ale pátrání po původu vi-
deokazety se snuff pornem. Při pátrání se dostanete 
i do bizarního porno studia a nakonec do odporného 
domu, kde byl materiál na kazetě natočen. Toto je 
opravdu lahůdka pro gurmány a  je to nejzajímavější 
vedlejší linka ve hře. A nemůžu nezmínit epický sou-
boj s vlkodlakem ve hvězdárně. Vlkodlaci totiž nejsou 
sexy kluci v džínách, ale zuřivé bestie, které chtějí 
jen jediné, zabít. Když jsem hrál VTMB poprvé, tak 
zrovna tady jsem zpanikařil a během chvíle byl mrtvý. 
S vlkodlakem se totiž nedá bojovat, je příliš silný. Ne-
zbývá vám nic jiného, než ho přechytračit a nebo mu 
utíkat, dokud nepřijede lanovka, což je ta horší mož-
nost, jelikož je rychlý a nezastaví ho ani zdi.

Když jste to dočetli až sem, asi vám přijde div-
né, že je hra propadák. Ano, je tomu skutečně tak 
a  nadějné studio Troika, jež za  hrou stojí, díky ní 
zbankrotovalo a skončilo. Ale můžou si za  to sami, 

protože drží rekord v počtu chyb na  jeden kilobajt 
kódu. Po svém vydání se totiž hra nedala skoro hrát, 
chyby byly na  každém rohu, přičemž každému se 
chyby projevovaly jinak. Pokud se hra vůbec nainsta-
lovala. Dokonce se i jednou stalo, že byl hráč uvěz-
něn ve videosekvenci, kde se sice mohl svobodně 
pohybovat, ale nemohl z ní ven. Zasekávání ve dve-
řích, nefunkčnost skoro všeho a  časté padání pak 
byla samozřejmost pro každého. Hráči ale poznali 
kvalitu a začali pracovat na opravných patchích a ji-
ných úpravách (které vycházejí dodnes) a díky tomu 
byla za pár let hratelná bez jediného problému. Tady 
pak musím zmínit geniální češtinu, která nejenom že 
překládá dialogy, ale překládá úplně vše, včetně tex-
tur. Takže i nápisy na domech a další jsou psané čes-
ky, samozřejmě tam kde se to hodí. 

Samotnou kapitolou je pak velmi dobrý sound-
track, kdy vás na ulici provází různé temné ambient-
ní melodie, ale jakmile vlezete třeba do baru, nebo 
do klubu, rozjede se hudba od známých kapel jako 
Lacuna Coil, Tiamat a dalších. Osobně můžu říct, že 
jsem měl celý soundtrack velmi dlouho v mobilu a do-
cela dost jej poslouchal, protože je opravdu kvalitní.

Vampire The Masqurade: Bloodlines je FPS 
i TPS akcí, RPG, adventurou, ale pro mě je přede-
vším něco jako interaktivní fi lm, jehož děj mě nesko-
nale baví a mohl bych se na něj dívat pořád znova 
a znova. V dnešní době už naštěstí nemusíme řešit 
chyby jako v době vydání a tak se můžeme ponořit 
do  toho nejlepšího upírského universa jaké existuje 
a nasávat plnými doušky hutnou horrorovou atmo-
sféru, která ze hry přímo čiší.

Martin Skuřok
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Není žádnou náhodou, že jsme si pro nadpis 
našeho malého exkurzu do historie moderního ně-
meckého horroru (bez třech výtečníků, kterým se 
Eraserhead věnuje v  samostatném článku) vybrali 
právě variaci na název známé nadpřirozené kome-
die. Zeptáte-li se obyčejného českého človíčka, jestli 
si vybavuje nějaký německý fi lm s horrorovými prv-
ky, vypadne z něj právě mlhavá vzpomínka na  tuto 
taškařici, která oblažovala naše dětství. A navíc byla 
natočena v roce 1960, ve kterém začínáme také naše 
putování.

Skoro. Začneme totiž o  rok dříve, kdy spatřil 
světlo celuloidu snímek Die Nackte und der Satan 
(1959), který surfuje na  vzrůstající vlně eurohororu, 

co se koncem padesátých a začátkem šedesátých 
let dvacátého století prohnala mnoha evropskými ze-
měmi. Příběh je více než standardní, šílený vědec se 
v něm pokouší realizovat své neméně šílené plány, 
v  jejichž centru fi guruje uříznutá, ale žijící hlava ob-
tloustlého vousáče. Odtud také známější anglický 
název tohoto klasického snímku, The Head. Ta patří 
onomu šílenému vědci, který se v  tomto stavu oci-
tl po  infarktu a bleskové pomoci svého podivného 
asistenta. Ten nyní svého učitele nutí pomáhat s pře-
nášením krásné hlavy hrbaté dívky na tělo striptérky. 
No řekněte, může být láska nevinnější? Po relativním 
úspěchu se začaly rojit další horrory, které mají v rod-
ném listě uvedeny jako zemi svého původu Němec-
ku. Bohužel velmi často jde o koprodukce, na kte-
rých je germánská účast marginální a my se tak, až 
na opodstatněné výjimky, pokusíme zaměřit na čistě 
německou práci. 

Dalším kouskem v řadě je Ein Toter hing im Netz 
(1960), jehož premisa je minimálně geniální. Mana-
žer se svým stádečkem polonahých tanečnic ztros-
kotá na opuštěném ostrově, a po kousnutí podivným 
pavoukem se začíná měnit v krvežíznivé monstrum. 
Ve  své originální stopáži jde o  poměrně odvážný 
soft-erotický snímek, který pruderní Američané bru-
tálně sestříhali a do rukou se vám tak spíše dostane 
o poznání nudnější verze s názvem Horrors of Spider 
Island. I ta má ale své momenty a můžete ji směle řa-
dit mezi zábavné špatné fi lmy té doby. 

V roce 1964 se na horrorovou scénu dostává Ad-
rian Hoven, jehož profi l si můžete užít v tomto čísle. 
Děje se tak ve fi lmu Der Flucht der grünen Augen, 
který opět operuje se šíleným vědcem, majícím ten-
tokrát na povel bandu upírů. Tato koprodukce s Ju-
goslávií je zcela legitimním přírůstkem do subžánru 
gotického eurohorroru, a  i když ani náhodou nedo-
sahuje kvalit italských a španělských fl áků, zaslouží 
si pozornost fanoušků. Třeba už jen pro povedenou 
atmosféru odlehlé vesničky, choulící se pod děsivým 
hradem a skvělou kameru, plně využívající specifi ka 
černobílého materiálu. A opět – budete-li tenhle krás-
ný horror hledat, zkuste jeho anglofonní mutaci Cave 
of the Living Dead, která je mnohem více rozšířená 
mezi horrorově pozitivním lidem. V  roce 1967 měla 
premiéru další gotická 
pecka, Die Schlangen-
grube und das Pendel 
(Hadí jáma a  kyvadlo), 
která patří k  vrcholům 

 Strašidla 
nejen ze Spessartu
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německého horroru vůbec. Původně mělo jít o hla-
sitou odpověď na britský Hammer a americké cor-
manovky, ale nakonec zůstalo u nenápadného šep-
tání, protože tahle volná adaptace E. A. Poa zůstala 
v plánované sérii sama samotinká. A to i přes fakt, že 
herecké obsazení bylo více než hvězdné, v čele s vi-
netouovskými Lexem Barkerem a Karin Dor a samot-
ného Christophera Lee v roli jejich nemesis. Snímek 
se vyznačuje lehce nepřehledným dějem a nádher-
nou atmosférou starého sídla, v  jehož útrobách se 
odehrává. 

Vizuálně eruptivní a  velmi působivé mysterióz-
ní psychologické drama často překračující hranice 
surrealismu Necronomicon – Geträumte Sünden 
(1968), o  mladé rusovlasé Lorně vystupující v  sil-
ně teatrálních lehce snuffově laděných představe-

ních v  jednom klu-
bu, kterou posedne 
našeptávající mefi s-
tofelský démon, po-
stupně ji přeměňu-
jící v  „esenci zla… 
ďábla na zemi“, ne-
natočil nikdo jiný, 
než španělský kla-
sik žánru Jesús 
Franco, který nám 
od vydání předcho-
zího dílu Howar-
da stihl zemřít. Bu-
diž mu země lehká. 
A  Franco se fi lmu 
ujal zcela ve  svém 
stylu. Transvestité, 
lesbičky, homose-
xuálové, narkotič-
tí experimentátoři, 
všudypřítomná (ne 
však samoúčelná) 

nahota a  erotika v  kombinaci s  krví. Za pozornost 
jistě stojí představitelka hlavní role Janine Reynaud, 
jejíž Lorna působí jako velmi charismatická a uhran-
čivá shemale, producírující se více než půlkou fi lmu 
(polo)nahá. Zbývá jen upozornit, že část názvu fi lmu 
zbytečně klame, nečekejte pranic lovecraftovského, 
povaze fi lmu mnohem více odpovídá jeho anglický 
název Succubus.

Parádní podívanou je také klasický fi lm Hexen
bis aufs Blut gequält (1970), známý spíše pod ná-
zvem, pod kterým dobyl svět, Mark of the Devil. Jde 
o  klasický příběh čarodějnických procesů, ve  kte-
rém excelují Herbert Lom a mladý Udo Kier. Věhlasu 
dosáhl až tři roky po svém vzniku, kdy byl uveden 
v Americe s velmi sofi stikovanou reklamní kampaní, 
během které byly například divákům kina rozdávány 
pytlíky na zvracení. Ve stejném roce, kdy američtí di-
váci měli možnost se komfortně zeblít v biografu, se 
v Německu objevilo neofi ciální pokračování režiséra 

Adriana Hovena Hexen geschändet und zu Tode 
gequält (1973). I když obsahuje nádherné a intenzív-
ní scény mučení, kvalit svého staršího předchůdce 
nedosahuje a dnes jej zná jen málokdo.

Na  mnohem modernější a  vážnější notu než 
předchozí snímky hraje Die Zärtlichkeit der Wölfe
(1973), který zpracovává životní příběh homosexuál-
ního vraha a kanibala Fritze Haarmanna. Jde o de-
presivní sondu do mysli, která byla posedlá vraždě-

ním mladých chlapců a jako taková je velmi otevřená, 
co do  nahoty i  brutality. Haarmanna můžeme bez 
zaváhání označit za opravdového vlkodlaka, bestii, 
toužící po krvi a masu, bestii, které by umělé chlu-
py a zuby pouze ubíraly na hrůznosti. Fakt, že zís-
kané maso dále prodávala, už je jen děsivou třešnič-
kou na tomto hrůzném dortu. Rozhodně jde o jeden 
z  nejpozoruhodnějších německých snímků vůbec. 
Což lze ostatně říci i o následující podívané.

Chcete-li si dát velmi zdařilé repete nejlepšího 
a  nejstrašidelnějšího fi lmového horroru všech dob, 
určitě sáhněte po Nosferatu: Phantom der Nacht 
(1979). Pocta Wernera Herzoga kultovnímu veledílu 
F. W. Murnaua zákonitě není tak vizuálně konsternu-
jící, neboť se věnuje i mluvené formě sdělení, v níž 
poskytne několik fi losofujících skvostů. I v ní se ale 
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najde dostatek vizuálně působivých scén. Patří k nim 
prakticky jakákoliv scéna s Klausem Kinskim a  Isa-
belle Adjani, která se pro tuto roli prostě narodila 
a  jen kvůli ní pobrala všechnu svou charismatickou 
krásu. Vrcholem toho, o  čem mluvím, je pak jejich 
úžasná společná scéna u zrcadla. Velkým pozitivem 
Herzogova díla je, že stejnou měrou čerpá jak ze Sto-
kerovy literární předlohy (postava Van Helsinga, více 
prostoru pro Harkerovu manželku Lucii) tak i z Mur-
nauovy předlohy fi lmové, a přesto si jede po svém. 
Herzog tak dokázal prakticky stejně dobře podruhé 
zpracovat jednu látku.

Výrazným umělec-
kým zážitkem je pro mno-
hé také lyrický příběh Der 
Fan (1982), který, jak název 
ostatně polopaticky napo-
vídá, je celý o jedné sedm-
náctileté fanynce jedno-
ho poměrně nezajímavého 
zpěváka. Ale víte dobře, 
jak to ty fanynky číslo jed-
na mají. Když nemůžou mít 
svůj vysněný idol ony, tak 
ho nebude mít nikdo. Tato 
jednoduchá premisa je 
zpracována stylem, který 
by někomu mohl připadat 
nudným, ale fajnšměkři jej 
označují spíše slovem hyp-
notický. Jen tak se podařilo 
dokonale šokovat slavným 
závěrem. Obdobně melan-

cholicky působí také snímek Laurin (1989), příběh 
dívky, která za pomoci ducha své mrtvé matky odha-
luje pravou totožnost nového kněze. Příběh se vleče 

rychlostí průměrného vlaku českých drah a divák tak 
má dost času vychutnat si úžasnou atmosféru a ob-
razy, které za pomoci skvělých herců kouzlí kamera. 

Poněkud přízemnější je zásadní německo-švý-
carský kousek Kondom des Grauens (1996), který 
jsme už popisovali v minulém čísle v  článku věno-
vaném gay horrorům. Příběh detektiva, který pátrá 

po původu záhadných vražd – ukousnutých penisů 
– je v určitých kruzích pokládán za bezmála kultovní, 
ale po fi lmařské stránce je to trochu slabší. 

Ve  spíše napínavém, trošku krvavějším thrille-
ru z  lékařského prostředí, než strašidelném horroru 
rakouského režiséra Stefana Ruzowitzkého Anato-
mie (2000) studentka prestižní lékařské Heidelberské 
akademie, ve velmi příjemném podání Franky Poten-
te, odhalí místní buňku Antihippokratovské lóže. Její 
členové si touhy po nových objevech a  vědeckém 
výzkumu cení více, než lidského života a jakýchkoliv 
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morálních zásad a tak jdou ve své práci doslova přes 
mrtvoly a  samozřejmě se jim studentčino šťourání 
pranic nelíbí. Film s  žánrově velmi příznivého pro-
středí nějak neohromí, nese se v bezpečných vodách 
solidního (lehkého nad)průměru, ale v současné zá-
plavě německého televizního balastu může i  pří-
jemně překvapit. Škoda jen, že když se Ruzowitsky 
po  třech letech k  tématu vrátil, natočil Anatomii 2 
(2003) už jen jako čistý thriller bez sebemenší stopy 
horroru. Na rozdíl od následující vyvražďovačky.

Jsou mladí, krásní, bezstarostní, bohatí, odváza-
ní, nechutní a každý z nich si zaslouží zabít tou nej-
bolestivější smrtí. Cthulhužel, v tomhle ohledu přání 
diváka německá odpověď na druhou vlnu (devade-
sátkového) slasheru Swimming Pool – Der Tod fe-
iert mit (2001) Borise von Sychowského, uspokojí ne 
zcela dostatečně. Do detailu vypracovaný a promyš-
lený scénář pošle bandu studentů mezinárodní školy 
v Praze oslavit zdárně složenou maturitu do liberec-
kého aquaparku. Zde se exstudentíci, kromě chlastá-
ní, ráchání ve  vodě a  nesmělého fl irtování, chova-
jí naprosto přirozeně a pronáší oduševnělé dialogy. 

A umírají, protože se někdo rozhodl radikálně snížit 
stav zahraničních studentů v  českých vodách. Na-
prosto tuctový podprůměrný představitel moderní-
ho slasheru zaujme snad jen (českým) prostředím, 
v němž se odehrává a hereckou účastí. Kromě čes-
kých jmen (sledovat nejhorší herecký výkon Ani Ge-
islerové, kterou dabuje jiná česká herečka je fakt vo-
pruz, ještě, že to Lindě Rybové v plavkách moc sluší 
a  vychytá nejzajímavější skon) se tu mihnou tehdy 
ještě ne moc známá Isla Fisher a vždy zcela troubo-
vitý James McAvoy (ano, ten, co ho později v Praze 
Angelina Jolie učila střílet za roh). On je ten fi lm doce-
la strašnej, ale pravděpodobně vás alespoň pobaví.

A když už jsme u strašných fi lmů, měli bychom 
alespoň několika větami zmínit režiséra, jehož jméno 
se mezi mainstreamovými diváky stalo synonymem 
pro špatnou fi lmařinu. Samozřejmě jde o Uwe Bolla. 
Jeho první dva velké horrory lze ještě bez problémů 
zařadit do německého regionu, i  když samozřejmě 
šlo o  koprodukce. Šikovný Uwe vysál státní pení-
ze a natočil dvě bizarní adaptace počítačových her. 
House of the Dead (2003) je 
po technické stránce napros-
to šílený, dokonce obsahuje 
hromadu prostřihů přímo ze 
stejnojmenné ošklivé video-
hry, ale nelze o něm říci, že 
by nebyl zábavný. Na  rozdíl 
od Alone in the Dark (2005, 
Sám v  temnotě), který i  při 
stopáži devadesát minut pů-
sobí jako tříhodinová tortura, 
tu a  tam proložená veselou 
scénkou s  Christianem Sla-
terem. Pojďme raději hezky 
zpátky k německým kaniba-
lům, tam je kvalita jistá.

Když se veřejně provalilo, 
že si německý občan Armin 
Meiwes na  internetu našel 
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přítele, trochu si s ním polaškoval a pak ho s  jeho 
vlastním souhlasem zabil a  snědl, bylo jen otázkou 
času, kdy se toho chytnou fi lmaři. A netrvalo to ani 
moc dlouho a ve stejném roce v Německu byly na-
točeny fi lmy hned dva. Ono o celém případu byly fi l-
my natočeny nakonec tři, ale Diary of a Cannibal 
(2007) v režii německého herce Ulli Lommela je čistě 
americkou produkcí, proto se jím zabývat nebudeme. 
Cannibal (2006) Mariana Dory se doslovně a natura-
listicky zabývá hlavně fyziologickými a sexuálními as-
pekty daných událostí a tak diváky nijak neochuzuje 
jak o homosexuální intimnosti obou zúčastněných tak 
ani o všechny důležité nechutnosti, k nimž mezi nimi 
došlo. Martin Weisz se ve svém příspěvku, natoče-
ném v koprodukci s Američany, Rohtenburg (Dob-
rovolná oběť, 2006) naopak pokouší o psychologic-
kou studii případu a nahlédnutí do myslí a hlav obou 
zúčastněných (byť převážně hlavně ze strany vraha). 
Což ze snímku činí spíše psychologický thriller, ale ni-
jak mu to neubírá na atmosféře a syrovosti. A vůbec 
nevadí, že se nedočkáte žádných odpovědí. Možná 
je to naopak dobře. Oba snímky se svým rozdílným 
laděním a zaměřením vhodně doplňují, takže pokud 
vás fi lmové verze moderního německého kanibalské-
ho extempore zaujaly, doporučujeme nejlépe oba.

V  této době se také objevuje jméno Andrease 
Marschalla, který celovečerně debutoval snímkem 
Tears of Kalli (2004), který recenzujeme na  jiném 
místě tohoto čísla. Svůj styl dovedl k  dokonalosti 
v  nejlepším horroru loňského roku, skvělých Mas-
ks (2011). Pocta giallu a eurohorrou obecně působí 
na  fanoušky – veterány jako balzám a  i další Mar-
schallovy plány slibují sakra zajímavou podívanou. 
Andreas je jeden z mála, který jde proti proudu a točí 
výrazné autorské snímky, které jsou na hony vzdále-
ny standardní stádové produkci dneška.

Tou je například slasher Slasher (2007), ve kte-
rém maskovaný zabiják nahání po německých lesích 
vysokoškoláky. Zíííív. 

A aby to nevypadalo, že by se v Německu za-
pomínalo na jeden z nejždímanějších (a nejvyčpělej-
ších) horrorových subžánrů, ztraťme pár slov a vteřin 
i pro Virus Undead (2008) Wolfa Wolffa (někteří ro-
diče by opravdu potřebovali nafackovat). Ale oprav-
du jen pár, protože jde o  ten nejtypičtější, nejprů-
měrnější ryze neoriginální zombie fi lm s nejklasičtější 
zápletkou a vyčpělými postupy, u nějž budete přes-
ně vědět, jak to bude probíhat, co se bude dít a co 
se stane s  jednotlivými postavami a to všechno pár 
sekund až minut dříve, než k tomu skutečně dojde. 
Proč o něm tedy psát? Třeba proto, že kromě všeho 
toho balastu přece jen trochu zaujme alespoň dob-
ře zmáknutými zombíky se silně old school duchem. 
A to se musí ocenit.

Takže slasher, vyvražďovačka a  co že to ještě 
z moderního horroru chybí? Jo jasně. Sexy upíři. Ty 
si naši západní sousedi odbyli snímkem Wir sind die 
Nacht (2010) a příliš se jim to nepovedlo, i když je 
fakt, že na partičku mladých upírek se kouká o tro-
chu lépe, než na polonahé vlkodlaky. 

Což lze ostatně přenést na prakticky celý němec-
ký horror. Jeho příspěvky žánru nejsou ty vůbec nej-
lepší, ale koukat se na ně dá a občas se mezi nimi 
najde i opravdový skvost. Jen to není příliš často.

Hanz Vojtíšek
Roman von Kroufek
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Vybírat osobnost, která by si zasloužila samo-
statný profi l, je mezi německými fi lmaři trochu pro-
blém. Dvojnásobný, když už tu máme samostatný 
článek o třech nejbizarnějších režisérech. Chvíli jsme 
uvažovali nad Uwe Bollem, ale toho každý zná a tak 
nakonec naše oči padly na Adriana Hovena. Slovy 
Eraserheada: „Jo, toho napiš. Když už nic, tak se ale-
spoň legračně jmenuje.“ Nevím sice, co je tak sran-
dovního na jméně Adrian, ale budiž. Okoukneme ho.

Zatímco drtivá většina fi lmových hvězd se vyzna-
čuje tím, že už od útlého mládí vymetá divadla, kon-
zervatoře a umělecké školy, Adrian Hoven byl jiný. 
Od svého narození v roce 1922 až po období studií 
pobýval převážně v Tyrolsku, kde jeho rodiče vlastni-
li malý hotel. Ani poté se nevrhl na uměleckou drá-
hu, ale jako prakticky založený člověk se stal strojním 
inženýrem, který byl záhy zaměstnán u  Messer-
schmittových závodech coby testovací pilot. Aktivně 
se také účastnil bojů v průběhu druhé světové války, 
kde byl v severní Africe těžce raněn během výsadku.

K fi lmu poprvé přičichnul dva roky po válce jako 
bezejmenný statista v komedii Quax in Africa (1947). 
Postávání mu ale zjevně nestačilo a  tak se v průbě-
hu několika let vypracoval na jednu z největších hvězd 
své doby. Živil se především jako herec a v průběhu 
své kariéry si střihnul více než stovku nejrůznějších rolí. 

Než se dostaneme k  tomu, co nás opravdu za-
jímá, bylo by asi fair zmínit také Hovenovu nehorro-
rovou polohu. Velká část jeho herecké práce nese-
stávala z horrorů, ale více či méně zajímavých fi lmů 
z  „obyčejného“ světa. Mezi nejznámější patří na-
příklad Mädchenjahre einer Königin (1954, Mládí 
královny Viktorie) s Romy Schneiderovou či válečné 
snímky Rommel ruft Kairo (1958, Romel volá Káhi-
ru) a Canaris (1954, Admiral Canaris: Život pro Ně-
mecko). To všechno mu sice vydělávalo na živobytí, 
ale jeho srdce vždy patřilo horroru. 

O tom ostatně vy-
povídá i  fakt, že ze 
čtyř snímků, ke  kte-
rým napsal scénář 
a měl k nim tedy řek-
něme nejintimnější 
vztah, byly čtyři horro-
ry.  Ale postupně. 
K  temnějším žánrům 
přičichl v  roce 1962 
ve  Wallaceovce Das 
Rätsel der roten Or-
chidee, ale opravdo-
vý horror ochutnal až 
léta páně 1964 hlavní 
rolí v  gotické klasice 

Der Flucht der grünen Augen (Cave of the Living 
Dead), kde si to coby neohrožený inspektor rozdá se 
šíleným vědcem a jeho upíry. 

O rok později už Hoven zakládá vlastní produkční 
společnost Aquila, která se má věnovat právě žán-
rovým snímkům. Prvním z nich je temný thriller Der 
Mörder mit dem Seidenschal (1965), ke  kterému 
píše scénář a také si poprvé zkouší režii. Bohužel, fi -
nanční výsledek stál za houby a Hoven se svým spo-
lečníkem stál před rozhodnutím, zda vstoupit do stej-
né řeky ještě jednou anebo se vrátit k bezpečnému 
hraní za cizí peníze.

Naštěstí pro nás si vybral možnost číslo jedna 
a  tak spatřila světlo světa horrorová pecka Jesse 
Franca Necronomicon – Geträumte Sünden (1967), 
o které se rozepisujeme v článku o německém horro-
rovém fi lmu. Necronomicon se Hovenovi zaplatil 
a otevřel tak jeho produkční společnosti dveře k dal-
ším projektům.  Mezi ně patří malý gotický snímek 
Im Schloss der blutigen Begierde (1968), příběh 
vědce, který se v opuštěném hradě snaží oživit svou 
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mrtvou dceru. K tomu však potřebuje konkrétní kusy 
lidských těl, které se jaksi nedostávají. Naštěstí se 
skupinka mladých rozhodne udělat si na hradě párty, 

což znamená přísun 
čerstvých těl. Opět 
Hoven na  režisérské 
sesli a  opět nějaké ty 
peníze na účet.

Další na  řadě byl 
snímek s  velmi poe-
tickým názvem, který 
rozehřeje srdce kaž-
dého fanouška - Rote 
Lippen, Sadisteroti-
ca (1969). Dovolte mi, 
abych citoval obsah 

z IMDb, protože sám bych to tak krásně sepsat ne-
dokázal: „Red Lips jsou dvě detektivky, které pátrají 
po pohřešovaných tanečnicích a modelkách. Umě-
lec Klaus Thriller se svým vlkodlačím asistentem Mor-
phem, jsou v  tomto případě hlavními podezřelými.“
No nezní to krásně? Asi vás nepřekvapí, že v  tom-
to případě režíroval osvědčený Jess Franco a Adrian 
si ponechal producentské pravomoci. Jesse nechal 
režírovat i  další kousek produkovaný společností 
Aquilla, bohužel Küss mich, Monster (1969) je pře-
devším komedií a i přes zajímavý název nás příliš ne-
tankuje. 

Tou dobou už Hoven jistě dávno zapomněl 
na nudné snímky o dávno mrtvých císařovnách a byl 
tak připraven na  jeden ze svých majstrštyků, tedy 

pokud řešíme jeho nejvýznamnější, tedy producent-
skou roli. Je jím samozřejmě Hexen bis aufs Blut 
gequält (1970, Mark of the Devil), který se v  rámci 
realistických čarodějných témat může směle rovnat 
Kladivu na čarodějnice a Witchfi nder Generalu. Sní-
mek sklidil zasloužený úspěch především za mořem 
a otevřel tak cestu k variaci na stejné téma, nazva-
né Hexen geschändet und zu Tode gequält (1973) 
režírovaný tentokrát přímo Hovenem a  postavený 
na mnohem přízemnějších základech, plných naho-
ty a mučení. Očekávaný efekt se nedostavil a i přes 
nesporné kvality znamenal neúspěch konec Adriano-
vých producentských ambicí. A také konec jeho vý-
razné role na německé horrorové scéně. 

K temnému žánru se Adrian už prakticky nevrátil, 
ale práce, kterou za sebou zanechal, jen tak zapome-
nuta nebude. Na rozdíl od jeho pozdějšího účinková-
ní v německých seriálech a televizních fi lmech, které 
bylo o ničem, ale peníze přinášelo. A že je potřebo-
val. Během tří manželství si vysouložil tři děti, takže 
byl místy také táta na plný úvazek.

Této poslední roli ale fi kaně unikl, když naprosto 
nečekaně zemřel v osmapadesáti na infarkt. 

Roman Kroufek
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V  rychlém sledu, prakticky hned 
následující rok, po  prvních třech Kni-
hách krve, Barker v  roce 1985 jejich 
počet ustálil na konečných šest. Snad 
by se zdálo, i díky zkušenostem s fi l-
movými sériemi, logické, že čím větší 
číslo Kniha krve bude mít, tím sestup-
nější bude kvalita jejich povídek. Omyl.

Books of Blood, volumes 4–6
Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Beta, 2009

Počet stran: 548

Poslední tři Knihy krve českým 
čtenářům a  čtenářkám mohou přivo-
dit nejednu smutnou myšlenku a  ná-
ladu. Po  prvních třech samostatných 
vydáních Knih krve Laser v roce 2005 
vydal i Čtvrtou knihu krve. Samostat-
ně, s  tradičními výbornými ilustracemi 
slovenského ilustrátora Juraje Maxo-
na. A pak šlus. Kdo měl zájem o po-
slední dvě Knihy krve, musel počkat 
až na souborné vydání Knih krve IV-VI 
nakladatelství Beta v roce 2009. Takže 
měl patrně Čtvrtou knihu krve dvakrát 
a  poslední dvě bez Maxonových ilu-
strací. Což z  jakéhosi „sběratelského“ 
a  „komplexního“ hlediska je dost ne-
gativní nepříjemnost. Čímž nechci tvr-

dit, že ilustrace na obálce souborného Betovského 
vydání Michala Kuby vypadá nějak špatně. Jen s ní 
bylo naloženo poměrně stereotypně a mě osobně 
velmi mrzí, že byla použita v  identické podobě pro 
uvedení všech tří knih (v černobílé verzi), takže spo-
lečně s obálkou je v knize vlastně hned čtyřikrát. Ov-
šem od paperbackového vydání, pravda, nelze oče-
kávat zrovna velké zázraky.

Čtvrtá kniha krve mi ze všech šesti přijde tak 
nějak nejucelenější, jako by se celá věnovala člově-
ku samotnému. Vnitřně, hlouběji, z mnoha směrů, ale 
jedním zadáním. Asi v ní nejsou nějak moc význam-
né či nejlepší Barkerovy povídky, jednoznačně je ale 
výrazná jako uzavřený, jednotlivý, komplexněji pojatý 
celek. Úvodní Revoluce těla hned zaujme výborným 
začátkem. Linie s hlavním hrdinou, kterému se, v tou-
ze osvobodit se ze zajetí těla, začnou bouřit ruce, je 
velmi zajímavá. Naneštěstí to kazí pozdější masověj-
ší scény s ruční armádou, které to napětí a atmosféru 
dost rozmělňují. Kdyby zůstalo jen u  jednoduchého 

a nekomplikovaného příběhu hlavního hrdiny a  jeho 
rukou, byla by to výborná povídka. O Nelidské při-
rozenosti se mi až chce napsat typický Barker, re-
spektive jeho následující temné, bizarní a  krvavé 
fantasy příběhy o předmětu, který není, čím se zdá 
být a  jehož prostřednictvím se dějí dost prapodivné 
věci. Tentokrát je to obyčejný provázek se třemi uzly. 
Nepokoušejte se je rozvázat. Snad vás Barker pře-
svědčí, že k tomu, postavit svůj život na hlavu, stačí 
opravdu málo. Hlavní hrdinové povídky provázek na-
neštěstí rozvázali. Na první pohled mi Zjevení přišlo 
pro Barkera ne až tak typickou povídkou, protože je 
spíše mysteriózní než barkerovsky syrově horrorová 
a svým způsobem poměrně humorná. Velmi příjem-
né, poutavé a strhující čtení o několika párech (leti-
tých, dlouhodobých a nově vzniknuvších) v  jednom 
zapadlém motorestu, v němž kdysi došlo k vraždě 
a vrah s obětí se každý rok vrací se udobřit. Něco 
tak krátkého jako Ustup, Satane by od Barkera če-
kal snad málokdo. Velmi kratičká povídka o milioná-
ři, který si chce naklonit Boha tím, že se rozhodne 
vlézt do zadku Satanovi, sice v ničem nepřipomíná 
příběhy H. P. Lovecrafta, přesto ji vnímám jako silně 
lovecraftovsky nasáklou. Barker se ale stejně nako-
nec vždycky vrátí k tomu, co mu jde nejlépe a čemu, 
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z  toho bizarně-horrorového hlediska, rozumí (a my 
mu to žereme) nejvíc. Tím je samozřejmě sex, ovšem 
ne jen tak ledajaký. V povídce Věk touhy nás sezná-
mí s aktéry a oběťmi jednoho vědeckého výzkumu, 
který se poněkud vymkne z kontroly. Stylový barke-
rovský příběh trochu pokazí do prázdna vycházející 
závěr.

Pátá kniha krve je již tradiční „každý pes jiná ves“ 
směska povídek kolísajících a  navzájem odlišných 
jak obsahem, tak kvalitou. Navzdory autorově nej-
lepší povídce, co jsem od něj četl, patří k tomu slab-
šímu proudu krve. Je možná lepší než Druhá kniha 
krve, ale určitě ne než všechny ostatní. Zapovězené 
je třpytivým skvostem v Barkerově (a snad nejen po-
vídkové) tvorbě. Ta atmosféra, beznadějnost, ztrace-
nost a vlastní existence sídliště, jeho mystiky a my-
tologie je skoro pohlcující. Výborný příběh, kterému 
jeho fi lmová verze nijak neubrala, naopak, hodně mu 
přidala, rozvinula jej a dala mu řádně se nadechnout. 
Ještě si živě vybavuji jak, ovlivněn fi lmem, jsem se 
této povídky trochu obával a pak byl, ke své radosti, 
nemilosrdně stržen. Měl-li bych Barkerovu povídko-
vou formu nějak obecně zhodnotit, asi bych použil 
spojení jako „promarněné a pokažené konce“ nebo 
„čím lepší rozjezd, tím více do prázdna vyznívající do-
jezd“. Celkově vzato, z pohledu na Knihy krve celko-
vě je tohle můj nejživější a nejsilnější pocit. Madona 
je takřka ukázkovým případem. Výborný, napínavý 
začátek o pronikání do tajů podivuhodného labyrin-
tu starého opuštěného krytého bazénu se, zde skoro 
doslova, utopí v máze Barkerovy fantazie a předsta-
vivosti. Děti Babylonu, v  nichž mladá turistka Va-
nessa v kopcích narazí na podivné vousaté jeptišky 
a brzy se stane zajatkyní ještě podivnějšího sanato-
ria, jakoby do Knih krve nepatřily. Docela razantně 
se jim, jejich konceptu, stylu a žánru, vymykají. Mož-
ná na pořad dne dojde i zklamání. Ovšem než dojde 
na pointu. Ta vše uvede na správnou míru. Třeba se 
i  pousmějete. Ve  vězeňské fantasy-horrorové ces-
tě za poznáním a zatracením povídky Tělem a duší 
vidím předzvěst a první záblesk jitřenky pozdějšího 
Barkera podivných světů mimo naši realitu. Typicky 
barkerovsky pojatá cesta za vykoupením a vzkříše-
ním uspokojí oba tábory autorových fandů, jak ty, co 
preferují Barkera jako ryzího horroráře, tak i ty, co jej 
milují coby nenormálního fantastu. Po předchozích 
dvou slabších povídkách dost spravuje náladu.

Úvod poslední Šesté Knihy krve se velmi povedl. 
Během čtení jsem si průběžně dělal různé poznámky. 
K povídce Život smrti jsem si radostně pozname-
nal: po dlouhé době (i na Barkera) normální, klasic-
ká horrorová povídka (smajlík). Počáteční vyprávění 
o hlavní hrdince, která po propuštění z nemocnice 
narazí na starý kostel, při jehož demolici byly obje-
veny prastaré katakomby, a  průběh děje evokuje 
očekávání trošku jiného závěru, ale i ten, k němuž se 
nakonec dojde, je výborný a o to možná překvapivěj-
ší a působivější. Navzdory již zmíněnému vtíravému 

pocitu, že čím vyšší budou mít Knihy krve pořadové 
číslo, tím budou slabší, hodně vydařený začátek po-
slední části. Hlavně díky dobře vystižené hlavní hr-
dince. Mám trošku pocit, že povídce Jak krvácejí ko-
řistníci, nejvíce škodí zub času, který na ní každým 
dnem hlodá více a více, hlouběji a hlouběji. Indiánské 
téma je v horroru (hlavně tom americkém) hodně vy-
užíváno. Já nevím proč, ale tak nějak ho nemám rád, 
i když se najde dost dobře pojatých a zajímavých pří-
běhů. Možná i právě proto je zápletka a pointa povíd-
ky dnes již tak nějak nezajímavá (mně to tak přišlo, 
v ničem mě to nepřekvapilo), tuctová, předvídatelná. 
Štěstím povídky je, že ji Barker odvyprávěl docela 
dobře a zajímavě, takže co chybí obsahu, dohání for-
ma. Ke špionážní povídce Soumrak mezi věžemi by 
šlo říci přesně to samé, co k Madoně. Zajímavý roz-
jezd zde ještě více vyjde tak nějak do prázdna (a tak-
řka v totožném stylu, ony ty dvě povídky v podsta-
tě skončí úplně stejně, i ta jejich zápletka je stejná). 
Ke kladným stránkám patří jistě špionážní prostředí 
a fakt, že se povídka odehrává ve studenoválečném 
Západním Německu. Závěrečná povídka, jak šesté 
Knihy krve, tak vlastně povídkové kolekce Knih krve 
celkově, Poslední iluze mi překvapivě udělala nesku-
tečnou radost. Barkerův fi lm Lord of Illusions mám 
rád a tak když se povídka rozjížděla ve stylu, že by 
mohla být jeho předlohou a objevovaly se v ní stej-
né postavy – D‘Amour, Swann, Dorothea, Butterfi eld, 
strašně mě to potěšilo. Čím dál jsem tuto povídku pl-
nou magie, temnoty a démonických úkladů četl, tím 
více mě těšila – jednak tím, že je úplně jiná a o něčem 
jiném, než zmiňovaný fi lm, ale hlavně tím, že je to vý-
borná povídka, určitě jedna z pěti nejlepších Barke-
rových povídek.

Závěrečné Post Skriptum ne že by bylo špatné 
(není), jen na rozdíl od úvodu z První Knihy krve, kdy-
by tu nebylo, nic by se nedělo. Nějak zvlášť mě to 
nezaujalo a klidně bych to oželel. Ale zabírá to jen mi-
nimum stránek, takže to nijak nevadí a musím uznat, 
že to alespoň uzavírá a vlastně i vytváří sérii Knih krve 
jako semknutější celek.

Když už po Knihách krve sáhnete, a asi není ta-
jemstvím, že to obě naše recenze doporučují, roz-
hodně stojí za to nezastavit se v půli, nepřeskakovat, 
ale projít si tu cestu hezky od začátku až do úplného 
konce. Jen tak lze dojít k jednomu objevnému závě-
ru. Clive Barker byl skvělý horrorový povídkář. Že mě 
trochu mrzí, že již není horrorář, jsem psal již v mi-
nulém čísle. Opakovat se tedy nebudu, jen dodám, 
že mě stejně tak mrzí, že se již nevěnuje povídkám. 
Protože i když jsem tady některé povídky zrovna ne-
vychválil, Clive Barker je psal dobře. A udělal by mi 
obrovskou radost, kdyby si konečně zase sedl a na-
psal další Knihu krve. A  třeba ne jednu, mohl by je 
zaokrouhlit na krásné číslo 10.

Honza Vojtíšek
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V horrorovém žánru najdeme mnoho úchylů, ex-
perimentátorů, perverzních a  maniakálních tvůrců. 
Jen málokterý se ale může rovnat Clivu Barkerovi, 
člověku, který do  našeho světa přivedl Cenobity, 
Candymana, monstra z Midianu či Krále Syrohlava. 
Ostatně obsáhlý profi l jste si mohli přečíst v před-
chozím, duhovém čísle Howarda. 

Režie: George Pavlou
Scénář: Clive Barker

Délka: 89 min
Původ: USA
Rok: 1987

Hrají: David Dukes, Kelly Piper, 
Niall Toibin, Ronan Wilmot Právě poslední jmenovaná kreatura, Rawhead 

Rex, či krásně česky Král Syrohlav, se stala hlavním 
hrdinou adaptace stejnojmenné povídky. 
V  roce 1987 ji podle Barkerova scénáře 
uplácal režisér George Pavlou (má na svě-
domí i Barkerův Underworld)a, i když evi-
dentně nebyly jeho kapsy plné liber a cate-
ring na place neservíroval kaviár, výsledek 
je v mnoha směrech zajímavý.  

Tak předně příběh je nádherně drsný a, 
i když v podstatě přímočarý, dokonale drží 
vaši pozornost. To je ale zásluha přede-
vším původní předlohy. V ní i ve fi lmu je ze 
svého podzemního vězení omylem osvo-
bozen strašlivý bůh z dávných dob (či co 
to vlastně je). Jeho jediným cílem je šířit 
hrůzu mezi svými protivníky, čti lidmi, rvát 
jim vnitřnosti a požírat jejich syrové maso. 
Do  cesty se mu staví především historik 
Hallenbeck, který se věnuje výzkumu pra-
starých posvátných lokalit. 

Dalším velkým plusem je atmosféra 
celého snímku se zapomenutou anglickou 
vesničkou, jejími nerudnými obyvateli a ty-
picky zvlněnou krajinou britských ostrovů. 
Ta je paradoxně nejsilnější v samém úvo-
du, kdy je zlo ještě spíše tušené a nemá 
žádnou konkrétní tvář.

Protože když už se Král Syrohlav zje-
ví v celé své kráse, nejeden divák si při-
nejmenším nenápadně odkašle a  sna-
ží se nevnímat určitou nemohoucnost 
maskérů, kteří se snažili se svými malými 
kašpárky hrát hodně velké divadlo. Mas-
ka ústředního monstra bohužel funguje 
pouze ve chvílích, kdy by měla strnule zí-
rat do nekonečna. Ve všech ostatních oka-
mžicích je prostě slabá. Nepochopte mne 
špatně, dokážu si ve fi lmu užít nejrůznější 

 Rawhead Rex
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maskérskou práci, ale v tak vážně pojatém horroru, 
jakým Rawhead Rex bezesporu je, působí tento vý-
tvor rušivě. 

Ovšem ani tak velká piha na kráse nedokáže pře-
bít nesporné kvality dalších aspektů snímku. Z těch, 
které jsem nezmínil, bych vypíchl velice funkční he-
recké obsazení, ve kterém absentují hvězdy, ale kte-
rému o to víc věříte prožívanou hrůzu. 

Rawhead Rex je takovou malou horrorovou jed-
nohubkou, kterou si bez zakuckání vychutnají přede-
vším milovníci nenápadných starších fi lmů.

Roman Kroufek

Komiks
Clive Barker je znám vysokou afi -

nitou ke komiksovému žánru, což do-

kazuje například nová Hellraiserovská 

řada, případně starší přepisy většiny 

jeho děl. Mezi ně patří i  komiksové 

uchopení Krále Syrohlava, které roz-

hodně stojí za přečtení. Na bezmála 

sedmdesáti stranách se tu rozehrává 

příběh totožný s tím knižním či fi lmo-

vým, ale autor komiksové adaptace, 

Steve Niles, je v zobrazování brutál-

ního řádění pohanského démona asi 

nejpopisnější. Také vzhled Syrohlava 

se, logicky, více blíží tomu z povídky, 

kdy rozpláclá hlava plná zubů doká-

že své oběti rozkusovat vedví. Pozor-

nosti komiksových fajnšmekrů a bar-

kerofi lů by tahle jednorázovka neměla 

uniknout.
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DECH 
ŽIVOTA

Robert Poch
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První dubnový den v Šumperku od rána hustě 
sněžilo. Bylo pondělí a manželka s dětmi se měla 
kolem poledne vrátit z  týdenního pobytu ve  Ski 
areálu Klepáčov. 

Chystal jsem oběd. Jako předkrm polévka s já-
trovými knedlíčky, hlavní chod kuřecí maso v ze-
leninové omáčce a jako zákusek vanilkový pudink 
s ovocem. Netrpělivě jsem sledoval hodinky.  

V jednu hodinu – přestalo sněžit – manželka te-
lefonovala, že se ještě cestou domů zastaví u ba-
bičky, a vrátí se až v úterý. 

„Ale já pro vás udělal oběd.“
„Tak schovej jídlo do ledničky.“
„Byla jsi tak dlouho pryč.“
„Nepovídej. Ještě mi řekni, že se ti po nás stýs-

kalo!“
„Jo, abys věděla.“
„Přijedeme zítra.“ 
Zavěsila a  zmizela v  jiném světě. Já osaměl. 

Jídlo jsem schoval do  ledničky. S  lahví slivovice, 
kterou mi poslal jeden známý z Valašska, jsem ve-
šel do  obývacího pokoje a  uvelebil se na  gauči. 
Vzal jsem do  ruky knihu, během čtení a popíjení 
jsem usnul.  Bylo osm hodin večer, když mě probu-
dilo vyzvánění služebního mobilu.

„Mluvím s panem doktorem Králem?“
„Ano, u telefonu.“
„Mohl bych prosím přijít za vámi?“
„Cože?“
„Musím s vámi mluvit.“
„Nezlobte se, ale…“ 
„Promiňte, chápu, že je neobvyklé, aby vám 

někdo volal v tuto dobu. Ale musím se s vámi se-
tkat.“

Muž v telefonu mluvil pomalu, třásl se mu hlas 
a sípavě dýchal.

„Nedělejte si ze mě legraci. Na shledanou.“ 
„Prosím, nepokládejte. Mám něco, co by vás 

mohlo velmi zajímat.“ 
Zívl jsem.
„Přijďte za mnou zítra do ordinace. Budu vás 

čekat přesně v deset hodin.“ 
Zavěsil jsem a  vypustil rozhovor z  hlavy. Šel 

jsem do koupelny. Pak do postele dospat zbytek 
noci. Zdál se mi bizarní sen. 

Navštívilo mne jakési mlhavé šedobílé jiskřící 
zjevení amébovitého tvaru, ze kterého šel mrazivý 
chlad.

 
Probudil jsem se do  všedního rána. Za  okny 

studený den bez slunce. Na  snídani jsem si dal 
smažená vajíčka se slaninou a  džusem. Pak mě 
čekala cesta do ordinace. Několikrát jsem si telefo-
noval s manželkou a dětmi. Na včerejší hovor jsem 
ani jednou nepomyslel.

Bylo přesně deset hodin, když se neznámý 
připomněl. Bez zaklepání vstoupil do dveří. Chtěl 
jsem příchozího okřiknout, ale vystupovala z  něj 

neobyčejná síla, která mi zavřela už otevírající se 
ústa. Stál jsem a bál se podívat znovu do těch jeho 
velkých, hlubokých, černých očí bez bělma.

„Posaďte se, pane doktore.“ Podal mi ruku. 
Měl suchý a pevný stisk.

Poslechl jsem.  
„Jmenuji se Svoboda.“ Nadechl se a  dodal: 

„Profesor Svoboda.“  
Neznám žádného profesora toho jména.
„Prosím, abyste mne vyslechl. Ne, nemusel 

bych vás žádat. Klidně bych mohl mluvit telepatic-
ky anebo k vám promlouvat ve snech, ale sled udá-
lostí, který bude následovat, vyžaduje vaši osobní 
přítomnost.“ Odkašlal si. Byl hubený, vysoký a tvář 
mu zdobil pečlivě upravený plnovous. Oblečený 
byl do šedého obleku. 

Seděl jsem a  pozoroval jeho bledou tvář rá-
movanou sněhobílými prameny dlouhých vlasů. 
Když se usmál, zahlédl jsem bílé silné zuby, zřej-
mě porcelánové, pomyslel jsem si. Nos měl sou-
měrný a tvář zbrázděnou vráskami. Dlouhými prsty 
svrasklých dlaní si občas upravil vlasy. Zaujala mě 
vůně, jakou sem do místnosti vnesl. Připomínala mi 
aróma jablek, sekaných vlašských ořechů, skořice, 
medu a sladkého vína. 

„Máte něco výjimečného. Proto jsem přišel.“
„Promiňte, ale…“ 
„Mlčte, a nechte mě domluvit.“ 
Cítil jsem se jako malý kluk.
„Žiji šest set let. Přebývám v nejhlubším stínu 

skromného pagodovitého chrámu s několikapatro-
vou střechou postaveného ze dřeva listnatého stro-
mu, známého jako šálový strom, o skromné stravě 
a vodě v nepálském Kalapattaru, v nadmořské výš-
ce pěti kilometrů a pěti set metrů, odkud mám nád-
herný výhled na nejvyšší horu světa Sagarmāthā.“ 

„Tomu mám věřit?“
Zmrazil mne pohledem. 
„Svět ovládám pomocí snění. Ve snové realitě 

nemám žádná omezení.“
„Pane profesore, proč mi tohle vykládáte!“
„Buďte trpělivý.“
Vstal jsem ze židle. „Plýtváte mým časem. Ne-

mám zájem poslouchat takové nesmysly.“
Cítil jsem se jako nějaká loutka. Ovládl mě silou 

vůle. Posadil mne zpět za stůl.
„Copak toho chci tolik?“
Ucítil jsem horký závan vzduchu na tváři. Sta-

řec stál na druhém konci místnosti a bez hnutí mě 
pozoroval schoulený do sebe. Až teď jsem si uvě-
domil, že jsem mu nenabídl židli. Pohlédl na mě. 
Já vystihl, že mi čte v hlavě jako v otevřené knize. 
Uslyšel jsem uvnitř lebky tichý, uklidňující hlas.

„Vládnu pomocí myšlenky.“
Zíral jsem na starce před sebou. 
Znenadání se přede mnou vznesl ke  stro-

pu. Ruce měl založené na prsou a nohy pokrče-
né v kolenou. Shlížel na mě z výšky a usmíval se. 
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Vyzařovalo z  něj bledé světlo. Opět se rozmluvil 
uvnitř mé hlavy.

„Pro něco jsem si přišel.“ 
„Nerozumím vám.“ 
„Ani nemusíte.“ 
Vadilo mi, jak levituje, musel jsem zaklánět hla-

vu a začínalo mě bolet za krkem.
„Prosím vás, pane profesore, mohu vás požá-

dat, abyste se laskavě vrátil na zem?“
„Ale jistě. Samozřejmě. Omlouvám se za  své 

cirkusové představení.“
Přisunul si židli a posadil se. Poslouchal jsem. 
„Budete vraždit? Získáte slávu a chválu. Bude-

te znásilňovat? Učiní z vás svatého. Budete mučit? 
Postaví vám sochy. Budete zvrhlá nelidská bestie? 
Zrůda jakou svět dosud neviděl? Vejdete do učeb-
nic historie.“

„To je šílené!“ řekl jsem.
„Ano; přesně tak. Svět je šílený, v tom s vámi 

naprosto souhlasím. Mám zkušenosti. Můžete mi 
věřit, že jsem za  svůj dlouhý život viděl takové 
množství šílenců a jejich zvrhlých skutků…“

„Mlčte! Tohle nebudu poslouchat! Mám důleži-
tější práci!“ Šmátral jsem po telefonu, abych zavo-
lal sestru, která starce odvede pryč.

„Doufal jsem, že mě pochopíte. Jste přece 
psychiatr a jeden z nejlepších v oboru. Proto jsem 
za vámi přišel.“

Ucítil jsem na zápěstí a kolem pasu horké objetí 
neviditelných chapadel. 

„Pusťte mě a hned!“ 
Už jsem neseděl na své židli za pracovním sto-

lem, ale vznášel se těsně pod stropem. 
„Víte co mne na vás zaujalo? Že jste se neze-

ptal, jak mohu žít šest set let?“
Pozoroval mě, jak se bezmocně snažím dostat 

dolů. 
„Co vám řeknu, vás bude šokovat.“
„Tak pustíte mě sakra!?“
„Žiji tak dlouho jen proto, že jím dech života.“
Vyčerpaly mě pokusy se vysvobodit. Přestal 

jsem se vzpouzet. Potil jsem se po celém těle. La-
pal jsem po dechu. Když jsem opět nabral trochu 
síly a srdce už mi nechtělo rozbít žebra a vyskočit 
z hrudi, nechal jsem věcem volný průběh. Držel mě 
psychickou silou u stropu a já se zeptal:

„Co je to ten dech života?“
„Odpovím vám, ale nejprve musím trochu ze ši-

roka. Člověk mučený obzvlášť krutým způsobem 
během agónie vylučuje potními žlázami osobitý 
druh potu. Ten stírám speciální stěrkou a sbírám jej 
do  zvlášť uzpůsobené nádoby ze zvláštní směsi-
ce kovů a skla. Až dokonale setřu tělo, vezmu ná-
dobu, a tu pak ohřívám nad ohněm. Odpařující se 
pára kondenzuje na stříbrném plátku. Kapičky ne-
chávám kanout do zlaté misky. Ale to není vše.“

„Tušil jsem to.“ Nereagoval na mou poznámku. 
Požádal jsem ho proto. „Necháte mne sednout?“
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„Ale jistě.“
Posadil mne na židli. Ale neviditelné chapadla 

mě stále objímala, i když ne tak pevně jako před 
chvílí.

„Mohu pokračovat?“
„Ano dejte se do vyprávění, pane profesore.,“ 

pronesl jsem rezignovaně. Co mi zbývalo? Kdo ví, 
co je schopný mi ještě provést.

„Ve vteřinách, kdy vyhasíná z očí bestiálně mu-
čeného světlo života, a kdy mu ještě za  živa rvu 
tepající srdce z hrudního koše, sbírám slzy ze slz-
ných váčků pipetou z  nejčiřejšího skla. Slzy pak 
přimíchám do  sesbíraného potu ve  zlatých mis-
kách. Pak vezmu vyrvané srdce. Vložím je do dia-
mantového poháru. Pokapu tekutinou ze zlatých 
misek. Syrové je potom sním.“ 

„To je ale odporné.“
„Neřekl bych. Ba naopak, srdce má výtečnou 

chuť. Každý šestý rok musím sníst srdce zdravé-
ho a silného muže s krevní skupinou AB. Víte stej-
ně dobře jako já, že tato krevní skupina je vzácná 
a vyskytuje se pouze u pěti procent populace. Žil 
jsem příliš dlouho na Kavkaze, pak v Mongolsku 
a dnes v Tibetu. Asi se na nějaký čas přestěhuji 
do Česka …“

Začínal jsem tušit, pravý důvod jeho návštěvy. 
„Asi vím, proč jste se rozhodl změnit místo po-

bytu.“
„Vážně?“
Stařec se usmíval. Viděl do mě jak do skleně-

né koule. 
„Jste blázen!“
„Tímhle tónem se mnou nemluvte! Jste psychi-

atr a nemáte právo o někom říkat, že je blázen!“

*

Byl mlhavý podvečer, když mě vyrušilo vyzvá-
nění dveřního zvonku. Podívala jsem se ven z okna. 
Spatřila jsem stát u branky neznámého muže. Byl 
vysoký, oblečený do  šedého kabátu a  na  hlavě 
šedý klobouk.

Odstavila jsem hrnce z  plotny. Utřela si ruce 
do utěrky. Seběhla jsem k brance.

„Dobrý den. Jste paní inženýrka Eva Králová?“
„Ano, to jsem.“
„Mohl bych prosím dál?“
„Proč?“
„Musím s vámi mluvit. Váš manžel mi něco dal, 

a že vám to mám vrátit.“
Cizincova slova mi vehnala do očí slzy. Už dlou-

hé tři týdny jsem neměla o manželovi žádné zprávy. 
Jako by se po něm slehla zem.

„Co víte o Adamovi?“
Místo odpovědi se zeptal. „Mohu dál?“
„Promiňte,“ hlas se mi chvěl pláčem. „Pojďte, 

prosím.“
V předsíni si sundal kabát a klobouk. 

„Nevyzouvejte se.“
Pohlédla jsem mu do očí. Jeho pohled…, ale 

strach jsem překonala. Byla jsem zvědavá, co ví 
o mém manželovi. Odvedla jsem hosta do kuchy-
ně. Posadil se na židli, zády k oknu. Pozoroval mě. 
Byl mladý, s hustou kšticí černých vlasů. Ostré rysy 
tváře, jemný, souměrný nos a plné rty. Měl široká 
ramena. Pod šedou košilí se mu rýsovaly mohutné 
svaly. Z příchozího na mě vanul chlad. Bála jsem se 
znovu dívat do jeho očí. 

„Brzy se vrátí děti. Jestli vám nebude vadit, 
musím jim přichystat jídlo.“

„Klidně si dělejte, co potřebujete. A  rád vám 
pomůžu…“

„Ale ne, to nemusíte. Chcete kafe?“
„Ne, děkuji.“
„Polévku si dáte? Je výborná. Hovězí vývar.“
„Nezlobte se, ale měl jsem vydatný oběd. Srd-

ce ve vynikající úpravě. Opravdu pochoutka. A na-
víc, já večer zásadně nejím.“

Měla jsem oči mokré od slz. Nechápu, jak jsem 
se dokázala usmát. 

„Ale jistě, promiňte, omlouvám se. Nedáte si 
alespoň čaj nebo sklenici limonády, džusu…?“

„Ne, opravdu nic nechci. Jste velmi laskavá. 
Váš manžel neví, koho opustil. Tak milou ženu. Jak 
jen mohl něco tak podlého provést nádherné ženě, 
vlastní manželce, překrásné matce svých dětí?“

Mlčky mě pozoroval. Brečela jsem a mezi vzly-
ky se ptám.

„Co víte o mém muži? Je tak dlouho pryč! Pá-
traly po něm desítky lidí a nenašli jedinou stopu. 
Včera mi volali od policie, že pátrání zatím odloži-
li,…“ přemohl mě pláč. Ztrácím nad sebou kontro-
lu. Brečím a nedokážu vypravit jediné slovo. 

„Uklidněte se, no tak,“ chlácholil mě od stolu 
host. „Váš manžel si prostě nepřeje, abyste ho hle-
dala.“

Náhle se mi vrátila řeč a přestala jsem brečet.
„Co prosím? Co jste říkal? To není možné! To 

nechápu! Miloval mě i děti!“ Ta slova mi znovu ve-
hnala slzy do očí. „Nevěřím. To není pravda. On by 
nikdy neopustil rodinu!“

„Chápu vás, ale potom mi vysvětlete, proč vám 
vrací snubní prsten a  tyhle hodinky s  věnováním 
od vás?“

Pro slzy nevidím. Položil věci na  stůl. Utřela 
jsem si slzy z očí a tváře. Zaostřuji pohled. Přistou-
pila jsem ke stolu. Sedla si pomalu a ztěžka na žid-
li. Jako by na mě spadl celý svět.

Natáhla jsem ruku. Ale host předměty, které 
patřily mému manželovi, přikryl dlaní bledou jako 
křída. Podívala jsem se mu do tváře a pak i do očí. 
Nikdy předtím, a ani potom, jsem takové oči nevi-
děla.

„Kdo jste?“
„Promiňte, já se nepředstavil? Jmenuji se Svo-

boda, profesor Svoboda.“
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Ozvalo se prudké syčení. Vyskočila jsem 
od  stolu, až se židle skácela s  velkým rachotem 
na podlahu. Vypnula jsem přívod plynu do hořáku 
pod papiňákem.

Otočila jsem se. Najednou nejsem schopná 
pohybu. Stála jsem tam a bála se podívat znovu 
do těch jeho velkých, hlubokých, černých očí bez 
bělma.

Najednou, a nemám sebemenší tušení, jak je to 
možné, ale měla jsem pocit, jako bych byla zajatá 
ve své vlastní kuchyni. Ztěžkly mi nohy a ruce. Ko-
lem zápěstí, pasu a kotníků jsem cítila, jak mě ovi-
nují neviditelná chapadla. Chtěla jsem zakřičet. Ale 
neznámá síla mi zavřela ústa. Jako bych se stala 
loutkou.

„Musím už jít,“ pronesl tiše host do syčení hrn-
ce. „Nemusíte mě doprovázet. Cestu ven najdu 
sám.“

Vnímám, jak mi tečou po tvářích slzy. Jsem na-
jednou tak bezmocná. Ten muž ví o mém manželo-
vi. Ví, kde mám Adama hledat. A odchází, jen tak? 
Aniž by mi cokoli řekl?

Pomalu se zvedl. Pozorovala jsem, jak odsunul 
židli a zase ji přisunul ke stolu. Obešel stůl a mnou 
shozenou židli postavil zpět na nohy. Dívala jsem 
se, jak pomalu odchází kuchyňskými dveřmi. Sly-
ším tichnout jeho kroky v předsíni. Oblékl se. Nasa-
dil si klobouk. Potom klaply venkovní dveře. Náhle 
se neviditelná pouta uvolnila. 

Chci vyběhnout za  ním ven. Ale zaujala mě 
malá hromádka na stole.

Natáhla jsem prsty a dotkla se snubního prs-
tenu a hodinek. V  ten okamžik mne zasáhl blesk. 
V křečích jsem se sesunula na podlahu. Jako bych 
se dívala na plátno, na kterém promítaly fi lm s roz-
třesenými obrázky. Můj manžel seděl za  stolem 
ve své ordinaci. Stařec stál v nejvzdálenějším rohu. 
Z veliké dálky poslouchám děsivá slova. 

„Hledal jsem vhodného kandidáta desítky 
let. Nakonec jsem pochopil, že musím začít hle-
dat v Evropě. Tak jsem jednoho večera rozprostřel 
na stole mapu Evropy. Zavřel jsem oči a zapíchl ně-
kam prst. Podívám se, a co nevidím, Šumperk! Žije 

tady tolik zdravých a silných mužů s vhodnou krev-
ní skupinou! Rozhodl jsem se sníst vaše srdce.“ 

Obraz pod víčky zmizel. Znovu mnou proje-
la bolestivá vlna. Spatřila jsem tvář toho, ke komu 
stařec mluvil. Rozkřičela jsem se hrůzou. „Adame!“ 
„Adame!“ Řvala jsem a plazila se po podlaze ku-
chyně. Vzlykala jsem. „Adame!“ 

Ucítila jsem, jak jedna z těch neviditelných ha-
dovitých paží vnikla Adamovy do  hlavy a  začala 
mu mačkat mozek. Omdlel krutou bolestí. Adam 
už nemohl vidět, jak stařec vzal jeho bezvládné 
tělo, zvedl je, otevřel okno a vyletěl s ním směrem 
k areálu Nového Hradu. Tam hluboko pod zemí měl 
zvlášť upravenou mučírnu.

Řvala jsem. Brečela. Plazila se a nedokázala se 
zvednout. Před očima mi defi lovaly hrůzné obrazy. 
Zprvu jsem nerozuměla. Záblesky z ponuré míst-
nosti s kamennými vlhkými zdmi osvětlené ostrým 
světlem zářivek. Starý muž, který se skláněl nad 
operačním stolem, na kterém se v krutých boles-
tech svíjelo Adamovo tělo. 

„Adame! Vrať se, prosím! Adame!“ Zlomil se mi 
hlas v hrdle. Znovu mým tělem projel elektrický vý-
boj. Vnitřním zrakem vidím, jak stařec rve Adamo-
vo srdce z ještě živoucího těla. „Ne!“ Pláč mě dusil. 
Nedokážu už snést další obrázky. Třesu se. Jsem 
zahlcená hrůzou. Nedokážu snést více. Obestřela 
mne tma.

„Mami!“ pronikal mnou křik Kláry a Jakuba. Po-
malu otevírám uslzené oči. Dvě vyděšené tváře se 
nade mnou sklání. 

„Mami!“
Pomohli mi opřít se o stěnu. Objala jsem je.
„Tatínek se už nevrátí.“
„Ale to není pravda, mami! Strejda támhle, vidíš 

ho?“ Dívám se směrem, kterým ukazují děti. „On 
nám slíbil, že nám tatínka pomůže najít.“

Stál tam. Upřeně mě pozoroval očima bez běl-
ma. Pevně svírám v prstech prsten a hodinky, je-
diné, co mi po manželovi, doktoru Adamu Královi, 
zbylo.
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Co tě vede k natáčení horrorů? 
Horrory sou takovou nedílnou součástí mého ži-

vota od útlého mladí, a hlavně na horrorech je za-
jímavý nejen jejich obsah, ale i  zpracování, obraz 
a hlavně nápady. Proto jsem se rozhod, že zkusím 
něco natočit a zatím mě to baví, což je důležité. Když 
jde o amatérskou, více či méně průměrnou produkci, 

tak člověk tím, že natáčí, získává zkušenosti a hlavně 
je to i o nápadech a přemyšlení, jak se co provede 
a jak to udělat. 

Poslední narozeniny jsou podle Eraserheado-
vy předlohy. Jak se ti pracovalo na  cizí námět? 
Proč sis vybral zrovna tenhle (Nevnutil ti ho? Do-
káže být přesvědčivý…)?

No jéje, to bylo výhružných sms a emailů, jestli to 
nenatočíš, tak si tě najdu! Hana, ne dělám si prdel!!! 

 No, Honza mi psal zrovna, když jsem byl mě-
síc mimo Evropu, že má pro mě zajímavou nabídku, 
ale že až budu doma a přestanu okukovat velké zad-
ky . Pak jsme se spojili a kývl jsem na jeho návrh. 
Měl jsem na výběr ze dvou povídek a shodli jsme se 
na Šestatřicítce.

Cizí námět? No jako amatér řeknu, že to nebylo 
lehké. Ale snad se to povedlo.

Kolik toho z původní povídky zůstalo?
Snad tam toho zůstalo dost, určitě pointa a cel-

kový dojem tam je podle povídky. Akorát podle mož-
nosti se to muselo trochu očesat. 

Hodně se mi líbilo použití zeleného poza-
dí a  celé klíčování, hlavně v průběhu vraždy. Je 
v  dnešních podmínkách problém se k  takové 
technice dostat?

Původně ty scény měly byt točeny reálně, ale 
možnost točit byla trochu podivná a domluva těžká. 
Tak mě napadlo udělat efektivní krok, který snad za-
jímavě zobrazil retrospektivní vzpomínku hlavní po-
stavy. Těžké to určitě není, jen musí člověk vědět, jak 
a co s tím dělat. Každopádně v Posledních narozeni-
nách jde taky vidět, že se stále učím pracovat s klí-
čováním. 

Jakou techniku vlastně pro natáčení použí-
váš?

Albert Loprais

„Kozy nejsou všechno.“
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Techniku pravého háku !
No, používám klasickou, teď už asi poslední do-

stupnou kameru na miniDV Canon Hv-40 která byla 
(je?) za přijatelnou cenu. Nepočítám poloprofi  a pro-
fi , které jsou na miniDV a za podstatně větší obnos. 

Důvod je ten, že kazety archivuju a mám aspoň 
jistotu. Když se mi ztratí z harddisku nahrávka, tak ji 
mám na pásku.

Jak je to s výběrem herců? Zmetek vypadal, 
jako by byl celou dobu na drogách a šíleně přehrá-
val, každopádně byl hodně zábavný, ostatní půso-
bili hodně staticky. Můžeš si dovolit vybírat, nebo 
kdo dřív přijde, ten dřív mele?

Tak ono tady v Brně je to s  lidma hodně divný, 
ale je to asi tím, že je to větší město a lidi dávají větší 
přednost důležitějším věcem, než je blbnutí před ka-
merou. Je to jako když se nafoukne balon a má špat-
ný ventilek . 

 Jinak nejsem rozený Brňák  tak je to spíš vše 
o známostech, ale občas se objeví zajímavý člověk 
se solidním přístupem.

 No a Robert alias Zmetek, jak říkáš, oplývá i live 
určitou dávkou divadelnosti a myslím si, že se do té 
role celkem hodil. Jinak oba dva měli zrovna období, 
kdy se takzvaně detoxikovali , takže to načaté pivo 
jsem musel pak dopíjet osobně . 

Proč ve fi lmu nejsou žádné kozy?
Kozy nejsou všechno  a Poslední narozky jsou 

spíš takovým temným příběhem osamělého neuro-
ticky depresivního člověka. 

Jaký byl rozpočet a kolik z něj dělá honorář 
autora předlohy?

Rozpočet byl jako u každého amatérského sním-
ku a radši bych to ani nechtěl počítat , ale víc jak 
měsíční příjem od pracovního úřadu to nebyl. Jinak 
všechno bylo free a o domluvě a je fakt, že když se 
začnou počítat peníze při amatérské tvorbě, tak by to 
dělalo neplechu. I když na druhou stranu, když ty pe-
níze nejsou, tak je to problém a s tím se musí každý 
amatérský tvůrce nějak srovnat.

Co mi chceš, takhle po letech, před půlnocí?
Tohle ti řeknu, až budeš dělat se mnou další roz-

hovor .
Jinak samozřejmě díky za místo v tomhle skvě-

lým e-magu a propagaci toho našeho kraťasu…

Zdarec.
Zdarec.
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To, že je česko-moravsko-slezská komunita ama-
térských horrorových fi lmařů poměrně početná, jste 
ze stránek Howarda asi už pochopili. Věnovat se kaž-
dému výžblebtu, který natočí dva kamarádi na mobil, 
nemůžeme, a ani nechceme. Ale když se objeví dílo 
nějakým způsobem zásadní, jsme tu pro vás a hbitě 
(dá-li se o hbitosti mluvit u časopisu s čtvrtletní peri-
odicitou) vás s ním seznámíme. 

Poslední narozeniny jsou právě takovým zásad-
ním kouskem, a to z ryze specifi ckého důvodu. Jeho 
předlohu totiž napsal Eraserhead, takže má snímek 
na Howarda velmi úzkou vazbu. Příběh je tedy kla-
sickou jednohubkou, které by delší stopáž rozhodně 
vadila, ale v  téhle podobě je naprosto funkční, byť 
místy hodně přitažený za plešku. 

Jeho převedení na plátno, respektive YouTube, je 
zajímavé hned z několika důvodů. Jednak jde beze-
sporu o nejlepší kousek Alberta Lopraise, na kterém 

(kousku, ne Albertovi) bych chtěl vyzdvihnout umě-
lečtější pasáže, kdy jsou hrdinové naklíčováni pomo-
cí zeleného pozadí do nepadnoucích záběrů. Vypa-
dá to velmi efektně, hlavně v případě násilného činu, 
a dává to lehce vzpomenout některé vizuální hrátky 
klasických eurohorrových bizarností.

Herecké výkony létají na  hodnotící škále zleva 
doprava, opravdu zajímavý je jen ústřední Zmetek, 
který svým přehráváním spadl rovnou z Atomového 
gymnázia, ale rozhodně baví. Ostatní přicmrndávají 
většinou naprosto nevýrazně. 

Jako celek jsou Poslední narozeniny lehce nad-
průměrnou rychlovkou, která dokáže udržet pozor-
nost a nenudí.

Roman Kroufek

 Poslední narozeniny
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Německé fi lmové horrorové tvorbě obecně se 
v  tomto čísle věnujeme hned na  několika místech. 
Dílo tří německých tvůrců je však tak specifi cké 
(u některých z nich bychom si i  troufl i říci, že nejen 
v německé horrorové kinematografi i) a  rozsáhlé, že 
si zasloužilo samostatný prostor. Tvorba Jörga Butt-
gereita, Olafa Ittenbacha a Andrease Schnasse totiž 
zcela jistě zaujme a utkví v paměti. Možná ne tím, 
čím byste očekávali, čím by měla, nebo vůbec v po-
zitivním smyslu, ale jak se říká, i negativní reklama je 
reklama. A navíc, tvorbě těchto tří německých krva-
vých kumštýřů se nedá upřít jisté osobní kouzlo, ne-
zpochybnitelný rukopis a v neposlední řadě i zápal, 
snaha a cit pro (sub)žánr.

Typický skopčácký blonďáček s  ještě typičtější 
germánsko-árijskou vizáží, u nějž je hned jasné, jaké 
asi role by hrál v sedmdesátkových nazisexploitati-
on, Jörg Buttgereit, se narodil jako předčasný vá-
noční dárek 20. prosince 1963 v Západním Berlíně. 
Tam tehdy ještě stále měli velké slovo pováleční spo-
jenci, kteří hojně zásobovali místní kina vlastní kine-
matografi í. Na  ty samozřejmě Jörgíček, jako každé 
jiné dítě, strašně rád chodil. Obzvláště si pak oblíbil 
béčkové monsterhorrory. Filmy mu učarovaly nato-
lik, že se o ně začal jako puberťák sám pokoušet. 
K  čemuž mu velmi dopomohl fakt, že jako dárek 
ke svému prvnímu svatému přijímání dostal klasic-
kou kameru Super 8. Alespoň k něčemu jsou ti křes-
ťani dobří. V Západním Berlíně tehdy nebyla povinná 
vojenská služba, proto se tam stahovali různí umělci. 
Tím se stal Berlín centrem západoněmecké kultury, 
kotlem, v němž se vařily a vznikaly nové undergroun-
dové umělecké směry. Počátkem osmdesátých let 
mezi mládež vtrhl punk, později elektronika a  indu-
strial. Mladý Jörg nebyl nějak zvlášť hudebně nada-
ný a tak, zatímco jeho známí se věnovali hudbě, on 
zůstal věrný své kameře. V roce 1977 dal vzniknout, 
ovšem nedochovaným, parodiím na televizní reklamy 
s názvy jako Gags und Schwarzer Humor. Poměr-
ně kuriózním způsobem (dnes se ovšem na podob-
ných věcech při troše štěstí dá v uměleckých – nebo 
spíše „uměleckých“ – kruzích vydělat majlant) vznikl 
jeho další kraťas Color Trip. Jörgovi se totiž rozbi-
la kamera a on z ní vytáhl jen černý, prázdný fi lm, 
s nímž si trošku pohrál, trochu ho poškrábal, trochu 
umyl a z projektoru pak vylézala abstraktní změť ba-
rev a  odstínů. V  podobném stylu a  za  podobných 

okolností vznikl i Stress. Za  svou ofi ciální prvotinu 
však Buttgereit označuje tříminutový Interview with 
Frankenstein (1977). O čem pak asi tak může být?

Jörg však nijak nezahálel. V roce 1980 natočil ka-
tastrofi cký dvouminutový kraťas Der Explodieren-
de Turnschuh, v němž nechal před kamerou explo-
dovat svou tenisku. Metaforické a odkazové pozadí 
fi lmu nechť zhodnotí každý zvlášť. Film se původně 
měl jmenovat „Nejkrásnější zničení“ a v rámci doku-
mentu o punk rocku byl dokonce odvysílán v televizi. 
O rok později do šesti minut nahustil životopisné dra-
ma o hrbatém asociálovi v černém plášti (ne, o kněze 
opravdu nejde) Ogar der Häßliche a navštívil vesnic-
ký fotbálek v Manne – The Mowie.

Následující rok již byl plodnější. Své ryzí punker-
ství nechal vybublat na povrch v „dokumentární“ pěta-
dvacetiminutovce Der Trend – Punkrocker erzählen 
aus ihrem Leben, v níž nás seznámí s bezstarostnos-
tí svých punkových přátel a zavede na několik zápa-
doberlínských punkových akciček. Dnes hodnotné již 
jen z  toho archivního ohledu, kdy možná jako jediný 
zachytil a pro okolní svět a historii navždy zakonzer-
voval existenci některých obskurních hudebních sou-
borů. Troškou do mlýna přispěl do amatérského kom-
pilačního seriálového projektu Sex, Gewalt & gute 
Laune. Svou typicky amatérskou, punkovou a  silně 

Drei deutschen 
Blutes Künstlern
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nadhledovou odpověď na  komiksové blockbustery 
pojmenoval zcela stylově Captain Berlin – Rette der 
Welt (1982). Dneska podobnou blbinu natočí každý 
osmiletý trouba, tehdy to možná asi taková sranda ne-
byla. Film zaujme zcela jistě výbornou hudbou, odka-
zující na fakt, že právě tehdy se v Německu rodil hu-
dební styl zvaný Electronic Body Music.

Ve stejném roce, některé materiály dokonce ho-
voří, že tak učinil již o rok dříve, začal tvořit pro svou 
tvorbu první zásadní fi lm. Tím je na první pohled jed-
noduchý a z pohledu mladého vzdorovitého puber-
tálního synátora Jörga provokativní snímek Mein 
Papi vyprávějící o Jörgově otci. V pouhých sedmi mi-
nutách, které postupně vznikaly až do otcovy smrti 
v roce 1993 (fi lm konečný vzhled získal v roce 1995), 
toho však Jörg stihl vyjádřit mnoho. Nejen bouřlivý 
vztah s otcem (jeho bušení na  zeď, aby Jörg ztlu-
mil tu hroznou hudbu, otec mnohdy nevěděl, že je 
natáčen), ale i otcovy zdravotní problémy s nádorem 
na mozku, smrt Buttgereitovy matky v roce 1989, až 
po  samotné otcovo podlehnutí infarktu. Jedno vý-
stižné vyjádření k tomuto fi lmu tvrdí, že sedmiminu-
tový „Mein Papi o rodinných hodnotách vypoví více, 
než tříhodinové fi lmy Sally Fieldsové.“ Vraťme se ale 
k oné zmiňované zásadnosti v Buttgereitově tvorbě. 
Film je pro ni zásadní dvěma faktory. Tím prvním je, 
že poukazuje na možný důvod pozdější Buttgerei-
tově fascinace smrtí. Druhým je pro následující jeho 
fi lmy charakteristická hudba, která se stává skoro 
průvodní obchodní značkou. Hodně podivná, přesto 
velmi poutavá, uchvacující a hlavně zapamatovatel-
ná – takový je doprovodný song již v Mein Papi.

V roce 1983 Buttgereit natočil pouze pětadvace-
timinutový kraťas Der Gollob, o němž se neví prak-
ticky nic. Hned další rok se však konečně již zase 
vrátil k žánru, díky němuž tady o něm vlastně vůbec 
píšeme. Ve dvacetiminutovém Horror Heaven (1984) 

se Buttgereit samozvaně pasoval do průvodce svě-
tem horrorových monster. A nebyl by to Jörg, aby se 
k  této svérázné poctě horrorovému žánru neposta-
vil po  svém. V naprosto třeskutě komediální formě 
shlédneme boxerský mač s  Mumií a  nahlédneme 
do  příbytku vědátora Frankensteina (komu jiné-
mu mohl Buttgereit svěřit tuto zásadní roli, než sám 
sobě?). Tyhle dvě části svou atmosférou a  formou 
jako by byly poctou starým černobílým groteskám. 
Nechybí samozřejmě ani Buttgereitův superhrdina 
Captain Berlin, který se utká s charismatickým zápo-
rákem. Nejvíce prostoru dostala poloanimovaná část 
věnovaná sestřenici Gojiry, monstru jménem Ga-
zorra. Nejzajímavější část fi lmu, v níž obludné mons-
trum bojuje s tanky a obřím robotem. Závěrečný zrod 
Cannibal Girl už je jen humornou třešničkou na dor-
tu. Horror Heaven je klasickou svéráznou režiséro-
vou amatérštinou, která se (díkycthulhu) nebere příliš 
vážně, důležité však je, kromě toho, že je to děsná 
prdel, že se Jörg Buttgereit konečně začal tvářit tro-
chu fi lmově, pronikl do podstaty střihu a začal pou-
žívat nějaké triky.

Po nebi horrorových monster nás Buttgereit v po-
dobně horrorově-komediálním naladění zavedl do sa-
motného lůna nacistické třetí říše a  seznámil nás 
s  Blutige Exzesse im Führerbunker (1984). Osm 
minut tradičního obsahu, které budete buď odmítat, 
anebo díky Jörgově typickému přístupu mít rádi.

Nahlédnout pod pokličku své pozdější nefor-
mální tetralogie o  lásce a smrti nás Jörg Buttgereit 
nechá v  tématické čtyřicetiminutové rozcvičce Hot 
Love (1985). Příběh vypráví o Daktari Lorenzovi, jež 
se na  jednom večírku bezhlavě zamiluje do Marion. 
Ta zprvu jeho city opětuje, později mu dá ale košem 
a odstěhuje se k pohlednému blonďákovi (s tváří Jör-
ga Buttgereita). Daktari slibuje pomstu, dívku znásilní 
a zabije se. Po devíti měsících se Marion narodí dítě, 
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které se v noci mění v monstrum. Hot Love je tedy 
stylovou rozcvičkou pro jeho pozdější zásadní fi lmy.

Ještě před nimi se v roce 1986 Buttgereit zapojil 
do undergroundového dvouhodinového projektu Je-
sus – Der Film, v němž 22 fi lmařů natočilo 35 epizod 
o životě, době a „smrti“ Ježíše Krista. Snad ani ne-
překvapí, že Jörg režíroval Kristovo ukřižování.

Jak již bylo řečeno, vše dosud zmíněné bylo 
pouhou předehrou, cvičením a  rozcvičkou, pro nej-
zásadnější období Buttgereitovy tvorby, tématicky 
zaměřené (více) na smrt a  (méně) lásku. Toto téma-
ticky ucelenější období tvoří čtveřice fi lmů, kterou se 
Buttgereit dokázal prosadit mezi diváky i za hranice-
mi Německa a navždy zaujmout pevné místo v horro-
rovém žánru.

Prvním z  těchto fi lmů je dnes již kultovní ro-
mantická tragédie NEKRomantik aneb jak nekro-
fi l ke Kristu cestu našel a k uspokojení došel z roku 
1987. Příběh „uklízeče mrtvol“ Roba, vyrovnávajícího 
se s otřesným zážitkem z dětství, kdy mu otec před 
očima zabil a stáhl oblíbeného králíčka. Rob z práce 
jednoho dne jako dárek své milé Betty přinese mrtvo-
lu. Oba si s mrtvolou užívají (ano, přesně tak, jak vás 
hned napadne) do doby, než Rob zažije další otřes – 
Betty od něj odejde, a vezme mrtvolu s sebou. Rob 
se se ztrátou milované Betty a ještě milovanější mrt-
voly snaží vyrovnat, jak se dá. Zkouší to různými ces-
tami, než dojde k radikálnímu řešení, které jej přivede 
k absolutnímu uspokojení. Nechci se hádat, ale ten-
to zřejmě nejromantičtější (jakákoliv ironie stranou, 
mluvím, tedy píšu, naprosto vážně) příběh, který vám 
horrorový žánr může poskytnout, se stal kultovním 
zcela právem. Pronikavý příběh o lásce a jejím hledá-
ní podaný dost netypickou formou. Možná natočený 
amatérsky, ale se silným obsahem, který diváckou 
obec rozděluje na dva rozdílné tábory označující fi lm 
buď za úchylnou glorifi kaci perverze nebo mrazivou, 
přesto působivou a  podmanivou, černěhumornou 
glosu odcizené přesexualizované společnosti, v níž 
se člověku nedostává citu a  lásky. Samotný režisér 

fi lm považoval hlavně za  svébytný druh protestu 
vůči v tehdejším Německu panující rigorózní cenzu-
ře. Proto se rozhodl, že s fi lmem obejdou (ve smy-
slu, že se na ně zvysoka vy…) veškeré možné úřa-
dy a budou jej promítat přímo. Kromě toho se nejen 
Nekromantikem, ale pozdějšími svými fi lmy, pokusil 
zasáhnout milovníky horroru: „Cítil jsem, že všechny 
ty slashery a typické žánrové produkce nebyly dosta-
tečně otevřené. Byly hodně umírněné. Náctiletí sna-
žící se vyspat s kým to jen jde a později za trest vraž-
dění. Z jedné strany jsem je cenil, protože byly občas 
silné a ordinérní, na druhou stranu jsem zjišťoval, jak 
hodně byly omezené …“. Nekromantik byl zpočátku 
promítán pouze v malých kinech. Lidé, kteří již tehdy 
Buttgereitovu tvorbu znali, byli překvapeni vážností 
celého snímku. Přesto byl přijat velmi dobře. Popu-
laritu si však získal pořádně až za hranicemi, kdy byl 
vřele přijímán na různých festivalech a až díky tomu 
byl v širším měřítku v Německu „znovuobjeven“ tepr-
ve po letech. Závěrem zbývá jen zmínit hudbu, pro-
tože přesně splňuje to, co již bylo řečeno. Hudební 
linie Nekromantika je opravdu pozoruhodná a divná, 
přičemž „divná“ je jen synonymum pro vynikající. Jen 
se schválně koukněte na komentáře, každý druhý se 
o hudbě zmiňuje. Protože jestli vám náhodou v pa-
měti neuvízne velmi dojemná závěrečná scéna fi lmu, 
jeho hudba určitě ano. Tu si budete pamatovat (ať už 
se vám bude líbit nebo ne) docela dlouho.
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Po  dvou letech Buttgereit přišel s  dalším po-
hledem na  smrt. Tentokrát sice svým způsobem 
umírněným, ale přesto velmi oduševnělým a sofi s-
tikovanějším. Der Todesking (1989) je freska o sed-
mi podobách smrti a sebevraždy, v níž se setkáme 
např. s velmi zodpovědným sebevrahem, masovou 
vražedkyní, fl egmatickým mladíkem rozhodnutým 
skoncovat s  nátlakem, jemuž je podřízen, anebo 
jedním nádherným mostem a seznamem jeho sebe-
vražedných obětí (je jen obrovská škoda, a  já dou-
fám, že moc nepokazím atmosféru té skvělé scény, 
že jmenný seznam je smyšlený). Král smrti možná 
není tak šokující jako nekrofi lní předchůdce, přesto 
je stejně silným zážitkem, minimálně po  technické 
stránce dohánějícím to, co Nekromantikovi chybě-
lo. Hlavně díky citlivému, niternému a originálnímu 
přístupu k dané problematice, výborné kameře, pře-
kvapivě velmi slušným hereckým výkonům a v ne-
poslední řadě typické zvláštní a podmanivé hudbě 
popisovaný snímek přispěl k označení Jörga Butt-
gereita za arthorrorového (doslova art-house horror 
movies) režiséra. On sám o fi lmu prohlásil, že je zce-
la bez nějakého odkazu, je to prostě jen fi lm o smrti 
a  to je všechno. „Je to jednoduše hodně otevřený 
fi lm a je možné jej interpretovat jakýmkoliv možným 
způsobem.“

Ke svému zřejmě nejznámějšímu dílu se režisér 
vrátil v  roce 1991. NEKRomantik 2 sice teoreticky 
pojednává o  tom samém, jako jeho starší bráška, 
tentokrát měl ale „především pošťouchnout milovní-
ky horroru, tedy mužskou část publika. Obvykle jsou 
v horrorových fi lmech ženy bity, znásilňovány, týrány. 
Jsou klasickým příkladem oběti. V mých fi lmech je 
tomu naopak – u mě vždycky muži dostanou na pr-
del. Dalo by se říci, že je natáčím z  ženského po-
hledu.“ Sledujeme tedy osudy mladé dívky Moniky, 
která exhumuje hrob Roba, hrdiny předchozího dílu, 
a užívá si s  jeho tělesnými ostatky. Později Monika 
naváže vztah s dabérem pornofi lmů Markem. Zprvu 
se zdá Monika být šťastná, ale postupně zjišťuje, že 
Markovi něco chybí. Respektive přebývá. Je až moc 
živý. Takže … Takže o tomhle vypráví třetí celovečer-
ní fi lm Jörga Buttgereita, který sice nemá tak dob-
rou hudbu jako starší bratr a možná je zbytečně moc 
dlouhý, přesto za ním zase až tak moc nezaostává. 
Jestliže první Nekromantik šokoval svou otevřenos-
tí a zbouráním veškerých tabu, i jeho pokračování si 
získalo jisté prvenství. Bylo totiž zabaveno pouhých 
12 dní po uvedení do distribuce, což se v Německu 
nestalo od dob Třetí říše. Celá záležitost se dostala 
až k soudu, u nějž se režisér domáhal návratu svého 
fi lmu. Zde také Buttgereit přišel k nálepce „art-hou-
se“ tvůrce. V Německu totiž platí zásada, že pokud 
je tvůj fi lm uměním, je „svobodný“ a nevztahují se 
na  něj případné omezující vyhlášky. Soudce proto 
požádal fi lmového historika, aby u soudu prokázal, 
zda Nekromantik 2 má nějakou estetickou hodnotu 
nebo ne. Historik sepsal dvacetistránkové pojednání, 

v němž vysvětlil, proč by tento fi lm měl být kvalifi ko-
ván jako umělecké dílo. Po dvou letech se tak Nekro-
mantik 2 vrátil zpět do distribuce.

Později za Buttgereitem přišli Japonci s nabíd-
kou natočení třetího Nekromantika. Respektive, jak 
on sám tvrdí, neustále jej bombardovali dotazy, kdy 
natočí Nekromantika 3, že by jej chtěli koupit. Butt-
gereit jim odpověděl, že ho můžou produkovat, ať mu 
dají peníze, zaplatí letenku a že jej přijede do Japon-
ska natočit. Na tom však vše skončilo. „Všechno kra-
chuje na penězích. Nechtěli je dát, ale pokud chcete 
natočit něco dobrého, nelze se bez nich obejít.“

V  roce 1993 přišel Buttgereit se svou odpově-
dí na všechny serial-killer fi lmy, které viděl. Měl totiž 
dojem, že se většina těch fi lmů zabývá hlavně stíhá-
ním sériových vrahů, ale jen málokteré z nich umož-
ňují nahlédnout do  jejich osobnosti, charakteru. 
Čímž prakticky nikdy nedosahují jádra věci. A právě 
toho se snažil dosáhnout svou pronikavou sondou 
do mozku, duše, srdce a života jednoho obyčejné-
ho sériového vraha nazvanou Schramm. Lothar je 
obyčejný taxikář, samotář, který miluje svou soused-
ku živící se nejstarším řemeslem, ale nedokáže jí své 
city dát najevo. Proto je uspokojuje ukájením za po-
slechu jejího hekání přes zeď při práci. On vlastně 
není schopen vyjádřit city vůbec a už vůbec je ně-
jak fyzicky uspokojit jinak, než o samotě, ve svých 
představách a s mrtvými. Aby Lotharův život nebyl 
tak stereotypní a nudný, sužují jej podivné předsta-
vy a sny, v nichž přichází o nohu a pronásleduje jej 
vagina dentata. No a kromě toho je to sériový „rtěn-
kový“ vrah, protože zabíjí dívky a občas i muže (vý-
borná scéna se Svědky Jehovovými) a  jejich těla si 
fotí v nelichotivých situacích. Schramm možná není 
tak šokující a kulervoucí jako Nekromantici a Der Tö-
desking, ale výrazově, hlavně díky výborné kameře 
a perfektnímu střihu, za doprovodu tradičně výrazné 
hudby, velmi povedenému hereckému výběru dvou 
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hlavních představitelů a  jejich hereckého výkonu, je 
to pravděpodobně nejpovedenější a  nejzajímavější 
Buttgereitův kousek.

Po Schrammovi se Buttgereit zdánlivě odmlčel. 
Teoreticky řečeno, nenatočil již nic zásadního nebo 
něco, čemu by byla věnována širší pozornost. Prak-
ticky však tvořit nepřestal. Dostal na starost speci-
ální efekty v horrorové komedii o vraždících kondo-
mech Kondom des Grauens (1996), napsal scénáře 
ke dvěma fi lmům, jež však nebyly realizovány. Po-
dílel se na rádiovém vysílání. Na čas odjel do Kana-
dy, kde spolupracoval na  tvorbě sci-fi  seriálu Lexx. 
Natočil několik videoklipů a různých dokumentů. Na-
psal knihu o japonských monster fi lmech, jejíž vydá-
ní podpořila japonská nadace z Tokia. V  roce 2002 
pak na stejné téma natočil v Tokiu dokumentární fi lm. 
V  roce 2004 měl na starosti speciální efekty a  jako 
herec si zahrál ve  fi lmu Wenzela Storcha Die Rei-
se ins Glück. „Myslím, že jsem v oblasti celovečer-
ních fi lmů vykonal všechno, co jsem chtěl,“ prohlá-
sil v  jednom rozhovoru. Přesto se v roce 2010 vrátil 
ke svému superhrdinovi Kapitánu Berlínovi a nechal 
jej v celovečeráku Captain Berlin vs. Hitler bojovat 
hádejte proti komu. Podotkneme ještě, že se ve fi lmu 
objeví i hrabě Drákula. Poté se Jörg Buttgereit vrátil 
zpět ke krátkometrážnímu formátu a v roce 2012 na-
točil zatím poslední své dílo A Moment of Silence at 
the Grave of Ed Gein.

Možná to od Buttgereita nebylo zrovna moc pří-
větivé a  lichotivé, ale když byl v roce 2006 dotázán 
na dva své režisérské krajany, jimž se budeme věno-
vat na dalších řádcích, odpověděl: „Z toho, co si vy-
bavuji, začali natáčet až po mně a byly to fi lmy určené 
přímo na video. Myslím, že pro ně bylo rozjet kariéru 
lehčí. Když oni debutovali, já už jsem se o podobný 
druh fi lmů nezajímal, asi jsem už toho měl dost. (…) 
Někdo tvrdí, že jsou mými pokračovateli, ale myslím 
si, že jejich dílu chybí originalita a pouze opakují to, 

co jsme v minulosti již viděli ve větších produkcích. 
Myslím, že to není dobrý přístup. Když se točí under-
groundové fi lmy, měla by se probírat témata, kterých 
se fi lmy hlavního proudu nikdy nedotknou. Oni se na-
proti tomu uspokojují lehkými řešeními a jediné co je 
zajímá je, aby bylo: „více krve, více krve, více krve.“ 
Z obecnějšího hlediska je to nudné. (…) Viděl jsem 
více méně dva tři tituly každého z nich, znám ty reži-
séry osobně a soukromě je považuji za hodně sym-
patické. Jak jistě víte, v  současnosti píšu recenze 
do německého tisku a Andreas Schnaaas mi nechtěl 
pustit své poslední fi lmy: „Určitě napíšeš špatné re-
cenze!“ Takže jsem ty fi lmy nikdy neviděl.“

Jestliže Buttgereitovi šlo hlavně o obsah a pří-
běh, za nimiž technická stránka i v  rámci možností 
pokulhává, u  jeho kolegy, o němž bude dále řeč, je 
tomu takřka skoro naopak. Olaf Ittenbach na nějaký 
příběh, jeho hloubku a poselství tak nějak často zvy-
soka kašle a koncentruje se hlavně na formu a výra-
zové prostředky. Což vzhledem k  tomu, že mu jde 
převážně o gore a bizarnost (a v obou případech se 
postupem času vypracoval takřka k dokonalosti), ani 
nemá proč překvapovat. Příběh u něj tedy nehledejte 
a neočekávejte, litrů krve, řevu, bolesti, smrtelného 
chropotu, nechutné bizarnosti a dekapitace lidského 
těla na sto způsobů se vám naopak dostane měrou, 
kterou možná ani nebudete schopni nebo ochotni 
strávit. Ittenbach je prostě v jistém, úzce specializo-
vaném, ohledu talentovanější, originálnější a schop-
nější než oba jeho kolegové.

Jestliže jsme Buttgereita označili za  předčasný 
vánoční dárek, Ittenbach byl rovnou aprílový žertík. 
Narodil se totiž 1. dubna 1969 ve Fürstenfeldbruc-
ku. Jako jedenáctiletý zhlédl Fulciho klasiku Zom-
bi  2 jejíž krvavé speciální efekty mu učarovaly na-
tolik, že se rozhodl něco podobného vytvářet sám. 
Splašil kameru a  začal natáčet obskurní amatér-
ské kraťasy. Při tom samozřejmě vystudoval a začal 



[ 102 ]

pracovat jako zubní technik. Sami uznáte, že jakožto 
fi lmař natáčející převážně gore snímky, si povolání, 
a  tím i nevysychající inspiraci ohledně krve, boles-
ti a utrpení, nemohl vybrat lépe. Že jsou totiž zubaři 
sadističtí úchylové je jasné každému normálně uva-
žujícímu člověku. Když se ukázalo, že se natáčením 
podobných obskurností dá i uživit, Olaf prostory zu-
bařské ordinace natrvalo opustil a stal se fi lmařem 
na plný úvazek. Minimálně v  jednom svém fi lmu se 
však do zubní ordinace vrátil.

K  prvnímu celovečernímu fi lmu Black Past se 
dopracoval v  roce 1989. Příběhem obyčejného 
mladého studenta Thommyho, který jednoho dne 
na půdě najde řetězem převázanou truhlu obsahující 
ošuntělý deník a staré zrcadlo, Ittenbach jasně uká-
zal, o co mu v tomto a dalších fi lmech jde především 
a  čemu bude věnovat nejvíce prostředků, námahy, 
snahy a  tvůrčích intencí. Všechno totiž směřuje jen 
k jednomu – přesně jak podotkl Jörg Buttgereit: „více 
krve, více krve, více krve“. Všechno normální ve vět-
šině Ittenbachových fi lmech je jen vata spojující gore 
festy, masakry a z bezútěšného zajetí lidského těla 
osvobozené volně se pohybující krev, vnitřnosti, kon-
četiny a  jiné části těl. Thommy se totiž samozřejmě 
do deníku začte a zrcadlo si pověsí ve svém pokoji. 
A od té chvíle se začnou dít podivné věci, Thommy-
ho přítelkyně za podivných okolností skočí pod auto 
a jeho samotného začnou sužovat poměrně brutální 
sny, představy a vize, v nichž na něj útočí jeho mrtvá 
přítelkyně, on sám vraždí svou rodinu nebo břitvou 
řeže své vlastní tělo. Nakonec Thommy představám 
a moci zrcadla podlehne, doslova se změní v mon-
strum a  zajde si to vyřídit s  vlastní rodinou. I přes 
očividnou amatérštinu, bijící do očí takřka z  každé 

vteřiny, fi lm sklidil relativní úspěchy na  různých fi l-
mových festivalech. Ono ne v každém fi lmu jsou se-
kerou půleny nebo na nože nabodávány ženská po-
hlavní ústrojí a  jedno se přeci jen musí nechat, ne 
že by se Ittenbach při svých krvavých řezničinách 
nesnažil a ne že by nebyly působivé. Snad na tento 
popud se Olaf Ittenbach společně s několika přáteli 
z dětství rozhodl založit produkční společnost IMAS, 
která funguje dodnes.

Druhý celovečerní fi lm natočil v roce 1992, jme-
noval se Burning Moon a jistý narkoman v něm své 
sestře na dobrou noc vypráví dva příběhy. V prvním 
sériový vrah, který utekl z blázince, nahání a  vraž-
dí jednu rodinku. Ve druhém pak kněz propadnuvší 
Satanovi znásilňuje a vraždí ženy. Obraz jak z páté 
VHS kopie, naprosto neherecké výkony a velmi sla-
bé příběhy, ale střeva, uřezané penisy, uťaté hlavy, 
vypíchnutá oka a rozpůlená těla létají vzduchem jak 
na leteckém dni. Inu, Olaf Ittenbach v celé své kráse. 
Film byl pouhé tři měsíce po vypuštění do distribuce 
celostátně zabaven, Ittenbach hnán k soudu a na zá-
kladě paragrafu 131 trestního zákona (velebení nási-
lí) odsouzen k pokutě 5000 marek. Soudní tahanice 
kolem Burning Moon se táhly celých pět let, fi lm byl 
uvolněn až v  roce 1997, kterýžto rok je tak uváděn 
jako rok vzniku fi lmu.

Soudní tahanice ani dost vysoká pokuta Itten-
bacha nijak nezastavily, za pouhé tři měsíce prodeje 
Burning Moon vydělal dost na to, aby mohl začít na-
táčet další fi lm. Tím byl Premutos – Der gefallene 
Engel (1997). Lucifer nebyl první padlý anděl, ještě 
před ním byl Premutos, kterého bůh svrhl, on se pak 
potuloval celými lidskými dějinami, rozséval bolest, 
smrt a utrpení a křísil mrtvé, z nichž se stávali krve-
žíznivé zombie, až se svou skvadrou zavítal na  jed-
nu rodinnou narozeninovou oslavu poblíž Ingolstad-
tu. U Premutose se Ittenbach nechal trochu unést, 
pokusil se přesvědčit sám sebe, že zvládne i něco 
jiného, než jen gore a tak v první půlce fi lmu experi-
mentoval s  různými fl ashbacky a mnohými časový-
mi výlety do historie. Ne že by se mu to nevedlo, ale 
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zbytečně tím fi lm natáhl a  jakoby se vyčerpal. Litrů 
krve se nakonec přece jen dočkáme, jen je to gore 
tentokrát jaksi jednodušší, prostší a ne tak originální. 
Do zombíků se na Ittenbacha až zbytečně moc (jen) 
střílí a  střelné zbraně v horrorech (a  těch gore ob-
zvláště) nejsou zrovna moc záživné. Na motorovou 
pilu ale přeci jen dojde a nakonec láska a tank (ano, 
čtete dobře) zvítězí. Logika tentokrát již defi nitivně 
ustoupila někam do dáli a na  její místo se zadními 
vrátky vplížila budoucí častá návštěvnice Ittenbacho-
vých kousků – komediálnost. Ale s ní se o slovo při-
hlásí i nuda.

V  roce 2000 přivedl v pokusu o  trošku vážněj-
ší horror Riverplay do lesů k řece tři dvojice turistů, 
z nichž jedna jsou trošku psychopati, brzy se objeví 
první mrtvola, všichni se chovají naprosto nelogicky, 
navzájem se chtějí zabít a tohle všechno, jak taky ji-
nak, vede jen a pouze k nezbytné záplavě brutalit. 
Riverplay samozřejmě má své okamžiky, zoufale mu 
však chybí zajímaví herci a trošku promyšlenější vzá-
jemná paranoia postav.

O rok později se Ittenbach spřáhl se zahraničním 
kapitálem a odjel si do Spojených států natočit ko-
mediálně westernový horror o démonech Legion of 
the Dead, na nějž přesně sedí citace Jörga Buttge-
reita. Stokrát natočená, recyklovaná a viděná sterilní 
neoriginální americká nezajímavá nuda prakticky bez 
létajících končetin, s naprostou absencí vyhřezlých 
střev a sotva jedním litrem krve. A pokud vás nedora-
zí tohle, ten nejhloupější možný konec určitě.

Divákům se jeho za cizí peníze a v cizí zemi na-
točený fi lm možná nezalíbil, ale jemu práce v cizině 

a zahraniční kapitál rozhodně ano. A komu by se ne-
zalíbila. V nezávislé produkci, s  řadou soukromých 
dárců se vrhl na další projekty. Jedním z nich měl být 
v  roce 2002 i dobrodružný horror Evil Rising nebo 
Poison. Ty však byly nakonec zastaveny, stejně jako 
ve španělské produkci spolupráce všech tří v tomto 
článku zmiňovaných režisérů na společném projektu 
známém pod názvem Barcelona Babylon. Mělo jít 
o povídkový fi lm, podle Buttgereita on sám a Schna-
as své epizody napsali, Ittenbach svou nikdy nedo-
končil. Z projektu sešlo proto, že se produkční spo-
lečnost přemístila do Bangkoku.

Trochu psychologie do svých krváků se snažil při-
vést ve svém dalším horroru Garden of Love (2003) 
známém také pod názvem The Haunting of Re-
becca Verlaine vyprávějícím o mladé Rebecce, která 
přežije krvavý masakr v rodině. O několik let později 
Rebecca trpí amnézií a sužují jí krvechtiví duchové 
toužící po pomstě. Filmu se samozřejmě dá vytknout 
zbytečně natahovaný scénář, relativní levnost, naiv-
nost, děsící možná dvanáctileté diváky, ale zcela jistě 
potěší návrat starého dobrého ittenbachovsky zruč-
ně odvedeného gore zalitého příjemným počtem ký-
blů krve a lehká stopa atmosféry. Kromě toho je fi lm 
zajímavý dvěma věcmi. Hraje v něm Martina Schus-
ter, kterou v roce 2004 pojal Olaf Ittenbach za man-
želku a  na  ČSFD je tohle jeho nejlépe hodnocený 
fi lm, jediný, který je v červené, tak stylové barvě pro 
jeho tvorbu.

U  toho, co dělá Ittenbacha Ittenbachem, zů-
stal i  u  Beyond the Limits (2003). V  obou krva-
vých a  brutálních povídkách, jež spojuje magický 
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artefakt, umožňující získat nesmrtelnost, jak té první 
gangsterské, tak i druhé odehrávající se v 15. stole-
tí, se nešetří hektolitry krve, pukajícími hlavami, lé-
tajícími končetinami a čtvrcením. Milujete-li to, jistě 
odpustíte troubovitý scénář, mdlé herectví a přítom-
nou nudnost. Film byl ve stejném roce oceněn ce-
nou Golden Glibb Award na norimberském festivalu 
Weekend of Fear.

V Chain Reaction aka House of Blood (2006) 
se doktor Madsen střetne s vězeňským autobusem 
a po nastalé vzpouře je vězni zajat a donucen spo-
lečně s nimi najít místo, kde by mohl ošetřit jejich zra-
něného kamaráda. Starý dům v lesích není šťastnou 
volbou, protože je obýván podivnou náboženskou 
sektou. Dostatečná zápletka na  rozjetí řetězové re-
akce nešťastných krvavých náhod. Řev, krev a pokus 
o ubití diváka přemírou dialogů a zdvojením příběhu.

Svérázně pojatý instruktážní fi lm o průměrné ně-
mecké rodině Familienradgeber (2006) Olaf natočil 
společně se svou manželkou (podělili se jak o scé-
nář, tak režii i hlavní role) patrně jako netradiční al-
ternativu svatební cesty. Porod do záchodové mísy, 
nějaké to sádlo-máslo, fetiš oblečky, trochu koprofi -
lie (pro neznalé, rozhodně se nejedná o pojídání ko-
provky), neustálé masakrování vlastních dětí, které 
jako na běžícím pásu umírají jen proto, aby se oka-
mžitě objevily zase živé a  tatík je mohl opět trošku 
potrápit …

Rodinným problémům se Ittenbachovi věnu-
jí i v Dard Divorce (2007). Olaf zde režíruje manžel-
ku Martinu v hlavní roli právničky, která v  rozvodo-
vém řízení svého manžela připraví o všechny peníze 
a chystá se jej připravit i o možnost styku se dvě-
ma potomky. Začne to zabitým psem a krví napsa-
ným vzkazem. Hrůzostrašnou noc, která právničku 
očekává, si užijete pravděpodobně jen v případě, že 

ujíždíte (a nestyďte se za  to, je to lidské) na  latexu, 
krvi, bolesti, násilí, gore, mučení, brutalitě a bourá-
ní lidského dobytka zaživa. A to v různých variacích, 
kombinacích a  formách (např. v  podobě chlápka 
v kozačkách a latexových plavečkách s make-upem 
čtvrtícího lidské tělo lopatou).
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Olaf s  Martinou patrně procházeli manželskou 
krizí a rozhodli se pořádně si to vyříkat v pokračování 
Familienradgeber 2 (2009) v němž jde gore stranou 
a do popředí se dere Olaf promenující se po domě 
v posraných slipech a sypající ženě do polívky lupy 
a žluté z ucha a  jeho manželka Martina, vařící muži 
čaj z moči a použitých tampónů. Inu,  authentische 
deutsche Kunst.

Od  rodinné idylky k  lehkému fi losofování  řádně 
okořeněnému prověřenými krvavými postupy přešel 
Ittenbach v No Reason (2010). Mladou hrdinku sužu-
jí morbidní a kruté představy, jimiž ji provází průvod-
ce s maskou, která zasvěceným (a doufám, že nikdo 
nezasvěcený Howarda nečte) bude velmi povědomá.

V loňském roce pak vypustil dva horrory v dobro-
družně mysteriózním duchu. Prvním je Savage Love 
a druhý Legend of Hell v němž archeoložka nalezne 
podivuhodný artefakt a poté, co je zastřelena, se ob-
jevuje ve středověku, kde je jejím úkolem zavřít pe-
kelné brány. I  takovouto obsahovou podobu může 
mít jeho tradiční gore festival plný zombíků, létají-
cích mozků a vnitřností, stříkající krve, utínaných hlav 
a poletujících démonů.

K  režii a  psaní scénářů si Olaf Ittenbach čas-
to přibírá i herectví. Kromě valné většiny svých fi l-
mů si zahrál ve videofi lmech svého kamaráda, kraja-
na a kolegy Timo Roseho: Mutation 2 – Generation 
dead (2001), Rigor Mortis – The Final Colours (2003) 
a Mutation – Annihilation (2007) a zombíka si střih-
nul v La Isla (2010) Michaela Effenbergera.

Zodpovědný a pilný přístup k maskérství, efek-
tům a  trikům, v nichž se vlastní pílí a zápalem do-
pracoval k  profesionální dokonalosti, jej dostal 
do  úrovně, kdy byl k mnoha fi lmům najímám jako 

trikař a  supervizor fi lmo-
vých efektů. Ke spoluprá-
ci v  této oblasti jej mimo 
jiné přizval jak Uwe Boll 
pro své fi lmy BloodRayne 
(2005), Seed (2007) a Tu-
nnel Rats (2008), tak i An-
dreas Bethmann (Angel of 
Death II, Terror Creek), 
Timo Rose nebo Marc 
Fehse a Juliane Block pro 
svůj fi lm Killerbus (2004).

Ittenbachova tvorba 
se prakticky točí v  zača-
rovaném kruhu, z  něhož 
nemůže, nechce nebo ne-
hodlá vystoupit. Na  jednu 
stranu tak divák přesně ví, 
co očekávat a  nemusí se 
obávat přehnaných a  ne-
čekaných experimentů, 
na  druhou stranu lze ho-
vořit o  jistém stereotypu, 
snad i sestupné tendence, 

neboť i jeho nejskalnější fanoušci tu a tam zavzpomí-
nají na staré dobré časy Ittenbachovy rané ryzí a sy-
rové tvorby.

Aprílovým dítkem je i  poslední námi představo-
vaný německý režisér Andreas Schnaas. Narodil se 
1. 4. 1968 v Hamburgu. K fi lmařině se dostal úplně 
stejně, jako jeho předchozí dva kolegové. Již v mládí 
mu učarovaly horrorové fi lmy plné zombie, krve, mon-
ster a příšer a rozhodl se, že je začne sám točit. A jest-
liže je Jörg Buttgereit budovatelem jakéhosi artového 
originálního pojetí hororrového undergroundu a Olaf 
Ittenbach představitelem možností svými schopnostmi 
vystoupat do rozpočtově realitivně slušně zajištěných 
sfér céčkově zasmrádlé béčkové úrovně, Andreas 
Schnaas je hrdým představitelem amatérského under-
groundu dokonce i  v  samotném horrorovém under-
groundu. A abychom to specifi kovali přesněji, nechme 
promluvit lid: „Německá undergroundová scéna je ne-
chutná a absolutně nevkusná, tohle hne žlučí každého 
sebevětšího horrorového fanouška,“ napsal v komen-
táři k fi lmu na Encyklopedii horrorového fi lmu Nekro. 
Co jeho tvorbě chybí na obsahu, kvalitách, příběhu, 
herectví, technickém zázemí a alespoň nějaké slušné 
obecně koukatelné úrovni stravitelné pro širší divác-
ké publikum, to hravě dohání nejryzejší esencí kombi-
nace naprosté amatérštiny a nejzapálenějšího nadšení 
pro žánr. Asi nejvýstižnějším ohodnocením jeho tvor-
by, na které jsem narazil, je prohlášení, že jeho tvorba 
je úplně blbá, ale zábavná.

První fi lm s názvem Hunted natočil již ve dva-
nácti letech. Společně se svým kamarádem v něm 
Andreas zabil starého muže, kterého hrál Andreasův 
dědeček. On to byl vlastně v podstatě rodinný fi lm, 
protože za kamerou tehdy stál Andreasův otec.
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Ve svém prvním celovečerním fi lmu Violent Shit 
(1989, uvádí se i rok 1987) nás seznámil se svým sé-
riovým vrahem Karlem the Butcherem, kterého zcela 
beze smyslu, náznaku děje, zápletky a jakékoliv logi-
ky nechal pobíhat s nožem a sekáčkem po lese a za-
bíjet lidi. Se všemi školáckými amatérskými chyba-
mi, jako nesnesitelná délka gore scén. Ono sledovat 
bodání nožem do vaginy může být fajn, ve fi lmech 
se to nevídá často, ale sledovat to pět minut? Přes 
všechny nedostatky a negativa, Violent Shit se stal 
prvním německým direct-to-video fi lmem, objevil se 
ve videopůjčovnách v Evropě a USA a sklidil i relativ-
ně velký úspěch. Docela zajímavým způsobem při-
šel jeho celovečerní debut ke svému názvu. Schnaas 
si dopisoval s  jedním kamarádem a  ten mu napsal, 
že všechno co dělá, je násilná sračka. A název byl 
na světě.

Později se Schnaas k názvu dvakrát vrátil a rozší-
řil svůj debut na třídilnou sérii. Ve Violent Shit II (1992) 
tentokrát v lese mučí, zabíjí a čtvrtí Karl se svou mat-
kou. Ve Violent Shit 3 – Infantry of Doom (1999) se 
vraždí v podivném vojenském táboře na ostrově, do-
jde i na kung fu a vyjmutí páteře z těla skrze anální 
otvor.

Jako poctu zombie žánru a  svým oblíbeným 
zombie horrorům, na něž do fi lmu nafl ákal spoustu 
odkazů, natočil krystalicky čistý špatný fi lm Zombie 
‘90: Extreme Pestilence (1991) s  naprosto debil-
ním, ale uznávaným a oblíbeným (ano, někdy je něco 
opravdu tak špatné, až se do  toho člověk zamiluje) 
anglickým dabingem.

Goblet of Gore natočil Schnaas již v roce 1996, 
ale díky mnoha problémům se premiéry dočkal až 
v roce 2005. Tvrdí se o něm, že u diváků možná ob-
stojí jako pornofi lm, jako horror asi ne.

Ze zcela nepochopitelným příčin se Schnaas 
v  roce 1999 rozhodl přetočit klasiku Joe D‘Amata 
Antropophagus. Jak asi při jeho schopnostech, pro-
středcích a přístupu nejen k žánru ale i fi lmařině An-
thropophagous 2000 dopadl, si zřejmě domyslíte 
sami. D‘Amato si něco takového v  rok svého úmrtí 
asi nezasloužil, na druhou stranu je třeba zmínit, že 
se na tenhle fi lm najdou i docela pozitivní a vstřícné 
komentáře.

V roce 2001 šel Andreas trochu do sebe, přesu-
nul se do  Itálie, kde s profesionálními herci natočil 
fi lm Demonium. Snad aspoň za ty lepší herecké vý-
kony se fi lm dočkal i lepšího hodnocení, než bylo do-
sud pro jeho tvorbu obvyklé.

Z  Itálie to vzal přímo do Spojených států, kde 
natočil příběh o pomstychtivém vraždícím psycho-
patickém titulním rytíři z minulosti, který se objeví 
v současném NY, kde v  zabíjení vesele pokračuje, 
nazvaný Nikos (2003). Pro mnohé jeden z  nejhor-
ších Schnaasových fi lmů zaujme snad alespoň tím, 
že jednou z obětí Nikose je sám Lloyd Kaufman, jenž 
před svým skonem stihne alespoň zpropagovat To-
xic Avengera.

V  Don‘t Wake the Dead (2008) se vrátil zpět 
k zombie žánru a přidal mu trochu akčního feelin-
gu. Z  fotek alespoň masky nevypadají zrovna moc 
špatně.

O  rok později se spřáhl s  krajanem Timo Ro-
sem a společně režírovali hned tři fi lmy. V Unrated: 
The Movie (2009) před kameru přivedli spoře oděné 
a oděvy stále odkládající děvy, nějaké ty nácky, gh-
úly a démony a nejprve krutě mučí diváky ultranu-
dou před masakry, aby pak v masakrech mučili herce 
a postavy. V Karl the Butcher vs Axe (2010) přivedli 
po dlouhých pětadvaceti letech v pekle Schnaasova 
oblíbence Karla the Butchera do roku 2023 zmítané-
ho válkou gangů. Démon Karlovi přikázal zničit nové-
ho zabijáka Axe. Kromě režie se Schnaas s Rosem 
podělili o hlavní titulní role. Krev, mučení, dekapitace 
všeho možného proložené odhalenými ňadry a  jiný-
mi částmi ženských těl (nebo jejich zbytků).... Nikdo 
snad neočekává nic jiného. Zatím posledním jejich 
společným projektem pak je pokračování Unrated 2: 
Scary as Hell (2012). Na co v něm asi tak narazíte 
a čím vás zahltí, si zkuste uhádnout sami.

Stejně jako dva předešlí, i Andreas Schnaas čas-
to uspokoval i herecké ambice a promenoval se před 
kamerou nejen ve svých mnohých fi lmech (nejvýraz-
nější jeho rolí je zřejmě Karl the Butcher), ale i ve fi l-
mech svých kolegů Timo Rose (Mutation, Midnigh-
t‘s Calling), Andrease Bethmanna (Dämonenbrut, 
Angel of Death 2), Olivera Krekela (Fog2 – Revenge 
of the Executed), Alexe Wesleyho (Опухоли), včet-
ně belgicko-americké tromácké prďárny Parts of the 
Family (2001). Zatím naposled si ve společnosti her-
ců jako Sean Bean, Sean Pertwee, Tom Savini nebo 
Doug Bradley před kamerou zatrdloval v akčním vá-
lečném horroru Shauna Roberta Smithe The 4th Re-
ich (2013).

Honza Vojtíšek
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Čeští horroroví autoři mají těm polským co závi-
dět. Oni totiž publikují docela často, protože jednak 
na větším trhu a druhak v atmosféře mnohem přízni-
vějšího vztahu k žánru. A to jak na papíře, tak v elek-
tronické podobě. Což se nijak negativně neodráží 
na kvalitách příběhů. V roce 2008 se nás o tom po-
kusil povídkovou sbírkou přesvědčit Łukasz Śmigiel.

Vydavatel: Redhorse, 2008.
Počet stran: 320

Ze dvanácti stylisticky i žánrově poměrně pest-
rých povídek jde vyčíst hlavně jedno. Łukasz Śmigiel 
je především výborný vypravěč, který svou citlivos-
tí pro detail, schopností dokonale a barvitě vykres-
lit komplexní a svébytné universum daného příběhu 
(zdůrazněme alespoň v tomto ohledu opravdu barvi-
tou dobrodružně horrorovou zombie fantasy Deka-
thexis), řečeno reklamním sloganem, prostě chytne 
a nepustí.

Zvládá to natolik dobře, že mu to docela pomáhá 
i tam, kde má trochu problémy s příběhem jako ta-
kovým, jeho originalitou nebo pointou. Což je případ 
např. zřejmě nejhorší a nejslabší povídky sbírky, tří-
dílného vánočně zlodějského dobrodružství Śmierć 
Prokris, ukázky, jak se dobře a napínavě (první část) 
rozjetý příběh skrze neoriginální a nepřekvapivý ba-
last (druhá část) zvrhne v naprosté bahno postráda-
jící nějakou pointu (třetí část). Čím déle tu povídku 
čteme, tím více jsme zklamáni a v závěru nám Śmi-
giel nedá ani ránu z milosti. Trochu se to, v dobrém 
i zlém, týká i povídky Opowieść chłopca, která ne-
stojí na pointě. Povídka ji má, ale prohlédnete ji tak-
řka na samotném začátku, takže vás příběh v ničem 
nepřekvapí. Autor však příběh dokázal odvyprávět 
natolik dobře a poutavě, že ji vyzdvihl do výšin nej-
příjemněji působících povídek sbírky.

Śmigiela výrazně charakterizuje ještě jedna vlast-
nost. Zavést příběh v závěru dost výrazně někam ji-
nam, než by čtenář čekal. Mysleli byste si, že Przy-
jdzie i po cebie bude sci-fi  horrorem o vesmírných 
vetřelcích podobajících se tučňákům? Nebo že Ima-
go bude psychologickým horrorem o muži, který pře-
mýšlí, že zabije svou indiánskou manželku? No, jen 
si to myslete. Śmigiel jen nahodí atmosféru, upoutá 
vaši pozornost a pak najednou bez varování prud-
ce zahne za roh. Je možná diskutabilní, zda to není 

Demony
Łukasz Śmigiel
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nepříjemný, moc násilný a špatně snesitelný bod pří-
běhu, ale na mě to nepůsobilo zrovna špatně a v pří-
padě Przyjdzie i po cebie to byl dokonce vyloženě 
krok dobrým směrem.

Śmigiel prostě má občas problém s originalitou 
(až kingovsky – v žádném případě však nejde o žád-
nou kopii ani inspiraci – mysteriózní příběh o ambici-
ózním literárním agentovi Bestseller), zápletkami (pří-
běh o nájemném vrahovi, z nějž si teď, pouhý den 
po přečtení, nevybavuji vůbec nic, Fotel) nebo poin-
tami svých příběhů, a možná si to i uvědomuje. Přes-
to se ale nevzdává a snaží se čtenáře i tak jednodu-
še ukecat. Kupodivu to přináší jakýs takýs úspěch 
i u těch již zmiňovaných slabších povídek knihy.

Tato snaha jej pak tu a tam vybičuje i k výborným 
kouskům, originálním, zajímavým a chytlavým. Nigdy 
więcej o otci hledajícím svého ztraceného syna mě 
hodně zasáhla a její závěr mi udělal v mozku bordel 
dost slušný na  to, abych se jej snažil vymýtit a po-
chopit opětovným přečtením. Jde totiž o  nejorigi-
nálnější, nejpovedenější, nejsilnější a nejpronikavěj-
ší povídku sbírky. Nemám rád používání anglismů, 
ale tohle je, alespoň v rámci Śmigielovy sbírky mas-
terpiece. Zápletkou a zapojením reálných prvků, po-
stav a událostí je minimálně velmi zajímavou spíše 
vědecko-fantastická Piełna k_i_e_s_z_e_ń o  pátém 
rozměru. Velmi zábavná Klątwa z o. o, s výraznými 
komickými prvky, díky zápletce náleží k  nejlepším 
povídkám sbírky. Pojednává o fi rmě prodávající klet-
by, respektive o jejich zákaznících. Jednoduchá, od-
dechová, skvělá záležitost.

Śmigiel nás ve svých příbězích provede jak růz-
nými časovými úseky 20. století, od  I. světové vál-
ky (zajímavý, na detaily bohatý a až typicky zákopo-
vě mysteriózní Bohater 1916) po žhavou současnost 
(skoro až typická, snad proto průměrná, vánoční vy-
vražďovačka s  naštěstí alespoň trochu překvapivě 
příjemným závěrem Wesołych drzew), tak i  různými 
místy. Navštívíme Spojené státy, Polsko, Rusko, Ně-
mecko, Kanadu.

Název sbírky nemohl být vybrán výstižněji a tref-
něji. Śmigielova tvorba, alespoň v  této knize, totiž 
v podstatě odhaluje obrazné i skutečné démony. Dé-
mony lidí, vztahů, času i míst.

V záplavě horrorových příběhů (nezní to v sou-
časných českých podmínkách jako nesmysl?) De-
mony neoplývají uchvacující originalitou, vyčnívají 

však citem k  řemeslu i  žánru a  dobrým vypravěč-
stvím. Sami určitě uznáte, že když už, je mnohem 
lepší číst dobře a poutavě odvyprávěný upírský pří-
běh, než sice upírský, ale přesto nudný a nezajíma-
vý. Ano, i Śmigiel nás zavede mezi upíry. Naštěstí to 
udělá dobře a poutavě.

Pokud bych se měl zabývat negativy, pozasta-
vil bych se asi jen u dvou věcí, přičemž zdůrazňuji, 
že obě z nich jsou relativní a mohou mít z mé strany 
silně subjektivní konotace. První věcí jsou úryvky pís-
ňových textů uvádějících každou povídku. Což samo 
o sobě není vůbec špatné, často to vypadá i dob-
ře a potěší ta snaha autora vyhledat a spojit zdánli-
vě samostatný obsah již existující písně s  tématem 
vlastní povídky. Proti tomu nemám ani ň. Jako člo-
věku, který neovládá angličtinu,  mi však trochu vadi-
lo, a vlastně mě to i zarazilo, že ty úryvky textů jsou 
zveřejněny v  originále, tedy angličtině. Poláci jsou 
na tom obecně určitě se znalostí angličtiny mnohem 
lépe než já, ale myslím, si, že ne každý Polák anglic-
ky umí a v jeho (i v mém) případě ta snaha jaksi vy-
šla vniveč. Prostě absenci polského překladu textu 
nechápu. Druhou věcí je fakt, že povídky, respekti-
ve jejich styl, působí trošku fi lmově. Což opět samo 
o sobě nemusí být vůbec špatně, protože to minimál-
ně přináší jedno pozitivum, že ve většině případů se 
daný příběh čte dobře a svižně. Pokud ale milujete 
horrory, anebo příběhy obecně, jak ve  fi lmové, tak 
i literární podobě, a milujete je právě proto, že v obou 
formátech jsou trošku jiné, přinášejí jiný způsob vy-
právění a oba zaujmou svými specifi ky, jejich propo-
jení, respektive ovlivnění jednoho formátu druhým, 
budete asi vnímat trochu negativně.

Závěrem jen jedno sentimentální povzdych-
nutí. Vážení vydavatelé, zkuste se jednou vykaš-
lat na Stephena Kinga, Cliva Barkera nebo cukrující 
upíry a zombíky, koukněte jen tady kousek za hrani-
ce k sousedům a zkuste nám přinést něco od nich. 
Troufám si říci, že pravděpodobně neprohloupíte 
a my, obyčejní čtenáři, možná, ale opravdu možná 
(cítíte ten povzdech?), to oceníme a budeme mít ra-
dost.

Honza Vojtíšek
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Řekli jsme si, že dozrál čas více se věnovat další 
dimenzi horrorového žánru – komiksu. V tomto čísle 
tak najdete nejen skvělý rozbor českého horrorové-
ho komiksu od Chozeho, ale také první a určitě ne 
poslední recenzi na konkrétní komiks. No, a  jelikož 
Gangréna zadarmo nepracuje a druhý nejlepší mně 
známý komiksový expert jsem já, seznámí vás se 
zrodem Amerického upíra moje maličkost. A s vel-
kou radostí.

American Vampire 1–5 
Scénář: Scott Snyder, Stephen King

Kresba: Richard Albuquerque
Překlad: Viktor Janiš

Vydal: BB Art

Jak jsem už naznačil, v recenzované knize dojde 
k představení nového hrdiny, který, slovy Stephena 
Kinga, není: „ani bledým detektivem, popíjejícím Kr-
vavou Mary a pracujícím jen v noci, ani zhrzeným ji-
žanským gentlemanem, anorektickou puberťačkou, 
či dokonce zajíčkem s velkými bezelstnými kukadly.“ 

Skinner Sweet, jak se 
náš hrdina jmenuje, je 
upír, jakého znáte ze 
svého dětství, kdy stmí-
vání bývalo pouze ozna-
čením fajn doby mezi 
dnem a nocí. Krev chlem-
tá po litrech, pro přesdrž-
ku nejde daleko a  dva-
krát sexy asi taky nebude. 
Přesto, nebo právě pro-
to, jde o  nejsympatičtěj-
šího upíra, který se v žán-
ru objevil od dob Jesseho 
Hookera. A  to je kurevsky 
dlouho.

Prvních pět sešitů, které 
u nás souborně vydal BB Art 
v  perfektní úpravě nás se-
znamuje s historií Sweetova 

 Americký upír
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zrodu, jeho cestou do hrobu a z hrobu, zdravě nasra-
nou pomstou a „seznámením“se se začínající hereč-
kou Pearl, která v Hollywoodu dvacátých let minulé-
ho století hledá štěstí a slávu a nachází pouze bolest, 
utrpení a smrt. Která je ovšem pouze začátkem. Jde 
v podstatě o naťuknutí Skinnerových příběhů, které 
v současné době čítají 34 sešitů a jeden spin-off. 

První book je také zajímavý účastí Stephena Kin-
ga na scénáři. Je s podivem, že tato žijící legenda 
se do hájenství komiksu vydala až na stará kolena. 
Alespoň tak ale mohl čerpat inspiraci od svého syna, 
odpovědného za  skvělou sérii Zámek a  klíč, k  če-
muž se ostatně King v úvodníku přiznává. Druhým 
do týmu, méně známým, ale o to důležitějším, proto-
že svět Amerického upíra vymyslel, je Scott Snyder. 
V každém sešitu si střihli po  jedné „povídce“, celek 
pak orámovali Kingovou předmluvou a Snyderovým 
doslovem, který byl napsán, aniž by Snyder znal ob-
sah předmluvy: „vy byste četli Kingovu předmluvu 
s vědomím, že musíte napsat doslov?“ Snyder dnes 
mimochodem patří mezi největší komiksové hvězdy 
a  scénáristicky se podepsal například pod Batma-
na (Black Mirror, Gates of Gotham) či Swamp Thing 
(Raise Them Bones, Family Tree).

Sebelepší komiksový scénář by stál za  houby, 
kdyby nebyl uveden do pohybu schopným výtvarní-
kem. A tady měl Snyder výbornou ruku při výběru, jak 

ostatně několikrát zdůrazňuje v doslovu. Kresba Ra-
faela Albuquerqua je nádherně temná a nebojí se ani 
akce, které je v knize dostatek, ani emocí. Podobné-
mu příběhu sedne jako prdel na hrnec a dotváří hut-
nou atmosféru, ve které se to hemží zubatými upíry 
s dlouhými drápy i krásnými mrtvými ženskými těly.

Já vám málem zapomněl sdělit, že Skinner Sweet 
je zvláštním upírem. Jako první svého druhu zrozený 
na  americké půdě má určité zvláštnosti, mezi kte-
ré patří především schopnost opalovat se u bazénu 
a  svačit k  tomu původní evropské upíry. Měli bys-
te vyrazit do nejbližšího komiksového shopu a dát si 
gáblík společně se Sweetem. První book Amerického 
upíra je totiž událostí, která se v Česku na poli komik-
sového horroru odehraje jednou za dekádu. A kupte 
jich raději více, ať se BB Artu vyplatí a vydají i zbylé 
čtyři knihy. Bylo by škoda, kdyby příhody Skinnera 
Sweeta dopadly podobně jako Zámek a Klíč, který už 
hodně dlouho čeká na své počeštěné pokračování.

Roman Kroufek
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Život v americkém Salemu měl nesporné kouzlo 
v sedmnáctém století, kdy se tam upalovaly čaroděj-
nice a má ho i dnes, kdy na obyvatele tyto ženy pů-
sobí poněkud sofi stikovanějšími metodami. Minimál-
ně tedy v novém autorském snímku Roba Zombieho 
Lords of Salem.

Režie: Rob Zombie
Scénář: Rob Zombie

Délka: 101 min
Původ: USA, Velká Británie, Kanada

Rok: 2013
Hrají: Sheri Moon Zombie, Bruce Davison, 

Dee Wallace, Billy Drago, 
Michael Berryman, Meg Foster

Dovolte mi, abych začal trochu ze široka. Mám 
rád Roba Zombieho. Tedy, mám ho rád, když se vě-
nuje své původní látce a dvojici House of 1000 Corp-
ses a především Devils Rejects pokládám za ty nej-
lepší ukázky moderního amerického horroru vůbec. 
Jeho práce s vizuálem a hudbou je v  těchto sním-
cích až hypnotizujících a tak jsem se svého času tro-
chu těšil i na jeho pojetí Halloweenu. To bylo bohužel 

Lords of Salem
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naprosto otřesné, technika byla sice bezchybná, ale 
příběh a postavy stály za  hovno. K dokonalosti to 
bylo dovedeno v druhém díle, který se skoro nedal 
sledovat. Jeho návrat k původní tvorbě, kterým jsou 
právě Lords of Salem, jsem proto vyhlížel s velkými 
očekáváními.

No, nakonec se výsledek zastavil někde upro-
střed, mezi pekelnou žumpou Halloweenu a geniál-
nem rodinky Firefl yovic. Příběh se točí kolem rozhla-
sové dýdžejky Heidi, která se svými dvěma kolegy 
vede úspěšný pořad na jakési obskurní rockové sta-
nici. Jednoho dne jí domů dorazí tajemně vypadající 
zásilka, obsahující vinil s hudbou skupiny Lords of 
Salem. Heidi ji pustí nejen sobě, ale i svým poslucha-
čům a sranda může začít. Na scénu vstupují tři čaro-
dějnice, které jsou potomky těch původních salem-
ských a pomalu si Heidi motají kolem prstu. 

To by byl prakticky celý příběh, který je tím po-
sledním, co by vás na  Lords of Salem mělo zají-
mat. Zombie ho, počítám, napsal klasicky za  jednu 
noc v nějakém alkoholovém deliriu, přičemž už teh-
dy si hlavně kreslil črty kulis, které budou tvořit jed-
notlivé scény. Protože síla tohohle horroru je v tom, 
jak vypadá a  jak hraje. Prakticky každá druhá scé-
na je samostatným obrazem, který funguje zcela 

nezávisle a  zabodoval by jako malé stylistické cvi-
čení. Se vzrůstající stopáží se intenzita těchto obra-
zů zvyšuje a vše vrcholí makabrickou čtvrthodinkou, 
která v některých nejvyhulenějších momentech při-
pomíná náborové video satanistů. Kdyby tedy sata-
nisté něco jako náborová videa měli. Vizuál a hud-
ba jsou v Zombieho rukou neuvěřitelně silnou zbraní 
a pomáhají mu v místech, kde by jiní tvůrci chcípli 
na slabý příběh a nepovedené postavy.

Bohužel, ostřílený divák jako já prohlédne skrze 
závoj líbivých obrázků a ony neduhy spatří v celé je-
jich nahé kráse. Což by v případě zachovalé Sheri 
Moon Zombie vlastně až tak nevadilo. Tělo má hol-
ka pořád ještě hezky stavěné, ale herečka je přinej-
lepším průměrná. Afektovanou Baby,  připravenou 
pro svou svobodnou nasranost položit i život, jsem jí 
věřil mnohem víc. Tady táhne celkový dojem trochu 
pod hladinu, ale faktem je, že ta hladina zůstává stá-
le na dohled. Doufejme, že se Zombie k režii horrorů 
ještě někdy vrátí a manželku nechá doma.
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Říká se, že kam se nedostane čert, tam nasadí 
ženskou. Když se tak zamyslím, Karolína byla přímo 
ďábel sám a kvůli jejímu tělu by se vzdal zlata i sa-
motný papež.

Ale abych nepředbíhal událostem.
Jmenuji se Štefan Moracovský, je mi něco přes 

čtyřicet a jsem spisovatel. Myslím tím jako vážně spi-
sovatel. Ne žádnej ztroskotanec vyfl usnutej z kurzů 
tvůrčího psaní. Vydal jsem několik dobrých kous-
ků, úspěch slavily především v zahraničí. Češi jsou 
jako literární opice a pokud se nejmenujete Žamboch 
nebo Kulhánek nemáte budoucnost. Jenže poslední 
dobou jsem zabíjel čas jen zíráním na poblikávající 
kurzor a místo toho, aby se ta proklatá blikající věc 
pohybovala dopředu, couvala a cestou žrala všech-
na písmena, co jsem byl schopnej vydolovat.

Můj umělecký blok došel až do  takový fáze, že 
jsem si chtěl skočit šipku pod jedoucí vlak. Nic ji-
nýho, než vymejšlet fi ktivní postavy, jsem neuměl 
a představa že do doby, než mi dojdou prachy, nic 
nenapíšu, byla až hrůzostrašná.

Byl únorovej večer, seděl jsem u počítače a pro-
jížděl nejnovější zprávy, co se událo a o čem by se 
třeba dalo psát. Jenže internet byl napěchovanej 

kecama o  Zemanovi a  jeho nehezké dceři. Možná 
kdybych jeho ratolest nějak zamordoval, kdyby jí tře-
ba ukousla hlavu oživlá mrtvola …

Klišé.
Všechno bylo až k posrání klišé. Psal jsem rád 

sci-fi , horrory, nějaké ty lehčí krváky, ale všechno, co 
mě napadlo, bylo jednoduše k hovnu.

Stavěl jsem se na hlavu z toho, jak někdo mohl 
napsat román o sladkém upírovi, vlkodlakovi a ma-
lém čaroději, co hájí dobro. Kdyby přišel nějaký spi-
sovatel s  verzí hnusnýho, krvelačnýho vysávalka 
a nebo s chlupatým a uslitaným vlkodlakem, fanynky 
známé slátaniny mu urvou hlavu.

Bezmyšlenkovitě jsem překlikával, spíš už jen pro 
uklidnění než pro čerpání informací. Najednou mě 
do očí uhodil rudě zářivý nápis: „Máš rád bolest?“ 
Obočí se mi scuklo téměř dohromady, jak jsem se 
zamračil. Nejspíš to byla nějaká přiblblá stránka pro 
mladistvý, ale přesto jsem sjel pod nápis. Byla tam 
animace dívky rozpustile se svíjející okolo tyče a ru-
kou vybízející návštěvníka stránky, aby ji následoval. 
Na striptérku byla oblečená celkem netradičně a ob-
ličej nezakrývala šminkami.

 Bar u mrtvé coury
Ivana Pajerová
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Animace se opakovala stále dokola. Rusovláska 
se otočila okolo tyče a se svůdným úsměvem udě-
lala pokaždé to stejné gesto. Začal jsem poklepávat 
prsty na myši, jako pokaždé, když mě něco zaujalo. 
V pravém rohu stránky byla adresa baru. Název chy-
běl. Prostě jen adresa.

Opsal jsem si ji na kousek papíru, popadl bundu 
a vyšel ze dveří.

Taky se říká, že co můžeš udělat hned, neodklá-
dej na jindy.

Potřeboval jsem nakopnout múzu a  ten bar mě 
zaujal. Raději jsem tomu nedával moc šancí. Pros-
tě pajzl, kde se scházejí děcka, co si myslí, že jsou 
tajemný, nebezpečný a žerou horrorový fi lmy a ska-
rifi kaci.

Když jsem se zastavil před dotyčným barem, tro-
chu jsem se zašklebil. Neonový nápis sotva mrkal. 
Reklama jen tak tak stačila na  to, aby upozornila, 
že bar je zde, přímo tady, její původní záměr, poutat 
a lákat k návštěvě, se již dávno vytratil v mrtvolných 
záchvěvech poblikávání. Jmenoval se ‘‘Mrtvá coura“. 
Aspoň originální název. V románu by uspěl, ale aby 
taky bylo o čem psát, zaprosil sem skoro nahlas, pro-
hrábl si hnědé vlasy, nechal je plesknout o koženou 
bundu a vstoupil.

A že bylo o čem psát.

Byl sem připravenej na všechno, jen ne na ban-
du chlapů v mém věku, posedávající u  stolů, pijící 
pivo a hrající pokra. Vyvýšené pódiu bylo prázdné, 
ani stopy po rusovlasé dívce. Právě teď sem hlavní 
atrakcí byl já. Nasucho jsem polkl.

Nelíbily se mi ty zvídavý pohledy. Možná ještě 
nepříjemnější mi byly pohledy ženskejch, se kterýma 
život prostě do slova a do písmene vyjebal. Někte-
ré se krčily v koutě a  lízaly si čerstvě utržené rány. 
Jiné měly obličeje téměř zahojené a poslušně, jako 
feny, seděly na zemi u nohou chlapů. Ovládal jsem 
ksicht, abych neprojevil zhnusení a otočil se k baru, 
kde jsem se posadil na  jednu ze stoliček a poručil 
si u obtloustlého výčepního pivo. Ten vypadal, že mi 
půllitrem rozbije hlavu, ale nakonec přede mnou při-
stála jedna zrzavá kráska s pěnou.

Z toho baru mi bylo na blití, jenže já musel něco 
napsat, a  pokud bych vstřebal určitou atmosféru, 
mohlo by to něco hodit další knížku.

Když jsem se napil a  trochu zklidnil, uvědomil 
jsem si zvuk tiché hudby, která se linula ze zaprá-
šených repráků. Přišlo mi to jako něco mezi count-
ry, tvrdším metalem a Mansonem, jenomže se hudba 
líně vlekla a dodávala prostředí potřebnou ponurost 
a napětí. Sáhl jsem do vnitřní kapsy bundy a vytáhl 
zápisník s perem. Rychle jsem nalistoval volnou stra-
nu a zapisoval pocity z místa, kde jsem se, bohužel, 
nacházel. Stihl jsem však napsat jen pár strohých po-
známek, když mi na notes hrábla obrovská, špinavá 
tlapa. Zatrnulo ve mně. Jel jsem pohledem po ruce 

výš a výš, k rameni, přes neviditelný krk až do obli-
čeje tlustého průseru.

„Si fízl?!“ zamručel, pro mě až mučivě nahlas, vý-
čepák.

Živě jsem si dokázal představit scénu za mnou. 
Jak si chlapi nasraně odložili karty a věnovali mi zne-
chucený pohledy a ženský se škodolibě ušklíbly, že 
dnes nebudou zmlácený ony.

„Si hluchej, zmrde?“ zkroutil prsty tak, že první 
stránku bloku úplně zdemoloval.

„S-Jsem spisovatel,“ hlesnul jsem. Žádnej hrdi-
na, domyslel si.

Odsouvání židlí bylo kurevsky stresující. Srdce se 
mi rozbušilo jako o závod. Chtěl jsem prostě vypad-
nout. Vysrat se na nějaký prostředí a nasávání atmo-
sféry. Přál jsem si sedět doma v trenýrkách na křesle 
a zírat do počítače. Bezduše čekat na múzu, co by 
mě nakopla přímo do koulí.

„Myslím, že Mrtvá coura je celá vlhká, když do ní 
zajel spisovatel,“ holčičí hlásek byl na  tuhle dvoj-
smyslnou češtinu až moc nevinnej, přesto mi svitla 
naděje, že nebudu svůj ksicht muset rovnat zpátky 
do současné podoby.

Barman stáhl svou nechutnou pazouru z notesu, 
nebo aspoň z toho, co z něj zbylo a zase se věnoval 
natáčení piva. Šoupání židlí zaznělo znovu, tentokrát 
naštěstí zpátky ke stolům. Pro mé štěstí.

Lehký dotek na zádech posílil můj strach.
„Myslím, že vlhká není jenom coura,“ šeptla mi 

do ucha a  laním skokem vyskočila na stoličku ved-
le mě. Nutkání otočit se k ní jsem se ani nepokoušel 
přemáhat.

Rusovláska z videa. Přímo přede mnou na baru.
Byla ještě krásnější, než jsem si na  webovce 

mohl všimnout. Rusé vlasy měla stáhnuté do dvou 
uličnických culíků. Obličej drobnej a  lehce pihatej, 
přesto vytvarovanej k  dokonalosti, stejně jako její 
tělo. S touhle ženskou jsem se už několikrát setkal. 
V mých nejtajnějších snech. Musel jsem se krotit, 
abych nápadně nevočumoval její úbor. Pekelně úzké 
džínsy, na  několika patřičných místech rozervané. 
Bílé tílko utržené těsně pod ňadry. Určitě zcela náho-
dou a neplánovaně si nevzala podprsenku.

Znervózněl jsem. Rusovláska si byla sakra vě-
doma své provokace a  ještě ji posilovala svou dlaní 
na mým stehně.

Olízl jsem si vysušené rty. Netušil jsem, co jí mám 
odpovědět, ani kam se mám koukat. Byl bych vděč-
ný za jakýkoliv manuál typu Co dělat, když vám jsou 
nepohodlné kalhoty a hrozí smrt?

„Líbíš se mi,“ posunula dlaň výš. „Chtěl bys mě 
šukat?“ podepřela si koketně hlavu.

Zapomněl jsem, jak se vlastně dýchá a jen šoko-
vaně zíral na ty rozverný rty, který tu větu vypustily. 
Výčepák se tvářil jako by nic neslyšel, ostatně stejně 
jako zbytek hostů, přestože nešeptala.

„Ehm, no … co?“ vykoktal jsem. V  ten moment 
jsem proklínal internet i sám sebe. Co když to je něčí 
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děvka? Každou chvíli jsem se smiřoval s  faktem, že 
sem vrazí pasák a mě najdou za týden v černým pytli 
s dírou v palici a ustřeleným rozkrokem. Snad to byla 
ironie. Atmosféru jsem čerpal opravdu plnými doušky.

„Jestli by si mě chtěl š-u-k-a-t,“ vyhláskovala 
a zvonivě se zasmála. Ruka jí zajela až do mého roz-
kroku. Zavřel jsem oči a pokoušel se zahnat vzrušení.

„Chtěl bys mě.“ To už nebyla otázka.
Dveře do baru se rozrazily a  já se, vytrženej ze 

svých nekalých myšlenek, podíval na příchozího. Byl 
to muž mého věku, vysoký, hubený s dlouhými še-
dými vlasy až po  zadek. Okolo pasu držel na  jeho 
poměry atraktivní slečnu ve společenských šatech. 
Sám byl navlečenej v nechutně ušmudlaném triku. 
Dívka nevypadala, že by tu byla dobrovolně.

Rusovláska sledovala můj pohled. Na  tváři vy-
kouzlila potěšený úsměv.

„Bude překvapení večera, pisálku. Pak mi o tom 
napíšeš,“ zkousla si ret a prstem přistála na mé tváři. 
V  jejích nevinně modrých očích výhružně zablesklo. 
A já měl sakra špatnej pocit.

„Karolíno, zlato, vedu ti kamarádku,“ zachechtal 
se dlouhovlasej chlápek. Pak zpozoroval mě.

Karolína mezitím seskočila ze stoličky a rozběhla 
se ke zmatené dívce. Šedovlasej se vydal opačným 
směrem, ke mně.

„Co ty si za zmrda?!“ zařval, odněkud vytáhnul 
zbraň a namířil ji bez okolků vstříc mému obličeji.

Pokusil jsem se jí nějak vyhnout, ale chytl mě ze-
zadu za vlasy a já ucítil hlaveň na čele.

Představa igelitového pytle narvaného mým tě-
lem se vykreslovala v barvách. Velmi pochmurných.

Začalo mi být zle, hodně.
„Ivane, to je spisovatel a je můj!“ zdůraznila Ka-

rolína.
Přišlo mi, že mluví z hrozně velký dálky, ale v du-

chu jsem s ní souhlasil; budu raději její, než toho psy-
chopata. O pár minut později bych si však svým vý-
běrem tak jistý nebyl.

„No, zmrde, máš asi kurevský štěstí,“ odhalil zkaže-
né zuby a zbraň zmizela stejně rychle, jako se objevila.

„Tak na místa vy honibrci! Bude mejdan!“ rozpřá-
hl ruce a idiotsky se zachechtal.

Zůstal jsem jako opařený. Během následujících 
minut moje mysl fachčila naprosto špičkově a já pře-
mýšlel, jaký možnosti na útěk mám, aniž by si ze mě 
někdo udělal sekanou. Pořád jsem nemohl pochopit, 
jak jsem se do takového průseru mohl dostat.

Jako první mě napadla ujetá sekta. Všichni se tu 
dobře znali, byl jsem nejspíš jedinej, kdo do toho je-
jich spolku nebyl zasvěcenej. Já a ta holka v šatech.

Zarazil jsem se.
Při přemejšlení mi unikl pohyb v baru. Nikdo už 

nehrál karty, všichni se natočili směrem k  pódiu, 
na kterým teď stála židle. Světla se ztlumila a hlavní 
kužel dopadal pouze na jeviště.

„Tak pojď, nebo ti to unikne!“ Drobné ruce mě 
stáhly ze stoličky a vedly ke kulatému stolu.

„Já musím jít,“ pokusil jsem se slabě protestovat. 
Tlak v kalhotách už dávno polevil, přál jsem si zdrh-
nout. Bál sem se toho, co přijde.

„Na to je pozdě, raději čum, nebo můžu říct Iva-
novi, že budeš další zájemce. A to by byla věčná ško-
da, pisálku,“ usmála se mile a já zahlédl ty nemilosrd-
né plameny, které ji obklopovaly.

Hlasitost hudby se stupňovala a moje obavy taky.
„Dámy a  pánové, zatajte dech. Dnes budete 

svědky něčeho, co jste ještě neviděli, ani jste o tom 
neslyšeli. A bude se vám to líbit.“

Hlas patřil bezesporu Ivanovi. Intonoval tak, že 
mi z toho naskočila husina. Napjatě jsem čekal spo-
lu s ostatními, jenže já jsem byl jedinej, kdo se z na-
stávající situace mohl posrat. Já a holka v šatech, 
která se zjevila na pódiu. Za ní stál Ivan a držel ji 
za ramena.

“Vomrdej ji!“ zařval někdo zprava a postavil se.
Než jsem si ho pořádně prohlídl, padl výstřel 

a vnitřek jeho hlavy se rozprskl o zadní stěnu baru. 
Šokovaně jsem čuměl na místo, kde stál. Karolína 
vedle mě se pobaveně zachichotala. Nebyla sama. 
Zmrzačená ženská, která mu předtím seděla u no-
hou, se teď plazila po  jeho těle a strkala prst do kr-
vavé díry na  čele. Defi nitivně se mi zvedl žaludek 
a jeho obsah se dral nahoru. Zakryl jsem si pusu dla-
ní a přemáhal se vrátit obsah žaludku zpět.

Rozhodně mě nepřitahovala myšlenka skončit 
stejně jako narušitel.

„Dávej pozor!“ uhodila mě do  ramene Karolína 
a  já měl chuť té děvce vrazit pěstí. Bezmocně jsem 
však nasměroval pohled před sebe a sledoval k smrti 
vystrašenou holku. Třásla se a nestačila polykat slzy.

„V  téhle společnosti se budeme chovat sluš-
ně! Rozumíte?!“ zavrčel vztekle Ivan a posadil dívku 
na židli. „Máme tu krásnou mladou couru, tak se po-
dle toho budete chovat!“ pohladil ji po vlasech.

,,P-prosím…nechte mě, p-prosim…,“ blekotala.
Přivřel jsem oči. Nechtěl jsem se dívat. Karolí-

na do mě zase štouchla a pohoršeně mlaskla. Zno-
vu jsem se podíval na pódiu. Stahovalo se mi hrd-
lo. Chuť zvratků mi moc nepomáhala, přesto jsem se 
neodvrátil. Nevím, zda ze strachu, nebo protože jsem 
stejnej zmrd jako oni.

„Protože má dneska Karolínka, moje milova-
ná sestřička, narozeniny, rozhodl sem se jí dát tuhle 
couru jako dárek. Všechno nejlepší, kočko!“ namířil 
Ivan prstem k nám a zářivě se usmál.

Karolína se zmohla na ohromený povzdech a vy-
skočila z místa. Pohled na její zadek jsem si nenechal 
ujít, nejen díky proříznutým dírám přímo na jejích po-
hupujících se hýždích. Měla prostě božskou postavu. 
Jako satanovo děvka.

„Děkuji, Ivane,“ objala ho a políbila. Polibek trval 
déle, než je u sourozenců zvykem, ale právě v tuhle 
chvíli bych se nedivil ani tomu, kdyby z  rohu vylezl 
Rob Zombie a řekl „klapka“. Tuhle variantu bych uví-
tal raději.
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Mezitím se Ivan vzdálil někam mimo pódium. Ka-
rolína si však věděla rady i bez něj.

Obkročmo si sedla na dívku a hladila ji po vla-
sech, na krku a přes prsa. Vedle mě to zašustilo, jak 
se každej pokoušel natočit tak, aby co nejlépe viděl. 
Slyšel jsem, jak dívka Karolínu prosí, ta se jí jen smá-
la a  lehce ji fackovala. Když se Ivan vrátil, Karolína 
vstala a nadšeně si poskočila. Její bratr držel něco 
za zády.

„Co kdybys naší oslavenkyni popřála, couro?“ 
navrhl energicky Ivan.

Dívka se rozbrečela ještě úpěnlivěji.
„Jen hezky natáhni ruku a popřej mé sestře, nebo 

budu muset být zlej. Chceš, abych byl zlej? Nechceš, 
viď? Tak zvedni tu ruku,“ přikázal a políbil ji na tvář.

Poslechla ho a natáhla pravou ruku ke Karolíně. 
Ta ji pevně stiskla.

Ivan odkryl tajemství toho, co skrýval. Mezi ostré 
čepele zahradnických nůžek chytl hubenou paži. Než 
si to mohla nebožačka uvědomit, za bujarého smíchu 
Ivan stiskl. Příšernej řev splynul s aplausem, uličnic-
kým smíchem a mým dávením. Měl jsem dojem, že 
mi každou chvíli prostě jebne. Setrval jsem v před-
klonu pár minut, narovnal jsem se, až když kolem 
zavládlo ticho.

Dívka měla zacpanou pusu… Málem jsem se 
znova poblil. Křečovitě jsem sevřel hranu stolu. Ivan 
jí odstřihl ruku v zápěstí a ustřiženou dlaní, kterou při-
pevnil izolepou, jí zakryl ústa.

Přál jsem si, ať to skončí. Začínaly mi slzet oči 
a byl jsem zralej si jít osobně vystřelit mozek z hlavy. 
Stačilo by tu někoho poprosit.

Proud krve z amputované končetiny neměl kon-
ce. Karolína si v něm máčela ruce a tiskla si ji na tělo.

Ivan se bláznivě smál.
Publikum opět šílelo.
Pak se mi něco otřelo o nohy.
Sklopil sem oči.
V mých zvratcích seděla hnusná, zmrzačená žen-

ská, která se předtím plazila po svém mrtvém chla-
povi. A mě v tu chvíli došlo, že teď patří mně.

Múza se mi válela v blitkách. Tak přeci jen přišla.

Dočetl jsem stránku a podíval se na rusovlasou 
ďáblici. Právě si pilovala drápky.

„Jaké to má ohlasy?“ optala se, aniž by zvedla 
hlavu.

„Perfektní. Jen se jim nelíbí zařazení ‘‘Ze života“,“ 
konstatoval jsem.

Karolína se zamračila.
„A jeden zmrd tu mele něco vo tom, že je to: ‘‘ne-

realistický a těžko uvěřitelný“,“ odcitoval jsem slova 
kripla s divným nickem.

„Tak si toho hulibrka najdeme, Ivane. Jako po-
sledně,“ zanotovala rozkošně a  já spokojeně zavřel 
literární stránku.
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narodený v roku 1991 niekde na východnom Slovensku. Po tom, čo pred strednou školou zahodil sľub-
nú kariéru elektrikára, začal študovať na Škole úžitkového výtvarnícka v Košiciach propagačnú grafi ku. Je to 
človek útrpne prežívajúci denno dennú realitu, ktorá mu vždy ešte dokáže pekne zdvihnúť žalúdok. Snažiaci 
sa dokumentovať aspoň útržky z hnoja, ktorý ho obklopuje na uliciach. Svoje práce potom nijako nezbožňuje, 
iba akosi trpí, ale vie, že ich musí nakresliť. A tak si čarbe neustále (i keď neverí, že tie sračky budú raz za nie-
čo stáť). Skúša taktiež tvoriť ilustrácie v tradičnej grafi ke, občas v maľbe a v poslednej dobe robí aj počítačo-
vu grafi ku grafi ckým tabletom, ktorý si kúpil zo svojej úbohej brigádnickej výplaty. Po večeroch zvykne roz-
širovať spektrá poznania všetkého hnusu pozeraním B-čkových hororov, čo si patrične masochysticky užíva. 
Fanaticky miluje komixy a pripravuje prvú slovenskú krvavú komixovú revolúciu. No a svoje dni a noci trávi 
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri voľnej grafi ky a ilustrácie. Jeho obľúbené horory sú 
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Alien, Exorcista. Jeho obľúbený hudobný intepreti Nine Inch Nails, 
Queens of the Stone Age a Ennio Morricone. Obľúbený výtvarník je mierne úchylný Ashley Wood.

Web: http://davidmarcin.tumblr.com/

Dávid Marcin,
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