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Úvod
92 dní opět uteklo rychleji než explozivní průjmový záchvat, školáci nám nastoupili zase hezky zpátky
do škol a tak, aby měli na tabletech a čtečkách pod lavicí místo věnování se učivu co číst, přicházíme s již
osmým číslem časopisu Howard. Ale samozřejmě, i vy všichni ostatní školou (i prací) nepovinní, si ho můžete přečíst. Bránit vám v tom nijak nebudeme a na věk nijak nehledíme. A co jiného a lepšího byste předčítali
dětem před spaním?
Povídka je základ horroru. Vybroušený klenot, nejlepší forma, v níž vás může horror dostat přesně tam,
kam má. O tom se nemíníme s nikým přít. A je tomu tak jak v literární, tak i ve ﬁlmové podobě. Antologie, ať
už ty papírové nebo celuloidové, potažmo digitální máme rádi. A téma je hned na světě. Podíváme se tedy
na vroubek povídkovým antologiím, jak knižním, tak ﬁlmovým, v samostatných článcích i knižních recenzích.
Zavadíme o ně však i v jiných příspěvcích. Například v proﬁlu nejuznávanějšího českého horrorového editora a překladatele Tomáše Korbaře, v němž přinášíme nejen unikátní informace z jeho života, ale i fotograﬁe.
Nebo v rozhovoru s jiným editorem a překladatelem Ivanem Adamovičem. A ostatně, i Vincent Price, okupující
druhý proﬁl čísla, se v nějakých těch antologiích mihl.
Za rozhovory jsme se vydali do Brna, odkud pochází nejen životní ale i tvůrčí svérázná dvojice Choze
Blažek a Shirley Nietzsche a do sousedního Polska. Tentokrát totiž v seriálu rozhovorů s amatérskými herečkami zpovídáme sympatickou blondýnku Anielu Wiedemann. Po světě si zacestujeme i v povídkách. Tentokrát kromě povídky německé, polské a české do nich zařazujeme i publikaci ﬁlmového scénáře. Náš polský
přispěvatel Krzysztof zanalyzuje animované psychodrama a na vroubek se podíváme i té strašidelné stránce
rodinky Simpsonů.
Samozřejmostí jsou ﬁlmové, knižní i herní recenze.
Prostě jako vždy plno, doufejme, že zajímavého, hodnotného a přínosného čtení. My to prostě jinak neumíme.
A to jsme se ještě nezmínili o faktu, že souběžně s tímto číslem vydáváme elektronickou antologii současných polských a českých horrorových povídek Třináctá hodina, do níž kromě autorů a autorek, které znáte
ze stránek Howarda, přispěli i autoři a autorky, které znáte odjinud, nebo které ještě neznáte. Ale díky nám je
poznáte. Antologie samozřejmě ke stažení zdarma. Na stejném místě, jako Howard.
Jsme tedy přesvědčeni, že do dalšího čísla toho máte na čtení dost.
Protože v dalším čísle … v dalším čísle od nás dostanete kytku.
Honza Vojtíšek
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Amicus

Studio,
z kterého kapala krev
Byla to nádherná doba. Šedesátá léta dvacátého století přinesla renesanci gotického horroru, plného husté mlhy, valící se po blatech, upírů, vlkodlaků, mumií a dalších nezbytných propriet, jejichž první
erupce proběhla o třicet let dříve. Na čele této vlny
se vstříc fanouškům hnal Mario Bava a jeho pohůnci, Roger Corman se svým AIP, mexičtí samoukové
a samozřejmě britský Hammer.
A právě ve stínu posledně jmenovaného produkčního gigantu se krčilo o poznání nenápadnější, ale co do kvality jistě ne méně významné, britské
studio Amicus. Mezi lety 1962 a 1980 vyprodukovalo takřka třicet ﬁlmů, z nichž drtivá většina spadá
do našeho žánru a z této drtivé většiny si prakticky
všechny zaslouží zmínku. A tak se o nich zmíníme.

Antologie
Howard, kterého zrovna držíte ve svých tabletech, je z velké části věnovaný antologiím a tak s nimi
začneme i v případě studia Amicus. Ostatně právě
ﬁlmové antologie jsou tím, co kluky od Amicusu proslavilo. A když už jsme u těch kluků, právě ti jsou,
kromě podobné atmosféry, důvodem, proč jsou tak
často amicusárny zaměňovány za ﬁlmy Hammeru.
Velmi často se tu totiž míhají borci jako Peter Cushing a Christopher Lee, pod taktovkou Freddieho
Francise či Roye Ward Bakera. Takže samá známá
hammerácká jména.

[4]

Série antologií se započala v roce 1965 snímkem
s naprosto úchvatným názvem Dr. Terror’s House of Horrors. Původně mělo jít o seriál navazující
na úspěch snímku Dead of Night (1945), a, i když to
nakonec byl jediný ﬁlm o dvacet let později, docela
se mu to povedlo. V příběhu se pět pasažérů ve vlakovém kupé setká s tajemným doktorem Schreckem
(Peter Cushing), který jim jednomu po druhém vyloží
budoucnost. Ta je samozřejmě náležitě temná a děsivá a není žádným překvapením, že osudy všech
mužů jsou spojeny ústředním příběhem.
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Tento syžet, ve kterém se několik cizinců sejde
na tajemném místě a jakýsi průvodce jim připraví pekelné chvilky se záhy stál jakýmsi trademarkem amicusáckých antologií. Například hned v následujícím
Torture Garden (1967) se cizinci ocitnou mezi atrakcemi zlotřilého doktora Diabola. A ten jim přichystal
parádní sérii příběhů, ke kterým ho neinspiroval nikdo menší než Robert Bloch, jehož jméno buď dobře
znáte, nebo čtete špatný časopis. Z povídek vypíchněme alespoň klasickou Muž, který sbíral Poa, která
je příběhem nás všech, co doma schraňujeme stará
a ještě starší vydání knih, které jsme už tisíckrát četli.

Třetím v pořadí byl The House That Dripped
Blood (1970), který za Á dokázal, že nikdo neumí vymýšlet lepší názvy horrorů než Amicus a za BÉ nikdo neumí točit lepší antologie než Amicus. Předlohu
i scénář měl na starosti opět vynikající Robert Bloch
a ve čtyřech příbězích graduje atmosféru až k prasknutí. Třetí čarodějnická povídka je orgasmická a ani
odlehčený závěr (slavná povídka Plášť) dokonalý pocit ze snímku nenaruší. Dům, že kterého kape nejen
krev, ale také atmosféra ve velkých, hutných kapkách
doporučuje šest z pěti Obitusů.
Robert Bloch stál také za všemi příběhy dalšího
amikusáckého kousku, Asylum (1972). Po geniálním
House That Dripped Blood by bylo bláhové očekávat
stejný náser a kvalitativní stránka je opravdu o něco
nižší. Což ovšem neznamená, že by šlo o nějaký průšvih. Možná i proto následovala ve stejném roce další
antologie, Tales from the Crypt. Její předlohou jsou
stejnojmenné klasické komiksy, které ale byly kvůli právním tahanicím využity pouze z části. Každopádně odklon od povídek Roberta Blocha k mnohem
pulpovější předloze je znát. Stejně jako u „pokračování“ Vault of Horror (1973), které vzešlo ze stejné
příběhové líhně. Přitlačilo se na originalitu a vypointovanost a všech pět povídek, které jsou ve ﬁlmu
obsažené, si udrželo velmi nadprůměrnou kvalitu.

[5]

Club (1980). Ten se jako jeden z mála dostal v devadesátých letech do naší televizní distribuce a stará
dobrá Nova jej několikrát protočila ve svých pátečních popůlnočních projekcích. Bohužel v roce, který
dal světu mimo jiné i Pátek třináctého, už byl pokus o atmosférickou antologii podle staré školy marný. I tak má ovšem několik vrcholů. Jednak jsou jimi
John Carradine a Vincent Price v hlavních rolích (mi-

Významnou změnou od raných antologií je odklon
od strašení, vážnosti a hrůzy směrem k odlehčenosti
a vtipu. A to jsou osmdesátá léta ještě sakra daleko.
Ještě se musíme podívat na From Beyond the
Grave (1974), ve kterém se nepěkné příhody stanou čtveřici lidí, kteří se pokusí ošulit majitele starožitnictví (Peter Cushing). Pomsta je samozřejmě
sladká a scénárista Ronald Cherwynd-Hayes sice
není Bloch, ale cenu Brama Stokera za celoživotní
dílo zas nedostává každý. Rozhodně příjemný odklon od předchozích komiksáren směrem k vážnější
notě. Stejný autor je odpovědný i za příběh poslední Amicusácké antologie a vlastně úplně posledního
ﬁlmu, který toto studio vyprodukovalo, The Monster

[6]

mochodem jediný celovečerák, ve kterém si Price
zahrál upíra) a jednak první povídka o monstru, které
umělo vražedně pískat. Zní to sice divně, ale po letech je pískající chlapík to, co si z Monster Clubu pamatuju nejvíc.
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To ostatní
Nejenom antologiemi živo jest ﬁlmové studio
a platí to dokonce i u Amicusu. Pomineme-li začátečnické pokusy s pro nás nezajímavými komediemi
jako It’s Trad, Dad (1962) zůstane nám k prozkoumání ještě pěkná řádka klasických horrorů, které by
neměly uniknout především vyznavačům klasické
produkce Hammeru a jeho souputníků.
Jedním z nich je například The Skull (1965),
vyprávějící příběh, který se točí kolem prokleté lebky markýze De Sade (což se nelíbilo De Sadům a ve Francii musel být ﬁlm distribuován s odlišným PR). Mimochodem se tento snímek také řadí
k menšině těch, ve kterých nehraje Christopher
Lee záporáka. Za zmínku stojí také adaptace Podivuhodného případu Dr. Jekylla a pana Hyda v režii debutujícího Stephena Weekse. Snímek nazvaný
I, Monster (1971) sice přejmenoval oba hlavní protagonisty, ale pro milovníky Sira Leeho, který si střihl
slavnou dvojroli, jde o naprostou nutnost. Nehledě
na to, že mu zdatně sekunduje charismatem přetékající Peter Cushing. Ten si ostatně střihnul pěknou roli
i v amicusáckém příspěvku vlkodlačímu žánru, The
Beast Must Die (1974), jehož premisa je poměrně
zábavná. Bohatý majitel velkého sídla do něj pozve

různorodou, ale pečlivě vybranou skupinku lidí, aby jí
sdělil, že jeden z nich je vlkodlak. Sranda může začít.
A srandu si ostatně s Amicusem užijete i pokud
kromě horroru máte rádi také klasické sci-ﬁ. Ať už to
je nepovedená ptákovina The Deadly Bees (1966),
na kterou si nakonec neudělala čas žádná velká
herecká hvězda a za kterou se Robert Bloch stydí
i v hrobě, či burroughsovky jako The Land That Time
Forgot (1975) (jejíž scénář mimochodem psal Michael Moorcock) a At the Earth’s Core (1976), vždy se
budete královsky bavit.
A kdyby vám to nestačilo, můžete si dopřát tu vůbec nejklasičtější britskou podívanou, Doctora Who.
S ním si Amicus pohrál dvakrát. A i když jde o příběhy, které nejsou přímo navázané na slavný seriál,
vidět Petera Cushinga v tak zásadní roli je pro fandy
prostě k nezaplacení.
A protože nostalgie je, jak známo, pěkná svině,
dočkalo se studio Amicus v roce 2007 své resuscitace. Na kontě má zatím dva zářezy. Gordonův podivný, ale ne nezajímavý Stuck a Rusnakův remake
klasiky Larryho Cohena It’s Alive (2008). Ani jeden
z nich díru do světa neudělal a tak se nápad se znovuoživeným Amicusem odebral k ledu. Prozatím.
Roman Kroufek

[7]

Rozhovor

Aniela Wiedemann
Pohledná polská mladice Aniela Wiedemann je
představitelkou hlavní role v sympatickém středometrážním snímku Michała Wieliszewského Gdzie Diabeł mówi dobranoc, který snad již brzy budete mít
možnost shlédnout v programu TV Horor Film.
Více již v našem krátkém rozhovoru.
Na začátek řekni něco o sobě. Cokoliv, co
uznáš za vhodné, aby o tobě lidi v Česku věděli.

Jsem studentka fakulty managementu Gdaňské
Univerzity. O prázdninách dělám táborovou instruktorku v táboře „Wakacje Artystyczne“, na který srdečně zvu. A vlastně na tomto táboře před čtyřmi lety
začala má příhoda s herectvím. Právě tam, když jsem
ještě byla tábornicí, do mě instruktoři vštípili fascinaci herectvím.
Jak se mladá, pohledná, sympatická polská
dívka dostane k ﬁlmu?

„Nejtěžší
je zadržet smích… “
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Michała jsem poznala už na střední. Společně
jsme natočili ﬁlm Brud a pak se objevil nápad natočit
další ﬁlm. A tak se také stalo.

Byl to tvůj první ﬁlm, nebo jsi hrála ještě v jiných ﬁlmech? Ještě v nějakém jiném horroru? Jsi
profesionální herečka nebo amatérka?

Natreﬁli jsme na tebe díky ﬁlmu Gdzie Diabeł
mówi dobranoc. Řekni nám o něm něco. Jak ses
k němu dostala, jak se ti líbil, jaké bylo natáčení
atd.? Nějaká veselá historka?

Jsem amatérka, v Gdzie Diabeł mówi dobranoc
a Brud jsem hrála ne kvůli vybudování kariéry, ale
sama pro sebe, abych to zkusila, trochu pro zábavu
a trochu navážno. Měla to být jen jedna z příhod života a stala se jí.

Jak jsem již řekla, zrodil se nápad a já jsem pouze
přitakala a řekla, že pokud to bude v mých silách, pomohu při jeho realizaci. Práce na lesní mýtině vypadají jednoduše, ale bylo to opravdu hodně tvrdé. A humorné historky – těch bylo plno! Nejčastěji a nejvíc
vzpomínám na ty s Paulinou, ﬁlmovou Patricií. Naše
klopýtání, když jsme běhali, směšné situační dialogy.
I přesto, že ty prázdniny, během nichž jsme ﬁlm točili,
byly dost těžké, na ně vzpomínám hodně v dobrém.
Má ﬁlmová Aniela z Gdzie Diabeł mówi dobranoc něco společného s Anielou, s níž děláme tenhle rozhovor? Nebo je to to úplně jiná dívka?
Aniela a já jsme obecně trochu podobné osoby,
protože jsem kdysi chtěla být herečkou a v problematických situacích se snažím chovat rozumně. Ale
většinou jsme naprosto odlišné.
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Jaká jsi herečka, děláš pouze to, co řekne
a chce režisér, nebo mu do toho kecáš?
Na place bývalo různě, pokud měl někdo nějaký nápad, tak o něm prostě mluvil a pak jsme společně docházeli ke kompromisům nebo jsme hledali
jiná řešení. Nejčastější a nejlepší je však důvěřovat
režisérovi, který má nějakou vizi. Myslím, že Michał
se mnou bude souhlasit, že já rozhodně poslouchám
režiséra!
Co je na herectví nejtěžší?
Nejtěžší je zadržet smích, hihihi…
Několik otázek, na které se ptáme vždycky,
protože se na ně nedá nezeptat. Jaký máš vztah
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k horrorovému žánru? Máš horror ráda? Oblíbený
hrdina, horrorový ﬁlm, spisovatel nebo kniha?
Nemám ráda horrory. Když jsem byla dítě, sledovala jsem horrory, na které se dívali rodiče, pootevřenými dveřmi. Jednou jsem se takhle při sledování nějakého horroru tak vyděsila, že jsem nemohla usnout
a od té doby jsem žádný horror neviděla. Nějak nemám oblíbený ﬁlm, herce nebo knihu, ale doporučuji
Zelenou míli.
Jak je to s tebou jako herečkou a nahotou
ve ﬁlmu? Za jakých okolností ano a za jakých ne?
Nahota jednoduše NE. Nerada ukazuji své tělo.
Znáš nějaký český horrorový (ale nejen) ﬁlm?
Přiznám se, že neznám české ﬁlmy. Slyšela jsem
pouze o ﬁlmu Doom, ale ještě jsem, bohužel, neměla
příležitost ho vidět.

Chystá se něco nového s tvou účastí?
Vím, že Michał se chce pnout pořád výše a vím
také, že plánuje nové věci. Naneštěstí ale již bez mé
účasti. Chci trochu více času věnovat vzdělání.
Několik slov závěrem?
Gdzie Diabeł mówi dobranoc je ﬁlm zcela
a v každém ohledu amatérský, přesto si myslím, že
se nám povedlo vytvořit něco opravdu skvělého čistě
jen z vášně, z chuti prožít nějakou srandu, úplně bez
peněz (kromě těch, které jsme si sami někde vydělali). Pro mě byla VÁŠEŇ hlavní motivací v okamžicích
pochybnosti a únavy.
Děkujeme za rozhovor.
Přeložil: Honza Vojtíšek
Foto: Michał Matysiak, Marcin Puzdrowski,
Facebook GDMD
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RECENZE

Narozeninová oslava občas končí jinak, než by si
oslavenec či oslavenkyně představovali. Pozvracená
garderoba, otrava alkoholem, nebo alkoholem opojený přítel, načapaný v důvěrném polonahém objetí
s úplně tou nejvíc největší kamarádkou, jsou jen ty
příjemnější varianty. Občas to také může dopadnout
úplně jinak. Třeba jako v povedeném středometrážním kousku našich severních sousedů.
Režie: Michał Wieliszewski
Scénář: Michał Wieliszewski,
Paweł Marszałkowski
Délka: 49 min.
Původ: Polsko
Rok: 2012
Hrají: Aniela Wiedemann, Paulina Banaszewska,
Filip Borkowski, Bartosz Węsierski atd.
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V něm totiž Aniela jede se svými přáteli někam
mimo civilizaci oslavit své dvacáté narozeniny. Cestou se je řidič pokusí vystrašit povídačkou o místním
satanském kultu vraždícím kočky a ztracených houbařích. O něco později skupinka přátel narazí na podivné lidi v maskách, s ne zcela přátelskými nástroji
v rukou. Ti se na narozeninovou oslavu určitě nechystají. Anielini přátelé během útěku začínají „mizet“, až nakonec zůstane Aniela sama - obklopena
maskovanými lidmi někde v podzemí. Jsou ty věci
o satanistech jen kecy? Takhle opravdu skončí Anieliny narozeniny?
Musím říct, že když jsem se během prokousávání polskou amatérskou horrorovou tvorbou zakousl
do tohohle kousku, byl jsem z něj, v té záplavě hrubě
amatérské šmíry, poměrně nadšený. Protože i když
příběh není nijak zvlášť originální a je až na pár výjimek lehce předvídatelný, je zajímavý, správně odsýpá a hlavně – nenudí. Pořád se něco děje. Scénář
se snaží, kamera si hraje, napětí tu a tam vystoupá
do velmi příjemných výšin, střih spádu a průběhu
děje pomáhá, hudba vše krásně podbarvuje a zhušťuje, herci se i snaží a občas se jim to daří a ač se
většina příběhu odehrává v lese, prostředí je pestré
a proměnlivé. Co mě ale zaujalo nejvíce, byla hlavní hrdinka. Ta se totiž, navzdory barvě svých vlasů,
chová poměrně racionálně a logicky. Potěšil mě také
skvělý závěrečný dialog, který celému ﬁlmu dost přidává. K tomu ještě připočtěme milý humor, který je
sice občas pro danou atmosféru nepatřičný, ale stále
zábavný (scéna s hovnem).
Ano, přesně jak tvrdí představitelka hlavní hrdinky v rozhovoru na jiné stránce Howarda, Gdzie
diabeł mówi dobranoc je amatérský snímek, jehož tvůrci neměli moc bohaté rozpočtové možnosti
a zkušenosti stále ještě spíše získávají, než aby je
mohli předávat, ale ﬁlm se to nesnaží nijak skrývat,
nestydí se za to. Herci tu a tam přehrávají nebo jsou
naopak zase příliš prkenní, dialogy občas zaskřípou,
sem tam to zasmrdí umělostí a mělkostí, ale přesto
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jde z ﬁlmu cítit talent, cit, snaha a zápal a ta negativa,
co jsou zmíněna, se v něm krásně rozmělňují a ztrácejí. Na tohle by se měli podívat např. bratři Kučerové, aby zjistili, jak se za málo peněz a zkušeností dá
nadělat docela hodně muziky.

Závěrem zbývá jen doufat, že se dílo podaří a ﬁlm
již brzy budete moci shlédnout na českých obrazovkách.
Honza Vojtíšek
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RECENZE

Z upířích archivů
I. & II.
Sbírky povídek jsou vždy ošemetné. Jsou-li
od jednoho autora, je to ještě relativně v pohodě, ale
je-li autorů ve sbírce víc, vyskytne se klasický neduh,
kdy kvalita povídek jede na horské dráze a vy s ní.
Nahoru a zase dolů, v některých případech ještě níž.
A teď si vemte, že ona sbírka povídek má přes sedm
set stránek! Uf, tady už to lítá, jako na horské dráze,
kterou postavili dělníci z Kocourkova. Nahoru, dolu,
nahoru a zase dolu. Když jsem tu bichli viděl poprvé,
už její tloušťka mě donutila vyčarovat na tváři výraz
připomínající někoho, kdo je donucen šňupat šťávu
z citrónu a potírat si rohovky solí. Ne že bych měl
něco proti tlustým knihám, to ne, dá se s nimi třeba
rovnat něco pokrčeného, nebo je použít jako podložku, a když si takovou bichli dáte na záchod, nemusíte půl roku kupovat toaletní papír, což je víc než
praktické, jenže… když ono to vypadá skoro až nechutně (samozřejmě, pokud mě kniha baví, přál bych
si, ať má stránek milión, jenže tady je jádro pudla když mě baví). Další facka pak přilítne s námětem,
totiž všechny povídky se nějak zabývají vampyrismem ve všech jeho podobách. Když už jste pořádně
dobití z knihy, kterou jste ještě nezačali číst, přichází na řadu neskutečná jeba golfovou holí přes nos
v podobě druhého dílu, který je stejně tak tlustý, tudíž
celá dvojdílná sbírka nesoucí název Z upířích archívů
má přes tisíc čtyři sta stránek! Tady se prostě nudě
vyhnout nelze.
The Vampire Archive
Editor: Otto Penzler
Překlad: Adam Růžek, Ivan Němeček,
Ivan Tichý, Oskar Reindl, Ondřej Müller,
Robert Čapek, Eva Kondrysová,
Milan Žáček, Viola Lyčková, Jan Čermák,
Hana Žantovská, Tomáš Korbař
Vydavatel: Plejáda, 2010
Počet stran: 640 + 768

[ 14 ]

Předem je třeba říci, že recenzuji oba díly najednou, takže píšu-li na následujících řádcích o sbírce
povídek, myslím tím oba díly společně. Nyní musím pokračovat tam, kde jsem skončil, ve stěžování si. De facto se to nedá dle všeobecných měřítek
brát za zápor, ale tolik autorů z různých časů naráz
na skoro patnáctiset stranách je opravdu velké sousto. Myslím, že celá antologie by měla být minimálně
čtyřdílná, takhle to odrazuje ještě před otočením první stránky a navíc jste ke konci už tak polomrtví stereotypem, že už si přejete, ať to pro Satana skončí,
což jsem měl při čtení dílu prvního a vzadu v hlavě
mi přitom vzlykal malý chlapeček schoulený v poloze plodu, protože jsem věděl, že mě čeká ještě další,
stejně tlustý díl, kde se na dalších sedmi stech stranách budu setkávat překvapivě s upíry. K těm mám
po přečtení obou dílu lehký odpor a následujících
několik let nechci slyšet o žádném upírovi v jakékoli
formě. Jedině že bych ho mohl ubít kladivem. Pokud mám ale být objektivní (což nikdy nejsem), musím říct, že co se týče upírů, nic zajímavějšího u nás
nedostanete. V téhle sbírce je opravdu, ale opravdu
všechno. Nejen klasičtí upíři s ostrými špičáky, ale
i upíři bez zubů, jejichž pouhá přítomnost vám vysává životní energii. Tak mě napadá, že znám docela
dost upírů, zvláštní.
Knihu sesbíral a vydal knihomol z New Yorku
Otto Penzler, který se specializuje spíše na detektivní a špionážní literaturu, takže Z upířích archivů tak
trochu vybočuje. Čert ví, co ho k tomu vedlo, já se ho
ptát nebudu. Možná ho v dětství znásilnil upír, nebo
Dan Hůlka. Každopádně všechny povídky a dvě básně rozdělil do tuctu okruhů, u nichž jsem nějak nepobral, proč tam vlastně jsou. Samozřejmě teoreticky mají nějaký účel, například od okruhu Předchůdci
Drákuly zřejmě můžeme čekat díla, jež byla napsána
před nejznámějším dílem Brama Stokera. Nicméně,
občas jsem dost nechápal, co ono dílo v tom okruhu
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dělá, neříkám, že bych to udělal lépe, ale rozdělení mi
přijde zbytečné. Vlastně líp bych to udělal, jak jsem
se již zmínil dříve, vydat povídky chronologicky a minimálně ve čtyřech svazcích.
První knihu otevírá povídka Vypuštěný od Mary
Cholmondeley, která patří k tomu lepšímu, co v knize

najdete. Příběh vypráví o architektovi, chtějícímu prozkoumat velmi zajímavou, ovšem neznámou fresku,
která se bohužel nachází v hrobce, od které má klíče
místní farář. Tomu se moc nechtělo, ale nakonec svolil, aby se architekt do staré krypty podíval. Zdůraznil
ovšem, ať za sebou vždy hrobku zamkne. Povídka
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je docela děsivá a má parádní atmosféru, jakou nám
poskytují jen tajemné hrobky, tma a klamání smyslů, které se nakonec stanou skutečností. Povídka je
opravdu povedená a člověk se už těší na další, když
v tom přichází zklamání, následující povídka Smutný příběh upíra patří k tomu naprosto nejhoršímu,
co v knize najdete. Povídka je zoufale nudná, pitomě vyprávěná a při jejím čtení mi v rozkroku začínala
rašit vagína, což je samozřejmé, když její autor byl
homosexuál. Popisy mužské krásy opravdu devadesát šest procent lidí nezajímá. Ale já jsem vás varoval, že je celá kniha jako velmi strmá horská dráha.
Smutné je, že tato povídka patří do okruhu „Pravdivé příběhy“. Realita je vždy tak strašně nudná, stejně jako v pořadí povídka třetí, která je sice drobátko
lepší než její předchůdkyně, ovšem už tak přichází
problém v podobě: „Já to snad do hajzlu nedočtu!“.
Povídka se jmenuje Případ údajného vampyrismu
a tak trochu smrdí exorcismem. Muž požádá dalšího
muže, aby mu pomohl s nějakým mstivým přízrakem,
který trápí jeho a jeho ženu.
Po nudě přichází konečně nějaký pořádný horror.
Pán sídla Rampling Gate je vyprávěn z ženského
pohledu (autorkou je Anne Rice) a vypráví o sourozencích, bratrovi a sestře, kteří po smrti otce navštíví
staré rodinné sídlo i přesto, že jim jejich otec v závěti
nařídil, aby ho srovnali se zemí. Sourozencům se zdá
toto přání podivné, ale poslechnout chtějí. Při pobytu
jim ale Rampling Gate učaruje a tak svůj úkol neustále oddalují. Později se však stanou věci, z nichž vám
budou vstávat vlasy na hlavě. Dík skvělému vyprávěcímu stylu autorky jsou tyto části nesmírně působivé.
Bohužel, není to tak v celé povídce.
V knize jsou zastoupeni všichni známí hororoví
spisovatelé a tak nesmí chybět ani mistr podivna,
který dal jméno vašemu oblíbenému časopisu, Howard Phillips Lovecraft, jež je ve sbírce zastoupen
povídkou Pes. Jednoslovné úderné názvy mám rád
a povídka mě překvapila svou atmosférou. Dva přátelé, ukradený tajemný amulet a především hrozivý
štěkot obrovského psa, který oba provází po celou
dobu povídky. Všechny povídky v knize ale blednou před tou následující. Nekousanka aneb Fleur
de fur. Povídka dle mého názoru skutečně nejlepší. V jisté neznámé zemi leží hrad, ve kterém se jeho
obyvatelé pořád baví. V noci se však musí zabednit
a naslouchat zvukům nočních stvůr, snažících se dostat do hradu a rozpoutat krvavá jatka. Naději obyvatelům dává tajemná květina Nekousanka, jejíž květy
démony odpuzují. Velmi krásný a děsivě romantický příběh, ve kterém mě uchvátili především noční
tvorové, kteří byli velmi zajímaví, hlavně dokonalým
autorčiným popisem. Atmosféra povídky je taková
zvláštní, romantická, ale přeci jen děsivá, taková jiná,
odlišná. Povídka díky tomu opravdu vyčuhuje. Navíc vypadá mnohem starší, než jakou ve skutečnosti je (1984). Jediným problémem je, že jde vidět, že
povídku psala žena, což mi tedy jako velké chlupaté
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lesbě vůbec nevadí. Rozhodně se na tuto autorku zaměřím.
Hm, po výborném literárním zážitku vás kniha
zase srazí k zemi. Upír z Kaldensteina je tak zoufale
nudný, že jsem chtěl s knihou opět praštit. Navíc je to
de facto jiná a kratší verze Stokerova Drákuly. Můžete s čistým svědomím přeskočit. Což můžete i další
povídku s názvem Epizoda z dějin katedrály. Naproti tomu Místo setkání od zkušeného povídkáře
Charlese Beaumonta zaujme a nepustí až do konce,
ovšem tady je můj pocit čistě subjektivní.
A teď mě napadá, protože jsem jako vždy oběť
své vlastní improvizace, že je vlastně zcela zbytečné popisovat a recenzovat každou povídku chronologicky za sebou (sakra, je jich osmdesát!). Zaměřme se tedy na to nejzajímavější, co nám mohou obě
knihy nabídnout. České srdíčko určitě zaplesá, že je
v knize i české zastoupení. Ne, nejsem to já, ani Honza Vojtíšek, je to naprosto provařený Jan Neruda se
svou povídkou Vampýr. Povídka o malířském upírovi má skutečně dobrý námět a nelze se divit, že je
v povídce zařazena, byť toho má s upíry, jak je známe, společného pramálo. Jak jsem ale psal, českého člověka potěší a potěší dvojnásob, když zjistí, že
patří k tomu lepšímu, co lze na téhle knižní horské
dráze najít.
Samozřejmě nemůžu nezmínit na v upířích kruzích veleznámou povídku Čtyři dřevěné kůly, která je ovšem paradoxně jedním velkým tajemstvím.
Jejím autorem je teoreticky Victor Roman, o kterém
však dějepisné anály nevytlačily ani ten prd. Povídka je bohužel celkem špatná, je špatně napsaná, ale
jako rarita si jistě zaslouží svou pozornost a neměla by vám uniknout. Další de facto zvláštností v první knize je Stokerův Drákulův host, který vyšel jako
povídka dva roky po Stokerově smrti a není to nic jiného, než výcuc ze Stokerova Drákuly. Sdílím stejný
názor s tehdejším vydavatelem, totiž že román Drákula je vzhledem ke svému relativně jednoduchému
námětu až moc dlouhý a má svá hluchá místa. Vydavatel proto po jeho smrti vydal Drákulova hosta. Už
asi chápete proč ta zajímavost, byť to vlastně není
nic moc.
A u klasik zůstaneme. Znáte Malého prince Guye
de Maupassanta. Ten ovšem také kromě jiného napsal povídku Horla o muži, kterého něco pronásleduje. Povídka je v podstatě psychologickým rozkladem osobnosti, kterou sžírá duševní porucha,
nemoc. Oﬁciálně se uvádí, že kniha je jakýmsi důkazem, či svědectvím postupující duševní choroby
samotného autora. Musím ovšem říci, že povídka je
absolutně dle mého gusta a přečetl jsem jí jedním
dechem. Příběhy podobného rázu jsou mému srdci blízké, asi protože jsem zcela duševně v pořádku.
A ten skřítek co mi sedí na rameni a říká, co mám
zapálit, prý časem zmizí.
Každý horrorář zná Stephena Kinga. Ten má v knize samozřejmě také své zastoupení a to s povídkou
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Taťka. Ta opět patří k tomu lepšímu, co lze v knize
najít, byť není pan King můj šálek leteckého benzínu.
Ono už únos dítěte, které má být prodáno pánovi,
který má rád malé chlapce, je dost diskutabilní téma,
ovšem King to ještě vyšperkoval taťkou, krvežíznivým upírem, kterého opravdu nasere, když někdo
krade jeho děti. Kromě velikána jako Stephen King je
v knize samozřejmě i můj oblíbený Clive Barker. Ten
je zde zastoupen povídkou Ostatky, o které jste si
mohli přečíst také v minulém čísle v recenzi jeho Knih
krve jedna až tři. Povídku o mužské prostitutce jsem
už tehdy vyhodnotil jako jednu z nejlepších třetí knihy
krve, takže jen zopakuji to, že když se člověk do téhle povídky začte, za chvíli nastane konec a člověk
dostane takovou tu facku: sakra, bylo to dobrý, proč
už je konec?
Nyní se podíváme na povídku dalšího z velikánů,
nedávno zesnulého Raye Bradburyho. Ten je především výborným sciﬁstou, ale sci-ﬁ a horror k sobě
měli vždy blízko, jako ánus a vagína. Mistr je zde zastoupen Mužem z patra, jež se také překládá jako
Muž shora. Povídka o nezvyklém nájemníkovi je
vskutku dobrá a navíc jste ji mohli vidět jako jeden díl
v kultovním seriálu Divadlo Raye Bradburyho.
Kašleme na jedničku, dvojky přece bývají lepší. Druhou knihu povídkové sbírky otevírá povídka
od Mary Elizabeth Braddonové, jejíž Hodná lady
Ducanyová je důstojným začátkem. Příběh o chudé
dívce, která marně shání práci na jakémsi předpotopním pracáku jako společnice bohaté dámy (Co je
to sakra za práce?!), akorát že nic neumí, je jednoduchý, předvídatelný (tedy jak se to vezme), nicméně
je skvěle napsaný a proto jej hodnotím docela vysoko. Druhá kniha ovšem nasazuje hned ze začátku
vysoké tempo, protože příběh Poslední pán z Gardonalu je naprosto fenomenální, jedna z nejlepších
povídek s upírskou tématikou devatenáctého století.
Příběh pojednává o dvou bratrech, baronech, kteří
zdědí panství po zesnulém otci. Zatímco on byl dobrým panovníkem, bratři jsou strašní parchanti. Jeden
z nich se pak zamiluje do dcery sedláka, ovšem jeho
představa lásky je spíše vlastnictví. Snaží se ji dostat
silou, ale pokus skončí tragickým nezdarem. Na scénu pak přichází mystik a hvězdopravec Innominato
(jež se objevuje i v dalších dílech Wiliama Gilberta),
který na žádost vesničanů s barony zatočí. Povídka má skvělé tempo a na svou dobu i gore efekty,
ale co je na ní nejlepší, je především samotný námět,
podtržený skvělým stylem psaní autora. Po tomhle
výborném zážitku pak opět přichází pád, Záhady
v Campagnii jsou neskutečně roztahanou a pitomou
povídkou, která pro mě měla, nevím proč, tak trochu
homosexuální nádech. I když tam nic o chlupatých
zadnicích nebylo.
Dalším zajímavým počinem je povídka Ambrose Pierce Smrt Halpina Fraysera. Zvláště ze začátku je povídka hodně tajemná a nepostrádá děsivé snové výjevy plné krve a strachu. Postupně pak

upadne tak trochu do nudy, ale stále si drží vysoký standard. Další velevýznamnou povídkou je známá Carmilla od mistra horroru Sheridana le Fanu,
vyprávějící o ženské upírce. Byla několikrát využita
jako námět pro ﬁlm a je nejznámější povídkou z pera
tohoto výborného spisovatele. A u žen zůstaneme,
povídka Ligeia od mistra Edgara Alana Poea je nejstarší prózou v obou knihách, její vydání se datuje
do roku 1838. Příběh o dvou ženách, jež stanou se
jednou má své kouzlo i po 175 letech a působí stejně působivě. V okruhu předchůdci Drákuly pak musím vyzdvihnout dvě po sobě jdoucí povídky Hume
Nisbeta.
V okruhu Pravdivé příběhy se nachází pouze jedna povídka, ale za to výživná. Skutečný příběh o upírech napsal Franz Hartmann, jehož knihy pálil Hitler
takovou rychlostí, že je spálil téměř skoro všechny. Není divu, Franz Hartmann působil na své okolí
jako utečenec z ústavu pro choromyslné a jeho zjev
s věčnými kruhy pod očima byl shledáván jako odpudivý.
Zajímavou věcí je to, že sir Arthur Conan Doyle je v knize, stejně jako jiní, zastoupen dvakrát. Je
sice fakt, že i jeho příběhy o Sherlocku Holmesovi
v sobě měly jistou dávku tajemna, nicméně, není to
dle mého názoru horrorový spisovatel. I tak je zde
zastoupen dvěma povídkami, a sice Cizopasnicí
a Upírem v Sussexu. Je samozřejmě jasné, že mistr detektivky nebude popisovat skutečné upíry a tak
jsme bohužel jen svědky předsudků a racionálního
vysvětlení.
V neposlední řadě stojí za zmínku Doba mrchožroutů od autora Hyperionu Dana Simmonse a povídka od Francise Mariona Crawforda Neboť krev
jest jeho život, která opět představuje upíry v trochu
jiném světle. Dále de facto všechny povídky v okruzích Přicházejí a Láska… Navždy.
Měl-li bych nějak shrnout obě knihy, vzhledem
k relativnímu utrpení, jímž jsem si prošel při jejich čtení, bych je nedoporučil. Na druhou stránku chápu, že
ne každý je lemrou línou jako já a nepoužívá doma
hadičku ústící do záchodové mísy. Kniha je určitě zajímavá, co se týče formy, bohužel už ne tak zajímavá
co se týče obsahu, byť pro upíroﬁly a třináctileté gothičky je to jistě povinnost. Knize by určitě prospělo trochu zředit množství povídek, nebo vydat celý
sborník alespoň ve čtyřech dílech. Na jedno téma je
toho opravdu až příliš. Na druhou stanu si sborník
za svou neuvěřitelnou obsáhlost zaslouží úctu. Jste-li
fandové krvesajců, obě knihy musíte mít ve své knihovničce. Pokud vám ovšem nevadí kvalitativní nevyváženost a to jsem zcela objektivní.
Martin Skuřok
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Podívej se!
Kai Meyer

Řekli: Stoupni si před zrcadlo. Je tu svíčka i oheň.
Potom zhasneme. Čekáme, až se úplně setmí a ty
neuslyšíš žádný zvuk. Pak zapálíme svíčku vedle tvého obličeje. Odložíme zapalovač a budeme sledovat
tvou tvář. Sledujeme ji ve světle svíčky.
Ale především – sledujeme, co se děje ve tmě
za tvými zády.

***
Řekli: Ten pokoj je velký. Nevidíš nic, jen svůj obličej. Svůj obličej a plamen svíčky v zrcadle. Vše za ní
tone v hluboké černé tmě. Možná jsi v pokoji sám.
Možná že nejsi. Dívej se velmi pozorně.
***
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Řekli: Sleduj pozorně to, co se stane s tvým obličejem. Na začátku to bude ponižující. Takže to všechno budeš brát jako špatný vtip. Budeš se nudit. Budeš arogantní. Pravděpodobně se budeš smát. Ale
nemluv s námi! To je velmi důležité, dobře si to zapamatuj: Bez ohledu na to, co budeš dělat, na nás nemluv. Nemluv s námi. Promluv sám se sebou. Nebo
se svíčkou, chceš-li.
Ale nikdy ne s námi.
S námi nikdy.

nebo svou tvář? Dokážou se tvé oči odpoutat od pohledu do zrcadla?
Za tebou se tvůj stín pohybuje zleva doprava
a zpět. Nemůžeš to vidět, protože se nesmíš otočit.
Ale věř nám, že se pohybuje po podlaze. A možná
se přelévá přes něco jiného pryč. Leží tam. Nebo se
plazí.
Možná se blíží.

***

Řekli: Pokud budeš křičet, bude to pro tebe špatné. Pokud porušíš jeden z mých zákazů, bude to pro
tebe špatné. Pokud porušíš pravidla hry, budeš hořet.
Proto je lepší neplakat. Nemluv s námi. Neotáčej se.
Jen počkej, co se stane. Podívej se do tmy.
Jistě, bude to pro tebe těžké. Znovu a znovu se
na sebe můžeš dívat a budeš od toho čím dál vzdálenější.
Jsi to ty, v tom zrcadle?

Řekli: Tvá tvář se změní. Po smíchu to bude vážnější. Ve tvářích ti bude trochu cukat. Několikrát budeš chtít promluvit. Ale pak si tvá ústa zvyknou. Beze
slova. Bez jediného slova. Tvé oči budou nervózně
těkat. Zprava doleva a zpět.
Ale nesmíš se otočit.
Otočit ne, řekli jsme.
To by bylo špatné.

***

***
***
Řekli: Tvůj obličej bude zářit. Už se to děje. Čelo
ti při tom svítí. Co bys teď měl dělat? Na tvých zádech lpí černá barva. Velká, černá prázdnota za tebou. Kdyby tvé oči byly kamery, zaostřily by z temnoty zpět do tvé tváře. A pak zase do tmy.
A pokaždé, když se na sebe podíváš do zrcadla,
budou tvé tváře zářit o něco víc a odrážet světlo svíčky.
Víš, proč tvá tvář tak září. Můžeš to cítit. Tu vůni
benzínu.
Proto bys měl být s tou svíčkou opatrný, řekli
jsme.
Ne tak blízko k obličeji.

Řekli: A pak, když se podíváš, je tu něco, co se
pomalu, opravdu pomalu, vynořuje ze tmy. A potom
pravděpodobně zapomeneš na všechna pravidla hry.
Tak ne. Ale ty si budeš myslet: je to u mě tak blízko, a když to hoří, budu já hořet také.
Jaký hloupý nápad.
Máme moc nad ohněm. Ty máš jen jednu svíčku.
A benzín po celém svém těle. Můžeš se popálit, ale
to se ti nestane. Nebo můžeš počkat, až svíčka dohoří, až po konečky prstů nasáklý benzínem.
Nebo jinak: Můžeš ji vyhodit.
Ale to by byla tma…Tak tmavá!

***
***
Řekli: A pak svíčku pomalu přesuneme z jedné
strany tvého obličeje na druhou. Nebuď tak blízko!
Ty víš proč. Přesouváme ji zleva doprava a pak zase
zprava doleva. Velmi, velmi pomalu. Uvidíš oheň,

Řekli: Neměj strach.
Překlad: Jarmila Vojtíšková

Kai Meyer, jeden z nejúspěšnějších německých autorů pro mládež, se narodil
v severním Německu v roce 1969. Nastoupil na univerzitu v Bochumi, kde studoval ﬁlm, divadlo a ﬁlosoﬁi. Po roce studií však univerzitu opustil a začal pracovat
pro noviny jako novinář. Spisovatelem na plný úvazek se stal v roce 1995. První
román začal psát v roce 1989, kdy mu bylo sotva dvacet let. Vydán byl o čtyři
roky později. Od té doby napsal na 50 nejen fantasy a historických románů, některé pro dospělé, jiné pro mládež. Jeho romány byly přeloženy do třiceti jazyků,
včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, ruštiny a češtiny. V roce 2007 byl zﬁlmován jeho historický román Das Gelüdbe. Meyer sám
napsal dva scénáře, které byly zﬁlmovány pro televizi a je spolutvůrcem fantasy
hry na hrdiny Engel (v US edici White Wolf). Některé jeho romány se dočkaly
komiksových verzí. Když jsme ho oslovili s možností otištění povídky, odpověděl, že napsal všeho všudy jen čtyři povídky a jedna z nich by snad mohla být
horrorová. Posouzení je na vás.
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Stránky strachu
Následující výběr antologií horrorových povídek
vyšlých v českém jazyce není v žádném případě žebříček toho nejlepšího, tohle vůbec nebylo našim cílem.
Je pouhým výběrem toho zajímavého (z jakéhokoliv
důvodu), na co byste mohli během cesty po zákoutích povídkového horroru narazit, kde na chvíli spočinout svýma očima a nechat mysl načerpat blahodárné účinky napětí, strachu, tajemna a ano, nebudeme
nic zastírat, také bolesti, krve a krutosti. Každá z následujících knih se na naše stránky dostala z nějakého
speciﬁckého důvodu, některé jej mohou mít společné, u některých je důvod pokaždé jiný. Každá z nich si
tu však své místo zaslouží. Už jen protože kompletují
základní stavební prvek horrorového žánru – krátkou
povídku a pomocí nich staví obrovské, bytelné a monumentální panoptikum bizarních, podivuhodných,
neuvěřitelných, nadpřirozených, ale i čistě lidských
(se vším všudy, co lidství jako takové obnáší) příběhů.
Račte vstoupit, nasliňte prst a otočte stránku …
Jak již bylo řečeno, nechtěli jsme antologie,
o nichž budeme psát, řadit podle nějakého kvalitativního měřítka, ale z čistě praktických důvodů jsme
se rozhodli řadit je abecedně. Přesto jsme rádi, že
jako první přišla řada na knihu, která se „zrodila z horečnatého aktu lásky“ mezi jejím editorem „a literaturou hrůzy“. Je jí jedna z nejzákladnějších a mnohými – i v naší redakci, považována za tu nejlepší
(Tichá hrůza promine), horrorových antologií, sestavených českým editorem Hlas krve. Pronikavý, pečlivý a v konečném důsledku kvalitativně nadčasový
náhled do toho nejlepšího z angloamerické horrorové povídky. Jména autorů více než známá, naprostá absence zklamání, ať už budete brát povídky namátkou nebo popořadě, bujná fantazie, nepřeberné
množství námětů a zápletek.
Krátce řečeno – to nejlepší
z 19. a 20. století, jak hlavně po autorské, tak často
i po povídkové stránce. Jména jako Stephen King, W. H.
Hodgson, H. P. Lovecraft
(doufám, že klečíte), nedostižný Henry Kuttner, Shirley Jackson, Ray Bradbury, Ramsey Campbell, Brian
Lumley, T. E. D. Klein, Darrel
Schweitzer a v neposlední řadě Clive Barker, prostě
nemohou zklamat. Chcete-li si udělat základní a reprezentativní přehled o historii

povídkového horroru, tohle je základní kámen. Vybrat nejlepší povídku je prakticky nemožné, příběhy podivného přízraku u železničního tunelu (Hlídač),
dětského, nezkaleného pohledu na skutečnost (Byl
to démon), mrazivého a stále ještě nevyhnutelného
statusu quo (Loterie), hledání vlastního místa v životě
a rodině a srovnání s ním (Tváře v borových dunách),
temná reﬂexe stáří (Černý muž s rohem), síly a neuvážených následků dětského přání (Kde jsi, rytíři?)
či v neposlední řadě sídlištní legendy o černochovi
s hákem (Zapovězené), jsou totiž neporovnatelné.
Tématické antologie mají své kouzlo. Tématickým společným jmenovatelem antologie Hrůzný
čas. Strach ve světě science ﬁction! je ukázat, že
ona pomyslná hranice, oddělující horror
a sci-ﬁ, umí být velmi
tenká až neznatelná.
Prakticky všechny
ze třinácti uvedených povídek je stejně možné považovat za čisté horrory,
jakož i lehce temnější sci-ﬁ. Vyčteme z nich, že horror
má se sci-ﬁ stejně
tolik
společného,
jako dokáží být odlišné a samostatné.
A pestré, protože se
podíváme do kosmu, něco z kosmu
se podívá k nám, nahlédneme do zákulisí různých vědeckých pokusů, lidské psychiky i nerovného boje s podivnými viry a nákazami. Za pozornost jistě stojí povídková předloha
nejen Carpenterova hitu The Thing nazvaná Kdo je
tam?, broučí invaze zlodějů těl Otec, ta věc, radioaktivně komická, ale velmi hnusná povídka Zrozen
z muže a ženy nebo jeden z největších klenotů světové horrorové povídky vůbec Oranžová je bolest, modrá šílenství (kterou jsme ve třetím čísle Howarda zařadili mezi 20 nejlepších horrorových povídek). O tom,
že Hrůzný čas patří k nejlepším antologiím, které si
můžete v češtině přečíst a své místo si v tomto výčtu
rozhodně zaslouží, kromě žánrové a tématické pestrosti svědčí i jména autorů jako Robert A. Heinlein,
Ray Bradbury, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Dean Koontz, Dan Simmons. To prostě nemůže zklamat.
Tématická je i česko-slovenská antologie povídek Je dobré být mrtvý, na jejichž prvních stranách
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je kromě věnování všem mrtvým
otištěno i vysvětlení: „Všechny
povídky (tedy téměř všechny) vycházejí z jediné premisy: co kdyby
náš svět zaplavily zombie – a co
kdyby nebyly tak inteligentní, jak
se nám snažili namluvit pánové
Romero, Fulci a spol.“ Jednoduše řečeno, co kdyby byli zombáci
součástí naší společnosti a pracovali třeba jako soukromí detektivové, což je povolání hlavního
hrdiny první a poslední povídky, které má na svědomí duo Jiří
Pavlovský a Marek Dobeš. Pokud vám ta dvě jména
něco říkají, jistě budete znát i jména dalších autorů
povídek ve sbírce, jako Jiří W. Procházka, Ondřej Neff,
Ďuro Červenák a další. Čímž se dostáváme k tomu,
že výběr autorů je opravdu kvalitní a díky tomu kniha
netrpí klasickým problémem povídkových knih, tedy
kolísavou kvalitou. Všechny povídky si totiž drží relativně vysoký standard, i když například Ďuro Červenák si povídkou Sila Viery vybral svou slabší chvilku,
protože ji tak nějak chybí to, co povídkám ostatním,
originalita. K nejoriginálnějším patří jistě krátká povídka Jaroslava Velinského Druhej funus strejdy Skleroťáka, pojednávající o jednom strejdovi, který se stal
nemrtvým, nicméně si to vůbec neuvědomuje a jeho
rodina se snaží si s nastalou situací nějak poradit.
Důležitou roli pak v povídce hraje jeden z nejlepších
konzervačních nástrojů, slivovice. A teď budeme muset zklamat všechny fanoušky strachu, celá sbírka je
spíše humornějšího rázu a tak spíš než abyste se
báli, budete se smát.
Lupiči mrtvol si místo
v našem článku nezasloužili ani tak výběrem povídek (některé z nich nejsou
zase až tak dobré či reprezentativní), jako spíše citlivým, zapáleným a věcným
přístupem jejich editora,
básníka Jana Zábrany.
Ten v této knize prokázal opravdu pronikavý cit
a smysl pro náš oblíbený
žánr, což se projevuje jednak vynikajícím úvodem
Rozkoš z hrůzy plným citování hodných pasáží, tak
i velmi zajímavými medailonky před povídkami jednotlivých autorů. A samozřejmě i výběrem jak autorů,
tak povídek. Zábrana nešel zcela na jistotu, kromě
klasiků žánru (Poe, Bierce, Lovecraft, Bradbury, Dahl)
se poohlédl i po jménech, které s horrorovým žánrem
nejsou spojovány tak často (Maupassant, Stevenson) nebo prakticky vůbec (Virginia Woolf, William
Faulkner, Curzio Malaparte). Nalezneme zde povídky naprosto grandiózní, čelní představitelky daného
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formátu a žánru: Jedné letní noci, Sredni Vaštar, Vítr,
Kostlivec, Skopec na porážku, Pán z Prahy, Lidé
od vedle, Moucha. Povídky stojící na pointách, které
poráží silou nárazu rozjetého vlaku: Malý svět Lewise Stillmana, Růže pro Emilii. A navrch povídky, které
vás dostanou nečekaně: Černý vítr, Dáma v zrcadle:
Odraz. Tohle z knihy vytváří opravdu originální a unikátní počin v oblasti českých horrorových antologií.
Z nepochopitelného důvodu se nedočkala žádného
dotisku nebo nového vydání.
Následující řádky nebudou ani tak o jednotlivé antologii, ale rovnou o celé sérii a to ještě v československé knižně publikační sféře vydané trošku
zajímavým a z hlediska čtenáře/sběratele ještě více
komplikujícím způsobem. V roce 1970 vyšla na Slovensku antologie nazvaná Alfred Hitchcock: Strašidlá najstrašnějšie s výběrem strašidelných, horrorových a napínavých krimi/
trhiller povídek, v níž měl
snad možná prsty sám
uznávaný ﬁlmař anebo jí
(za ne/mrzký peníz?) propůjčil své jméno. Kdo ví,
ani v jedné knize, o nichž
bude v tomto odstavci
řeč, o tom není ani zmínka. V roce 1995 pak v českém překladu vyšla antologie Alfred Hitchcock
uvádí 1: Má oblíbená
strašidla, ve stejném roce
následována knihou Alfred Hitchcock uvádí 2:
Strašidla na dobrou noc
a o rok později Alfred Hitchcock uvádí 3: Strašidla nejstrašnější. Jak
názvy uvádí, všechny nabízí široký výběr napínavých, strašidelných, mysteriózních povídek z ranku
čistého horroru i temného thrilleru jmen tehdy,
v době původních vydání
antologií, i teď, známých
i neznámých autorů a autorek a povídek jako Ptáci, Nezkušený duch, Ostrov Hrůzy, Podstata zločinu,
Hvízdající pokoj, Volání z mrakodrapu, Muž, který měl
rád Dickense, Stříbrná mince, Lidé bez kostí, Ono,
Cesta do Mictlantecutli, Troll, Jeden z mrtvých nebo
Kandidát. Slovenské vydání obsahuje povídky z českého třetího vydání, plus sci-ﬁ novelu Johna Wydhama Z morských hlbín, která se společně s ještě
jednou temně detektivní novelou objevila v českém
vydání Alfred Hitchcock uvádí 4: … ještě jednou
strašidla (1996), v němž však již nic horrorového
nehledejte. To nám však nijak nebrání v tom, nalézt
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v prvních třech českých a slovenském vydání spoustu žánrových pochoutek.
Antologie
Přízraky,
zázraky
a spol. je prostřední
z (doufejme zatím?)
trojice antologií sestavených překladatelem a milovníkem
dobré světové literatury, k níž výborný
horror nepochybně
patří, Ondřejem Müllerem. Před ní sestavil a v roce 2001
vydal knihu Strašidla, duchové & spol.
a po ní před třemi
lety Upíři, démoni &
spol. Zrovna tuhle
jsme pro naše potřeby vybrali samozřejmě z několika důvodů. Kvalita obsažených povídek, z nichž žádná neklesá pod
slušný průměr a mnohé stoupají až k hranici dokonalosti (pohlcující, živý, uchvacující Pan Jones, mysteriózně makabrózní Žluté znamení, jednoduše klasický Příběh ze školy), je samozřejmostí. Kromě velké
části známých a prověřených jmen (E. T. A. Hoffman,
B. Stoker, M. R. James, A. Bierce, R. E. Howard nebo
W. H. Hodgson) kniha seznamuje i s méně známými
jmény a poměrnou část z nich tvoří jména ženských
autorek, které, a za to patří knize a jejímu editorovi velké dík, se jeví být velmi zdařilými spisovatelkami mysteriózních, mrazivých a strašidelných příběhů.
A zcela neposledním důvodem je zajímavý reprezentační žánrový výběr z období 19. a raného počátku
20. století. Že by Tomáš Korbař nalezl následovníka?
V roce 1991 vytáhl Ivan Adamovič ze zatuchlých
koutů polorozpadlého hřbitova tajemného hrobníka
a ukuli spolu chmurný plán, zahalit nás Půlnočními stíny. Prostřednictvím sešitového vydání na nás
Hrobník hodí pět plných lopat hrůzostrašných liter z hrobů H. P. Lovecrafta, R.
Bradburyho, L. Sommera a D. Hanouska. Smuteční parte je
vyvedeno v komiksových barvách páně
W. W. Jacobse Opičí
prackou. O rok později Hrobník potřeboval zase na cigára
a nějaké to zahřívadlo (ono kopat hroby
v deštivých a chladných dnech není

žádná sranda, ani ta šibeniční) a tak z nejbližší budky
zavolal Adamovičovi, pohrozil mu čerstvě vykopanou
zetlelou mrtvolou nezletilé dívky v posteli a donutil ho
vydat Půlnoční stíny II. Tentokrát v trochu knižnější
podobě. Více povídek, více zápletek a námětů, jména známá (A. Bierce, R. E. Howard, R. Campbell, S.
E. Tem) i méně známá (P. Prosperi, V. Medek. P. Borowec, P. Nutman, M. Poliniatová), povídky slibné
i slabší. Zajímavý kousek se Adamovičovi povedl zařazením povídky Proklatost klasika Ambrose Bierce
a povídky Starý deník Pierfrancesca Prosperiho, která z Biercovy povídky otevřeně čerpá, navazuje na ni,
rozvíjí ji dále a jeho samotného činí jednou z hlavních
postav. Závěr pak obstarává tradiční komiks, tentokrát velmi zábavná adaptace E. A. Poea Anděl pitvornosti.
Ještě v dobách,
kdy upíři nechodili na různé akademie, nepsali své
deníky, netřpytili se
na slunci a ani v romantickém hávu neztráceli nic ze své
hrůzostrašnosti, krvelačnosti a nebezpečnosti,
Tomáš
Korbař sestavil a vydal čistě vampýrskou antologii Rej
upírů (1970). Takřka
reprezentativní, různorodý a pestrý výběr toho nejlepšího
z upírské tvorby 19. století plný pochmurných a prostorných starých domů a hřbitovů s neskrývaným
gotickým a renesančním nádechem, aristokraticko-buržoazní společnosti a okázalou, místy až archaickou květnatou mluvou s rozvitými souvětími. Obavy
ze střetu s latexovými sexy oblečky, kung fu souboji,
pokročilou futuristickou technikou, akčními přestřelkami či přehnaně plochou teatrální romantikou nejsou na místě. Čekají nás jména a povídky překvapivá (Jan Neruda), žánrově obecně ne až tak známá
(I. S. Turgeněv, A. K. Tolstoj, Luigi Capuana) i tradiční, zaručující kvalitu (Bram Stoker, E. T. A. Hoffman,
Théophile Gautier). Opět budeme mít možnost prožít lesbický románek v již kultovní a nedostižné Carmille J. S. Le Fanu a seznámit se s Frankensteinovým souputníkem Upírem Williama Polidoriho, který
spatřil temno světa stejnou noc, jako zřejmě nejznámější horrorové monstrum. Prostřednictvím povídek
a jejich autorů zavítáme do několika různých zemí,
což poskytuje možnost srovnání pohledu na upíry
jakožto bytosti a mytologii z pohledu různých kultur
a společností. Jak je u Korbaře zvykem, jde o zajímavé a napínavé čtení se zvláštní atmosférou. Zároveň jde o svým způsobem historické dílo sdružující
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a uchovávající to nejlepší (v rámci povídkové tvorby), s čím se v upírské literatuře můžete setkat. Závěrem zbývá jen dodat, že se knize roku 1995 dopřálo druhého vydání. Co nejvřeleji však doporučujeme
poohlédnout se po původním vydání ze sedmdesátých let. Jeho trochu netypický formát, zajímavé ilustrace A. Mikulky a v neposlední řadě věkem nasáklé a nažloutlé stránky dodají četbě mnohem silnější
a chmurnější atmosféru.
Od upírů k jiným násoskám, tentokráte peněz.
Auto, kára, bourák, žihadlo, ale také stará plechovka, pojízdná popelnice apod. Snad nic jiného tolik
nesymbolizuje člověka ve dvacátém století, jako automobil. Pouhá věc, umělý stroj bez života a mysli,
který však dokázal zmenšit svět a zcela pozměnit lidské chování a myšlení. Je to zřejmě první věc (nebudeme-li počítat zvířata, ale zvířata dnes za věc považuje jen ten největší zabedněnec, jako např. Cyril
Svoboda z KDU-ČSL), která vás napadne, jíž člověk
dává jméno (náš pekáč se jmenuje Viktor), často mu
přiděluje ve své hierarchii, rodinném statusu či obecně žebříčku hodnot svého života mnohem větší místo
a prostor, než by si zasloužila. Na druhou stranu, vědomě opomíjí zjevná fakta. Tolik se brojí proti zkázonosnosti tvrdých drog (registrovaný počet úmrtí následkem požití drogy za rok 2003 je 124 obětí), ale
fakt, že prostřednictvím aut ročně přijde o život mnohem více lidí (749 mrtvých za rok 2010 – a to je ještě
nejnižší číslo od roku 1990) a dojde k mnohem větším
hmotným škodám (4924,99 mil. za rok 2010) je přehlížen a nikomu to nestojí ani za myšlenku. Mnoho
lidí má plnou hubu životního prostředí, když odhodíte
papírek (který se rychle rozloží) vedle odpadkového
koše, ale že se kvůli autům plošně ničí životní prostředí, kácí lesy, vysušují a jinak drancují přirozené
ekosystémy a půda zalévá asfaltem a betonem, proti
tomu se ozve jen málokdo. A to již nemluvě o tom, co
automobil dělá s lidskou psychikou. Asi každý z nás
se jednou stal tzv. pirátem silnic, uzavřeni, izolováni
v soukromí a „bezpečí“ vlastního vozu jsme pouštěli hromy blesky na cyklisty, chodce a vůbec celou
tu lidskou pakáž, která by
si zasloužila přejet parním
válcem. Peteru Hainingovi
se povedl opravdu bravurní
kousek. Pouhým výběrem
horrorových a sci-ﬁ (horrorových) povídek, jejichž
hlavním tématem je automobil a jeho postavení v lidském životě, a to v mnoha
jeho aspektech, i těch dotažených zdánlivě ad absurdum, dokázal ve své velmi povedené antologii Smrt
má kola postihnout, vylíčit
a předpovědět mnohé ze
společného života lidského
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jedince a automobilu. Přesně toho automobilu, jenž
se, jako málokterá jiná věc, stal nedílnou součástí lidského života a člověk si k němu dokázal vytvořit jakýsi vztah. Čtyřkolá stvoření nás v knize mimo jiné
provedou cestováním v čase i prostoru, skrze jejich
přední skla zhlédneme vizi vzpoury strojů, ve stísněném prostoru našeho osobního přesunovadla se
staneme oběťmi teroru nákladního kolosu, někdo se
sveze v našem autíčku, staneme se přísedícími samozvaného nočního soudu, svedeme automobilový
závod se samotnou smrtí a možná překvapivě zjistíme, že i nás sexuálně vzrušují automobilové nehody.
Zvláštností knihy je, že jde zřejmě o antologii, z níž
bylo zﬁlmováno nejvíce povídek (nepočítaje počítačové hry).
„(…) zastavme
se nyní u těch [hrůzných povídek], které
přináší tento výbor.
Je to několik povídek staršího typu
z tvorby anglických
a amerických autorů. Jejich výběr byl
řízen několika hledisky. Snaha předložit čtenáři díla kvalitní pojila se s přáním
seznámit ho s povídkami pro tento žánr
typickými a zároveň
schopnými ukázat
jeho pestrost. Vybíralo se z děl autorů
zvučných jmen. Jako Scotta, Dickense a Hawthorna, u kterých povídky s hrůznou tematikou stojí spíše na okraji ostatní monumentální tvorby, a na druhé straně z povídek autorů, jako je Poe, Sheridan Le
Fanu nebo Bierce, proslulých a často citovaných právě v oblasti hrůzně fantastické literatury. A protože
hlavním cílem této knížky je čtenáře pobavit, přednost měly povídky dějově bohaté a napínavé a k tajemnému a příšernému bylo přidáno i trochu humoru,“ píše v doslovu antologie Stráž u mrtvého (Mladá
fronta, 1969) její editorka Marie Švestková. A nutno
podotknout, že v citované pasáži vystihla vše důležité a podstatné, co se antologie týče, tedy antologii samotnou. Stráž u mrtvého sdružuje hlavně starší
povídky, základní kameny z pravěku horrorové, tehdy ještě strašidelné, nebo hrůzné, povídky jakožto
svébytného žánru. Tedy někde z poloviny 19. století. A s tím je k tomu třeba přistupovat. Kromě vynikajících prací jako např. Rappaciniho dcera, Skokan, Co vyprávěla stará chůva nebo Vlkodlak, zde
totiž nalezneme i příběhy, které zaujmou ani ne tak
svojí originalitou nebo atmosférou, jako spíše dobovým koloritem a náhledem do historie našeho oblíbeného žánru. Ale přesně, jak v závěru svého doslovu
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konstatuje editorka: „(…) k strašidelným a hrůzným
povídkám, zvláště těm starším, je třeba přistupovat
s jistou shovívavostí.“
Teď však zapalte svíci, poklekněte a vzdejte chválu. Existuje-li něco jako český horrorově publikační
kult, spatřil zlobu, bolest, krutost, strach a nelidskost
světa v roce 1967, jeho duchovním i fyzickým otcem
je Tomáš Korbař a zove se Tichá hrůza (Vzdejme
Bohu slávu, ó Pane, jů, ty jsi tak skvělý, tak obrovitánský …). Od této
knihy by se vlastně
dala a mohla odvíjet a datovat historie moderního českého publikovaného
horroru. Co ke knize
napsat a vyhnout se
podbízivé až kýčovité salvě superlativ? Pro mnohé stále dosud nejlepší
horrorová kniha vydaná v českém jazyce. Brilantní výběr hrůzostrašných
britských a amerických povídek první
poloviny dvacátého století, z nichž více než polovina
se dosud usazuje na předních místech nejrůznějších
žebříčků nejlepších horrorových příběhů všech dob.
Nedoporučujeme číst v čekárně při čekání na první
ranní vlak (Čekárna), při čekání na záchranu po automobilové nehodě (Zástup), jako oddech od usilovného zkoumání podivných stínů na svých amatérských
ﬁlmových záběrech (Boulterovi kanáři) a rozhodně
už vůbec ne, začne-li vám nadbíhat duch obývající
s vámi váš nový dům (Souboj). Můžete zkusit si ji vzít
s sebou na večírek, vleze-li se vám do kapsy upírského pláště, který jste si pro akci zvlášť pořídili (Plášť),
na vystoupení klavíristy W. Hortona, jehož popadne
neodolatelná touha hrát a hrát a hrát (Meze Waltera
Hortona) anebo do té zapadlé restaurace za rohem,
kde vám zpříjemní čekání na Specialitu šéfkuchaře.
Dozvíte se z ní, Jak vzbudit mrtvé, kdo je největší Drzoun v postapokalyptické budoucnosti plné upírů,
ghúlů a vlkodlaků, seznámíte se s Mužem s kožešinovým límcem, Mužem, který zmizel anebo Letními
hosty. Také se můžete pokusit použít ji jako zbraň
proti Malému vrahovi. A to ještě není všechno. Dělejte s ní cokoliv, hlavně si ji ale přečtěte. Protože kdo
ji nečetl …
Věnujme se zase chvíli celé sérii, jejíž část se
probojovala až do regálů českých knihkupců. Po léta
totiž, pod různými editory, vycházela antologie nejlepších horrorových povídek The Year‘s Best Horror
Stories. Jako první se k nám v roce 1994 pod poněkud zavádějícím a vlastně i šíleným českoanglickým
názvem The Year‘s Best Horror Povídky: I dostala

až ta devatenáctá část antologie. Editoval ji alkoholik Karl Edward Wagner a zdá se, že při práci na ní
měl toho alkoholu trošku ubrat. Obecně jsou povídky
všech čtyř dílů, co vyšli v češtině, kvalitativně poměrně nesourodé a rozkolísané, ale tahle první část je
pravděpodobně nejhorší antologie horrorových povídek, co kdy vyšla v českém jazyce. Protože buď rok
1990 nebyl na dobré horrorové povídky nijak plodný, anebo měl K. E. Wagner prostě hrozný vkus. Kromě několika povídek, které se o horror neotřely ani
v liduprázdném linkovém autobuse a valné většiny
podprůměrných a vyloženě slabých povídek, se tu až
zázrakem objeví minimum povídek výborných. Například Muž, který sbíral Barkera nebo Vy jste nemocný, pane Antwhistle. Což je z celkového počtu dvaceti pěti povídek docela málo, nemyslíte? Horrorových
antologií není nikdy dost, jen by nemusely mít tak
zbytečně honosné názvy. Paradoxem je, že jako The
Year‘s Best Horror povídky: II u nás o rok později
vyšla původní sedmnáctá část antologie (tedy o dvě
části starší než česká první). Tehdy ještě byla hladina Wagnerovy krve v alkoholu na docela přijatelné
úrovni, protože tahle
sedmnácti
povídková střela dopadla
trošku lépe. Výběr je
to zajímavý, ale hlavně rozmanitý. Nalezneme zde klasická
horrorová
témata,
neoriginální náměty podané originálním způsobem, zcela originální náměty,
překvapivé zvraty,
ale i ukázku, jak dokáže dobře rozjetou
povídku shodit a pokazit její závěr – toho
je Etchinsonova Volej 666 takřka čítankovým
příkladem.
Naštěstí to vyvažují
pecky jako Občas v létě a ultimátní Upomínky věčného zatracení. Už poněkud lepší výběr však shazuje
mnohdy naprosto otřesný a editorskými korekturami zcela opomenutý český překlad. Trošku jiný název a jiný editor, tentokrát Martin Ray Woods, v The
Best Horror povídky: III aka The Best Horror Stories 8, přináší do série trošku svěží vítr. Přičiní se o to
hlavně jedna z desítky nejlepších Kingových povídek Typ pro přežití („Piškotové prstíčky chutnají právě jako piškotové prstíčky“), religiózní sci-ﬁ horrorové Ulice Ashkelonu v níž misionář těžký chleba má,
Bryantův Temný anděl o kletbě uvržené hlavní hrdinkou na svého bývalého anebo perla mezi perlami,
malířská Oranžová muka, modré šílenství rambologa Morrella. Oproti předchozí části se také zlepšila
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překladatelská a korekturní práce. Poslední česky
vydanou, veskrze průměrnou, část The Best Horror
povídky: IV aka The Best Horror Stories 9 nezachrání ani taková jména jako Stephen King, Clive Barker
nebo John Lennon (ano, přesně TEN Lennon). Jejich
povídky totiž nepatří k tomu nejlepšímu, na co na jejích stránkách narazíte. Válcuje je například takový
Henry Bowen se svým příběhem Damiana Lestera,
zaměstnance ﬁrmy zabývající se výzkumem veřejného mínění, jehož si najme samo peklo Obchodní záležitosti, Paul Hazel, který vás pozve Dát si k obědu
ženu nebo mučivý Zelený palec Nancy Kress. Za klad
této antologie se tedy dá považovat fakt, že i když její
povídky moc často nevystupují nad výraznější nadprůměr, alespoň se (na pár výjimek) drží v jedné bezpečné lajně kolem průměru.
Ellen Datlow a Terri Windling jsou, zdá se, velmi schopné a vnímavé editorky, prokazuje
to již jejich pravděpodobně první
spolupráce na antologii nazvané
To nejlepší z horroru a fantasy. První reprezentativní ročenka. Mohlo by se zdát, že ono magické slůvko „reprezentativní“ je
jen pouhý marketingový tah, ale
v jejich případě skutečně funguje. Protože i když mě fantasy takřka vůbec nebere, i z tohoto žánru
dokázaly editorky vykutat alespoň
pár pozoruhodných kousků jako
např. povedenou romanci Vtělení, dospěláckou verzi Doby ledové
Na tomto kontinentu už nikdy obědvat nebudeš nebo
zábavné sci-ﬁ fantasy Dveře někam. Našemu srdci
blíž je však žánr trošku drsnější a tomu je, naštěstí,
věnováno více než polovina místa, plných 21 povídek
z celých čtyřiceti. Plus pár povídek překračujících to
mnohdy tenké pomezí mezi fantasy a horrorem, mimo
jiné mrazivý a překvapivě realistický pohled na příběh
Petra Pana Petr, nehorrorový horror, z něhož přesto
mrazí Návštěvní kniha, velmi zajímavý a zábavný příběh Příšera nebo silně antirasistický příběh z Japonska Pavilon zmrzlých žen. Čistou hrůzu vám pak naservírují velmi povedené povídky jako podivuhodně
zvláštním stylem přítomného času vyprávěné Krásné
nestříhané vlasy hrobů, erotický příběh o nadpozemském sexu Milující anděl, poeticky strhující Druhá nejkrásnější žena na světě, bezesporu grandiózní příběh
o nesmrtelnu, mimo jiné odhalující tajemství Ježíšova
vzkříšení, Trnatec, chutná žánrová jednohubka, která
jistě potěší všechny odpůrce pravých kožichů Sako
z mývala, mrazivý příběh jedné holčičky Zavolej domů
nebo stejně mrazivý příběh o dívce, která si nasadí
brouka do hlavy Měsíční písně. V masivním formátu
knihu vydalo v roce 1993 nakladatelství Kredit. Mezi
její sympatické vlastnosti řadím ještě fakt, že oba výtisky, které jsem měl v rozmezí cca patnácti let v ruce,
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měly krásně zežloutlé stránky a nádherně voněly stářím. V roce 1997 vydalo nakladatelství Netopejr další
jejich společné dílo Fantasy & Horor 1997, z něhož
bych namátkou zmínil jen Paní Mastnou Roberta Reeda, pilným čtenářům Howarda již ne neznámé Strašení
vlaku Terry Dowlinga, masakrózní _______ Joyce Carol
Oatesové a třeba ne výbornou, ale možná až nepříjemně podivuhodnou kingovku Oběd v restauraci Gotham. Ve stejném roce vyšlo u nakladatelství ABR ještě To nejlepší z Hororu a Fantasy. Inu, holky nezahálí
a je potěšitelné, že to dokáží ocenit i čeští vydavatelé.
Jako poslední v našem výběru jsme si nechali částečně tajemnou antologii s podivuhodným názvem Warlock: Brutal Horror #1.
Ta roku 1994 vzešla ze stejného
prostředí jako svého času výborný horrorový časopis Horror, tedy
Gehenna Publishing, v případě
knihy ve spojení s Řádem rytířů
Svaté apokalypsy. Málo pikantní? Pak zcela určitě nepřehlédněte věnování „Ďáblu, Antikristovi
a Falešnému proroku“. Spekulace
o původu a skutečné identitě editora jménem Darrell Standing pro
jistotu rovnou přeskočíme. Nic
z toho však není hlavním důvodem našeho zařazení do tohoto
článku, dokonce ani tím hlavním,
čím kniha zaujme. Tím je totiž fakt, že kromě minima
známých jmen, zaručujících kvalitu (Stoker s jeho zajímavou Indiánskou ženou, Maupassant se skvělou,
v oblasti nad/přirozena ne zcela jasnou Rukou nebo
Bierce s typickýma Očima Pantera), přináší hlavně
jména prakticky a zcela neznámá. A dokazuje, že
dobré horrorové povídky dokáží napsat autoři nezávisle na proslulosti a zvučnosti svých příjmení. Žádná z povídek neklesá pod příjemný průměr, dokonce ani ty dvě fantasy laděné. Naopak, vše, co dobrá
horrorová povídka potřebuje, má závěrečné, až grandiózní Mysterium George Blackmorea. Pozornost si
zaslouží i Růže pro Boninu Branta Palwicka, žánrově
překvapivá Síla touhy Bruce Dasnena a v neposlední řadě nekroﬁlně laděná Láska na celý život Marka
Rydera (pod tímto pseudonymem se údajně skrývá
český autor, který svou povídkovou tvorbu dělil rovnoměrně mezi horrory a pornograﬁi). Na pozapomenutou a málo známou antologii pravděpodobně narazíte na spodních zaprášených policích zapadlých
antikvariátů a v nenavštěvovaných položkách internetových výprodejů. I tam ale můžete narazit na kvalitu, Warlock je toho důkazem. Trošku nepochopitelné
je závěrečné vyloučení žen z případných čtenářů této
knihy, to totiž činí jen nekulturní hovado.
Honza Vojtíšek
Martin Skuřok
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by mé očekávání podpořila. Jenže pak začnete listovat uvnitř komiksu a zjistíte, že vypadá nějak divně.
Richard Corben je výrazná persona mezi komiksovými kreslíři a řada jeho věcí se mi líbí. Ovšem Ragemoor se, zřejmě i kvůli nepříliš šťastné počítačové
úpravě, příliš nepovedl. Popravdě, vypadá ošklivě.
Může to samozřejmě být hodně subjektivní, ale místy
jsou postavy a především jejich hlavy tak ošklivé, že
to nelze přehlížet s hýkáním o osobitém stylu.
Výsledek pak působí jako materiál, kterému
by slušelo umístění uvnitř ABC, pamatujete-li vši-

Existuje zámek, v jehož útrobách se pobyt nedoporučuje, protože jediné, co tam naleznete je hnus,
zloba a šílenství. Zámek, který s oblibou pohlcuje své
obyvatele a v jehož nejtemnějším sklepení sídlí hrůzy,
jaké není lidská mysl schopná vstřebat. Zámek, zvaný Ragemoor.
Scénář: Jan Strnad
Kresba: Richard Corben
Překlad: Jan Kantůrek
Vydavatel: Martin Trojan-3-Jan
Rok českého vydání: 2013
Tak nějak by mohla vypadat anotace komiksu
Ragemoor a nebyla by daleko od pravdy. Příběh je
poměrně jednoduchý. Kdesi, kdysi existuje zámek
(Čech by tu stavbu spíš označil za hrad), který žije
svým vlastním životem a pobyt v něm je nebezpečný všem návštěvníkům. V jeho podzemí se vyskytují obří švábi o velikosti člověka, využívaní coby sluhové. My sledujeme Herberta, současného majitele
Ragemooru, a jeho marný boj proti zdem, ve kterých
se narodil a které se mu staly vězením. Jediné další
výrazné postavy jsou Herbertova milá Anorie a sluha
Bodrick, který má se zámkem společného více, než
by se na první pohled mohlo zdát.
Jak vidno, nic moc nového pod sluncem, podobných temných příběhů už jsme viděli stovky a autoři se tím rozhodně netají. V případě takových příběhů stojí na prvním místě vždy bezútěšná atmosféra.
A tady narážíme na první velký problém. Čekal bych,
že atmosférický komiks, jehož příběh je tuctový,
bude stát na výtvarné stránce a titulka Ragemooru
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té komiksové příběhy formátu A5, které byly tištěné
na tenkém novinovém papíře. Tam by Ragemoor se
svým příběhem i kresbou dokonale zapadl. A možná
by byl i atmosféričtější než v booku za 500.
Abych ovšem jen nehanil, titulní strany jednotlivých sešitů jsou parádní, stejně jako celkové provedení knihy, ke kterému nemám jedinou výtku. Políček si ovšem vydavatel zaslouží za propagační text:
… Geniální gotický horor na pomezí E. A. Poea,
H. P. Lovecrafta a B. Stockera… (sic). Vydávat gotický horror a neumět správně napsat příjmení autora
Drákuly je opravdu velká ostuda.
Mezi fanoušky komiksu je Ragemoor hodnocen
poměrně dobře, až na občasné výtky na kresbu. Buď
jsou kluci od komiksu nenároční, anebo příliš úzce
proﬁlovaní a každý odklon od červené pláštěnky, který jim donese závan hniloby a strachu, vítají s nadměrným nadšením. A je jim jedno, že ten závan je
minimální a bez výraznějšího efektu.
Roman Kroufek
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Vincent
Price
Všichni je milují, příběhy o selfmademanech, kteří
navzdory chudému původu, omezeným možnostem
vzdělání a nepřízni osudu, dokázali dostat své jméno na titulní stránky noviny, vydělat milióny a sklátit
vše, co se hýbe. A bylo by krásné napsat, že přesně
takový pohnutý příběh stojí za legendou se jménem
Vincent Price. Ovšem opak je pravdou.
Malý Centík se narodil do bohaté rodiny, která žila
z dědečkova vynálezu prášku do pečení. Tatík, prezident potravinářského impéria, také nezahálel a tak
si mohl náš malý hrdina svůj budoucí osud plánovat naprosto svobodně. A jako správné zbohatlické
děcko si vybral naprosto neužitečný obor. Vystudoval historii na Yale a vesele pokračoval na Londýnskou universitu, odkud ho však zlákalo divadlo. A tak
se z možná nejcharizmatičtějšího herce vůbec nestal
zapšklý kurátor v muzeu, ale horrorová superstar.
Když však debutoval v divadle (1936), respektive ve ﬁlmu (1938) rozhodně neměl na temné žánry
ani pomyšlení. Chtěl být charakterním hercem vážných rolí, což se mu ostatně ve čtyřicátých letech
poměrně dařilo ve snímcích jako Laura (1944) nebo
Keys of Kingdom (1944). Ovšem člověk míní a ﬁlmové možnosti první poloviny dvacátého století mění.
Hrůza byla tenkrát v kurzu a tak si svůj první horrorový zážitek odbyl Price už v roce 1939 po boku Borise Karloffa v Tower of London. Jde o historický snímek s temnými tóny, který byl v roce 1962 předělán
do „moderní“ podoby. V černobílém remaku si tentokrát Price střihnul hlavní roli.
Rok po Tower of London se Vincent k žánru vrátil, tentokrát už titulní rolí. I když pravda, mít titulní
roli neviditelného muže v The Invisible Man Returns
(1939) asi není pro herce žádné terno. Naštěstí má
Vinc svůj úchvatný hlas, takže nutně nemusí zvedat obočí na každém ﬁlmovém políčku. Znalec by
jistě doplnil, že coby stejná postava se objevil ještě o dekádu později v miniaturním cameu ve skvělém Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948).
A takto tedy doplňuji.
Prakticky celá čtyřicátá léta znamenaly horrory pro Vincenta pouze odlehčený únik, když to pravé umění hledal v noirových snímcích jako The
Web (1947) či The Bribe (1948). Právě tady, coby

záporák, získal dokonalou průpravu na všechny ty
slavné pozdější role. Opravdová sláva a nástup nesmrtelnosti přišli až po roce 1953.
Tehdy totiž Vincent Price ztvárnil hlavní roli v,
i u nás dobře známém, remaku House of Wax. Šlo
o první barevný 3D snímek a jeden z ﬁnančně nejúspěšnějších ﬁlmů toho roku. Třetí rozměr byl natolik
vyvedený, že ﬁlm šel do amerických kin znovu v sedmdesátých a ještě jednou v osmdesátých letech,
kopíruje vzdouvající se vlny zájmu o tento naprosto
zbytečný způsob zobrazení. V padesátém osmém,
respektive padesátém devátém přišlo první ﬁlmové zpracování Mouchy (The Fly), ihned následované
pokračováním (Return of the Fly). Především první díl patří k vrcholům sci-ﬁ horroru té doby a skvěle adaptuje neméně skvělou povídku George Langelaana. V té době si Price zahrál také v mnohem
méně zajímavém Desateru přikázání (Ten Commandments, 1956). Ale raději zpět k reálnějším hrůzám.
Přišla totiž šedesátá léta dvacátého století, doba,
kdy byl znovuobjeven gotický horror. V Americe jeho
vlajku nesl Roger Corman v rámci produkční společnosti American International Pictures. Corman přišel
s dvěma zásadními nápady. Vykrást náměty a názvy
z povídek E. A. Poa a obsadit do hlavní role vždy
Vincenta Price. Tento koktejl tří slavných jmen fungoval naprosto dokonale a v průběhu několika let tak
světová kinematograﬁe získala klenoty jako House
of Usher (1960), Pit and the Pendulum (1961), Tales of Terror (1962), The Raven (1963), The Masque
of the Red Death (1964) a Tomb of Ligea (1965).
K těmto snímkům se někdy v budoucnu v Howardovi jistě vrátíme, protože si celý cyklus (seznam výše
není kompletní) zaslouží mnohem detailnější rozbor.
Dnes snad jen dodám, že ﬁlmy lze v celkem povedených vydáních zakoupit v Levných knihách, pokud
tedy nejsou rozprodány, a že by mělo být jejich vlastnictví povinné. Fanoušci se už od doby vzniku těchto
snímků přou, který je vlastně nejlepší, a samozřejmě

[ 29 ]

[ 30 ]

HOW AR D – 8/2013

nikdy nedospěli k žádnému konsensu. Obitovým koněm je v tomto závodě hned první Zánik domu Usherů, který uchvacuje svou rudou teatrálností a šíleným
Pricem s odbarvenými vlasy.
Z té doby chybí ještě jeden úžasný ﬁlm, Last
man on the Earth (1964). První adaptace románu Richarda Mathesona Já, legenda je o poznání blíže své
předloze než dva následující pokusy, které se více
než na hrdinovy vnitřní stavy zaměřili na přitroublou
akci. Hlavní devizou snímku je samozřejmě náš Vinc
v hlavní roli posledního člověka a atmosféra, která by
se dala krájet i hodně tupým nožem. Pobavit, i když
trochu jinak než předchozí majstrštyk, by mohla
i dvojice komedií Dr. Goldfoot and the Bikini Machine (1965) a Dr. Goldfood and the Girl Bombs (1966),
která si utahuje z tehdy velmi populárních bondovek.
V šedesátých letech Price také pilně pracuje pro televizi, kde se objevuje snad v každém druhém seriálu.
Pamětihodný je především jeho padouch Egghead
v Batmanovi. Díky svému výraznému hlasu je také
stálým hostem rozhlasových stanic, asi nejdůležitějším pořadem je pak The Price of Fear, který Vincet
dokonce uváděl.
Ale to už jsou sedmdesátá léta, která sice v našem žánru znamenala svěží vítr v podobě nadějných
mladých autorů, zaměřujících se na neokoukaná kontroverzní témata, ale pro klasiky typu Vincenta Priceho nastává soumrak. Záchvěv předchozí dekády můžeme spatřit v dvoudílné sérii o Dr. Phibesovi. The
Abominable dr. Phibes (1971) patří mezi nejslavnější
Priceho kousky. V titulní roli tu mstí lékařům, které
obviňuje ze smrti manželky poté, co ji nezachránili
po autonehodě. Jako vzor pro jednotlivé vraždy Phibesovi slouží starozákonní morové rány, čímž získává
snímek na originalitě. Pokračování Dr. Phibes Rises
Again (1972), ve kterém se titulní padouch pokouší
oživit svou manželku, už kvalit jedničky nedosahuje. Další naplánované díly pak bohužel už realizovány nebyly. Posledním „velkým“ horrorem této éry pak
byl Theatre of Blood (1973) Douglase Hickoxe.
Price, který vycítil, že jeho velká éra skončila,
postupně utlumoval své natáčecí aktivity, vrátil se

k divadlu, kde slavil velký úspěch hrou jednoho herce, ve které ztvárnil Oscara Wilda. S oblibou propůjčoval svůj hlas sympatickým horrorovým projektům svých přátel a obdivovatelů. Mohli jsme ho tak
slyšet na prvním sólovém albu Alice Coopera Welcome to my Nightmare (1975) i ve slavném Thrilleru (1982) Michaela Jacksona. Největším fanouškem
pak je beze sporu kdysi vizionářský režisér Tim Burton, který v roce 1982 natočil nádherný animovaný
kraťas Vincent, a nechal ho namluvit právě Pricem.
O osm let později pak Burton nabídl Pricemu poslední výraznou roli, vynálezce ve Střihorukém Edwardovi
(Edward Scissorhands, 1990). V té době už Vincent
silně trpěl Parkinsonovou nemocí, a natáčení pro něj
bylo velmi náročné. Přesto, anebo právě proto, podal
na malém prostoru vynikající výkon a vytvořil další
nezapomenutelnou roli.
Útlum v natáčení umožnil Pricemu věnovat se
dalším zálibám, mezi které patřilo především umění.
Vlastnil velkou sbírku obrazů, kterou spolu se svou
druhou ženou z velké části věnoval Univerzitě v Los
Angeles a dal tak vzniknout Muzeu umění Vincenta
Priceho, jehož cílem bylo umožnit studentům poznat
originální výtvarná díla. Z našeho pohledu by za návštěvu asi stálo spíše Witch’s Dungeon Classic Movie Museum, které Vincent podporoval a kde jsou
dodnes vystaveny v životní velikosti některé z jeho
nejslavnějších postav.
V přehledu Priceho horroru jsem záměrně vynechal jeden z pozdního období. Jde o House of the
Long Shadows (1983), jemnou hrůzostrašnou parodii, ve které se naposledy sešla plejáda nejúžasnějších horrorových hvězd, v čele s Vincentem Pricem,
Peterem Cushingem, Johnem Carradinem a Christopherem Lee. Nejde o jejich nejlepší ﬁlm, ani nepodávají největší výkony své kariéry, ale jsou tam všichni
spolu v atmosféře podobné největším peckám z období jejich největší slávy. A právě takovým ﬁlmem
chci naše povídání o Pricem zakončit a měli byste
jím zakončit své případné vzdělávání v oblasti Priceologie i vy.
Roman Kroufek
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Rozhovor

Ivan Adamovič (*1967) je jedním z mála Čechů, které bychom mohli bez uzardění označit za teoretiky
fantastických žánrů. Fanouškům se zapsal do paměti především jako dlouholetý redaktor Ikarie a autor Slovníku české literární fantastiky a science ﬁction a Encyklopedie fantastického ﬁlmu. Neméně významná je i jeho
činnost editorská. Kromě kvalitních sci-ﬁ antologií je odpovědný za jednu z biblí anglosaské horrorové povídky, výbor Hlas krve. Ten je naprostou povinností po všechny, kteří to s horrorem u nás myslí vážně. Hlasu
předcházely ještě dvě rozsahem nenápadnější antologie Půlnoční stíny I & II. Fanouškům HPL prostřednictvím
sbírky Bezejmenné město zpřístupnil také mistrovy teoretické texty.

Ivan Adamovič
Na začátku devadesátých let jste sestavil
dvojici antologií Půlnoční stíny. Bylo těžké si v té
době vydání horrorové antologie prosadit? Kdo
se vlastně skrývá za Knižním podnikatelským klubem? Podnikaní a horrory mi příliš dohromady
nejdou.

Ani ne, tehdy byl hlad po všem a nikdo nevěděl,
co se jak bude prodávat. KPK bylo vydavatelství, které založil v dobré víře Ivo Pechar, bývalý redaktor Ohníčku a autor scénáře komiksu Pavouk Nephilla. Svým
optimismem nakazil Pavla Kosatíka, který v tom jel
s ním. Pavel ovšem brzy odpadl a záhy se také bo-

„Horror je pro lidi
zvláštní povahy“
hužel ukázalo, že odhady pana Pechara o prodejnosti
jeho publikací nejsou reálné a KPK tiše zesnul.
Hlas krve je, spolu s Tichou hrůzou, asi nejdůležitější antologie moderního anglosaského
horroru u nás. Jak náročná byla příprava celé antologie? Bylo těžké přesvědčit nakladatelství Najáda k jejímu vydání v rámci edice Manta, a jak si
vlastně kniha na pultech vedla?
Nešlo o nějaké přesvědčování, edici jsem měl
na starosti já a majitelka Najády moje návrhy vždy
akceptovala bez námitek. Náročné to bylo celkem
dost, sehnat práva na všechny ty povídky. Naštěstí
jsem získal skoro vše, co jsem chtěl, jen od Kinga
jsem chtěl něco delšího, ale na to už nebyly peníze.
Pokud vím, kniha si vedla výborně, Najáda udělala
i jakýsi dotisk, kniha je vyprodaná. Jen peníze jsem
žádné nedostal, protože se vydavatel dostal do dluhů. Myslím, že by to stálo za dotisk, ale pochybuji, že
by se už ta práva dala obnovit.
Vaše poslední knižní horrorová práce, o níž
víme (a naše znalosti nejsou neomezené) je výběr z beletristického i nebeletristického díla
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a Puls nekonečna). Neláká vás návrat k horroru?
Je na trhu prostor a chuť po dalším Hlasu krve?
Plánuji ještě antologii českého předválečného
hororu a tím to asi končí. Na další zahraniční antologii nemám bohužel dost času a dost načteno.
Nedávno jsme se na jednom horrorovém festiválku dostali s přáteli do diskuze nad deﬁnicí
horroru. Pro mne je jeho leitmotivem strach, hrůza, možná odpor, oni argumentovali nutností nadpřirozeného prvku. Jak se k podobné otázce stavíte dnes, v době, kdy je do žánru řazena každá
druhá temnější kriminálka, vy?
Je to věc shody v té které zemi. Já se držím anglosaského označení, že horor může být i nefantastický, ale v takovém případě se k němu hodí spíš
jiná označení, třeba thriller, slasher a podobně. Když
říkám horor, myslím tedy většinou ten nadpřirozený.
H. P. Lovecrafta „Bezejmenné město“, které je,
z fanouškovského hlediska neocenitelné, hlavně
pro mistrovy teoretické texty. Z tohoto úhlu pohledu je možné ji vnímat i jako docela velký risk.
Jak tato kniha vznikla?
Vydavatelství Aurora mě vybídlo, jestli bych nesestavil ještě jeden soubor Lovecraftových textů. To
bylo jednoduché. Trval jsem na tom, aby tam byla
i Nadpřirozená hrůza v literatuře, nakladatelství se
ten nápad líbil. Říkali jsme si, že by mohla vzniknout
edice knih, které v tom textu Lovecraft chválí. Pak
cosi podobného začalo vydávat Dokořán, ale nějak to, zdá se, usnulo. Nedávno jsem se k HPL vrátil
poté, co jsem dostal nabídku z Albatrosu Plus napsat doslov k poslednímu dílu jeho Sebraných spisů
na téma Lovecraft v češtině. Udělal jsem dost důkladnou rešerši, mluvil jsem i s vdovou po Janu Zábranovi, který sestavil Lupiče mrtvol, kde vyšel Lovecraft vůbec poprvé česky, i s vdovou po Josefu
Škvoreckém. Objevil jsem dokonce dvě domácí metalové kapely Cthulhu a Rise of Cthulhu. Ten poslední
svazek Spisů vyjde někdy letos.
Horrorové číslo Ikarie (5/2001) je mým vůbec
nejoblíbenějším. Bylo těžké si ho v redakci prosadit? Myslíte, že je nebo bude na trhu místo pro
ryze horrorový časopis, který se neomezuje pouze na barevné obrázky, ale snaží se přinášet i obsáhlejší texty?
Zase – to nebylo vůbec o nějakém prosazování.
Vlado Ríša do obsahu Ikarie nijak nemluvil, ten jsme
měli rozdělený s Jardou Jiranem a každý si dělal svoje. Jsem rád, že to číslo vyšlo, možná by to mohla být
i tradice, udělat takhle jedno číslo do roka. Na samostatný tištěný časopis tady ale bohužel není dost zájmu publika. Vezměte si, jak populární je tady sci-ﬁ –
a i sci-ﬁ časopis XB-1 bojuje o přežití.
V posledních letech jste editorsky připravil dvě
úspěšné antologie české SF (Vládcové vesmíru

Editorství horrorových antologií je již docela rozšířené a jako v každé profesi, i v tomhle je
možné být dobrý i špatný. Sledujete nějak souvisleji práci určitých zahraničních editorů? Doporučil byste některé? Dá se u nich vysledovat jistý oblíbený styl? Existují nějaké stěžejní, zásadní
a vysoce kvalitní zahraniční horrorové antologie,
které nevyšly v češtině, ale měly by?
Moje důkladnější znalosti žánru končí někdy v polovině 90. let, dál jsem se mu už nestíhal tolik věnovat.
Takže vím, v čem se liší vkus Ellen Datlowové od Stephena Jonese, znám scénu kolem tehdejšího splatterpunku, moc mě nenadchly subtilnější antologie třeba Dennise Etchisona jako Cutting Edge, která byla
ve své době hodně chválená… Když jsem dělal Půlnoční stíny, objevila se v jedné americké příručce pro
spisovatele výzva, že je tady v Česku jeden editor hororů a shání povídky. Přišly mi mraky rukopisů a z nich
jsem si udělal představu, co frčí v angloamerickém hororu té doby – spíš nefantastické hnusárny o úchylech
a sériových vrazích. Moc mě to nebavilo číst, ale všem
jsem se snažil odpovědět. Příště bych už takovou chybu neudělal a vybíral bych jen z již vydaných povídek.
Horror byl u nás vždy ten třetí vzadu, vždyť
i Akademie SFF&H uděluje cenu pro fantasy
a horror společně. Myslíte si, že ten nezájem (který dnes už není tak markantní, ale stále je cítit)
stále ještě souvisí s bolševickou cenzurou celého
žánru? Anebo jsou Češi v tomto prostě speciﬁcký národ?
Popravdě – nevím. Asi ode všeho trochu. Zpřetrhané tradice i česká nechuť k hrůze, která si ze sebe
nedělá legraci… Možná je to ale v jiných středoevropských zemích podobné, také tam možná vychází
jen pár nejzvučnějších jmen. Horor je prostě pro lidi
zvláštní povahy.
Díky za rozhovor!
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Neželané dedičstvo
po neobľúbenom
strýkovi
Táto útla, nápadito graﬁcky spracovaná zbierka
má v názve zašifrovaného viac, než sa zdá. Predstavuje výber toho najlepšieho, čo uverejnil internetový
magazín Hlboký hrob (2000–2004), venovaný horroru a čiernemu humoru. Ako v zaujímavom predslove
píše bývalý redaktor Michal Spáda, HH (podobnosť
s Howard Horror asi nie je čisto náhodná?) sa venoval
okrajovému žánru a bol navyše spracovaný spôsobom, ktorý nemal šancu osloviť väčšinu horrorových
fanúšikov. Tvrdohlavo však vydávali ďalšie a ďalšie
čísla, pripájali ďalšie projekty a vcelku úspešné súťaže. Nakoniec magazín členovia komunity prijali ako
„čudáckeho strýka, ktorého občas stretávajú na pohreboch alebo mu pošlú na Helloween pohľadnicu.“
Zbierka je akýmsi jeho pomníkom.
Krátka antológia poviedok
Zostavili: OZ Mastodont
Vydal: Artis Omnis, 2006
Počet strán: 82
Prvou z deviatich poviedok je dielko Miroslava
Šusteka, legendárneho bradatého pána z Bánovej
(časť Žiliny). S Michalom Spádom sa zoznámil vďaka
bizarnej náhode a pri tej príležitosti mu zanechal zopár
príbehov na zažltnutom papieri. Za viac než 40 rokov
totiž napísal približne tisíc horrorových a parodických
príbehov, ktorými časopis vytrvalo zásoboval (a zhruba rovnaký počet ich zahodil). Acherontia atropos,
po našom Lišaj smtihlav je druh motýľa, ktorý zohráva
dôležitú úlohu v staršej poviedke inšpirovanej klasikmi z prelomu 19. a 20. storočia. Pochmúrnu, tiesnivú
atmosféru navodil prvými vetami a utrpením zaživa
prišpendleného motýľa ju už len graduje.
Časom „Starý pán“ prešiel k horrorovej paródii. HH mu v každom čísle uverejňoval jednu staršiu
a jednu novšiu poviedku, ako je to aj v tejto zbierke.
Magazín pôvodne mal mať literárne zameranie,
a aby sa v ňom za poviedkami objavovali aj iné mená,
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ako Miroslav Šustek, začali redaktori terorizovať svojich kamarátov. Jedným z nich bol i Marek Ciglan,
ktorý pod vplyvom nátlaku napísal horrrorovo-dobrodružný príbeh Ešte mi zostáva pár dní života.
Poviedka je zo začiatku celkom retro. Dej situovaný na začiatok dvadsiateho storočia, vylúpenie chrámu v pralese, kliatba prenasledujúca rúhačov. Námet
nie je veľmi originálny, ale celkom dobre spracovaný
a obohatený o postavu skutočného čarodejníka, ktorý sa pokúša previnilcov zachrániť.
Príjemným osviežením je český básnik Gabriel
Pleska a jeho próza Muž měl místo mozku klíště.
Rozprávanie o chlapcovi, ktorému vliezol do ucha
kliešť, je zhmotnením obáv všetkých úzkostlivých
babičiek. Predstava parazita spokojne sediaceho
v hlave je sama o sebe dosť nepríjemná. Ešte horšie, ak stále rastie, utláča mozog a necháva chlapca
ovládať dvoma-troma najzákladnejšími pudmi. Príbeh je rozprávaný s ohromným nadhľadom a svojským humorom. Vďaka skvelej štylistike sa číta veľmi ľahko a zanecháva skutočný umelecký dojem.
A úchylný úsmev na tvári.
Do časopisu prispievala aj ďalšia slovenská legenda, Dušan „Duke“ Fabian. V zborníku sa objavila
jeho Cesta k novej indentite. Jeho typická fascinácia nadprirodzenom sa prejavila v plnej miere. Keďže
zásadne rozpráva príbeh v prvej osobe, vťahuje nás
do mysle študenta, ktorý sa s kamrátom za pomoci
rôznych drog dostáva za hranice vedomia. Keď už
sú na hranici absolútneho poznania, niečo sa pokazí. Kto by však veril dobitému feťákovi, že sa takmer
stal bohom?
V HH debutoval i Michal Löwy, ktorý sa viac venoval výtvarnej stránke časopisu a komiksovej tvorbe. Niečo však na papier dostal aj v slovnej podobe. Snáď sa niekedy dozvieme odpoveď sa nesie
v podobnom duchu ako Pleskov chrobák v hlave.
Bizarný príbeh s vlakovou tematikou sa o horror len
obtiera. Absurdnými obrazmi popisuje cestu vlakom,
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z ktorého pri každej príležitosti odpoja posledný vagón, až do stanice príde iba lokomotíva. Snáď sa
niekedy dozvieme, prečo. Čosi o autorovej bujnej
fantázii hovoria i skvelé ilustrácie v knihe, najmä pohybujúca sa postavička v pravom dolnom rohu.
Najčastejším spôsobom získavania poviedok
bolo krvopotné čmáranie deň pred uzávierkou redaktormi. Sem-tam sa im však podarilo napísať týmto
nešťastným spôsobom aj čosi kvalitné, ako je Spádov Koniec leta. Ide o jednu z mála plnokrvných
horrorových poviedok v zborníku. To, čo zo začiatku
vyzerá, ako obskúrna rozprávka či bujný sen malej
Dominiky, končí trochu inak, ako dievčatko čakalo.
Pri prvom čítaní som sa do deja celkom vžila, a hoci
som tušila, čo sa na konci asi stane, prišlo mi malej úprimne ľúto. Poučenie: Keď sa Vás nadprirodzená bytosť pýta, čo si želáte ako odmenu, vykašlite
sa na vzťahy a povedzte, že kolobežku alebo lístky
do kina.
Michal Jedinák je tiež pomerne známy tvorca
nie-tak-celkom-horrorov. Jeho Nočná hudba je text
oplývajúci temnou a napínavou atmosférou, hoci sa
v ňom toho veľa nedeje. Koniec je navyše celkom
otvorený. Čitateľ potom ešte dlho váha, či sa teda
mladému virtuózovi podarilo zmeniť svet alebo nie.
Po viacnásobnom čítaní sa začínam prikláňať k druhej možnosti, ale istá si veru nie som.
Istá som si kvalitou druhej poviedky Dušana D. Fabiana, ktorá predtým nebola nikde publikovaná. Na dne je brilantný príbeh naháňajúci husiu

kožu. Je zasadený na východ Slovenska, najmä
do blízkosti priehrady Ružín. Mladý muž v ňom postupne pátraním, snami a preludmi odhaľuje príčinu
rodinných tragédií a hrozné tajomstvá svojho deda.
Tie vyčkávajú pod pokojnou hladinou priehrady.
A neprestanú, kým neutopia posledného z Fečovcov.
Minizbierku uzatvára príklad novšej tvorby Miroslava Šusteka, Noc na Orgazburgu. Ide údajne
o jednu z jeho najextrémnejších parodických prác.
Na jednom mieste koncentruje všetky svoje obľúbené postupy: postavy sú roztržité, dej obsahuje tak
trochu nezmyselné zvraty, objavuje sa motív púte
na strašidelný hrad a hlavne raﬁnovaná a poriadne
bizarná pornograﬁa.
Samotný magazín už na internete vôbec nenájdete. Členovia redakcie sa časom rozpŕchli za vlastnými projektmi. Parafrázujúc Spádu, neobľúbený strýko
zanechal dedičstvo podobné kufru plného zubných
protéz, zdochnutých netopierov a vyblednutých erotických časopisov. Pre niekoho odpad, pre iného poklad. Koniec koncov, internetové kníhkupectvá ho
majú v ponuke už siedmy rok a stále sa tých tristo
vytlačných kusov nevypredalo.
Lucia Anďalová
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Diváckou přízní živená touha producentů šokovat
tím nejnesmyslnějším využitím žraloků v horrorech si
opět sáhla na své pomyslné dno. Anebo spíš vrchol,
podle toho jak podobné snímky vnímáte. Poté co se
žraloci zkřížili s chobotnicemi, proháněli Benátkami,
pískem, ledem a bůh ví čím dalším, se rozhodli, že
prostřednictvím šílených ﬁlmařů opanují také vzduch.
Režie: Anthony C. Ferrante
Scénář: Thunder Levin
Délka: 86 min
Původ: USA
Rok: 2013
Hrají: Ian Ziering, Tara Reid, John Heard,
Cassie Scerbo, Sumiko Braun
Každý průměrný učitel biologie samozřejmě ví,
že s létáním jsou paryby trochu na štíru. Je tedy nutné je do vzruchu nějak dostat. A jelikož se náš epický
příběh odehrává v Los Angeles, využijí ten nejlevnější
dostupný dopravní prostředek, tornádo. A ne pouze jedno. Stovky žraloků se totiž rozhodnou naskočit
na sérii ničivých tornád (jsou tři nebo čtyři, už si nepamatuju). Ta je donesou hluboko do srdce LA, kde
mohou nastat ty pravé lidožravé orgie. Kdyby…
Kdyby se jim do cesty nepostavil Ian Ziering.
A rovnou zapomeňte na Steva Sanderse, toho nejnudnějšího z ultranudné party Beverly Hills 90210.
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To tam je obtahování Kelly a popíjení limošky v Peach Pitu u Nata. Ziering ve svých bezmála padesáti konečně dospěl (vypadá na pětatřicet, bez prdele)
a coby Fin je tím nejdrsnějším blonďatým surfařem
široko daleko. A navíc surfařem, který má poměrně speciﬁcké rodinné vztahy tvořené zamilovanou
servírkou, méně zamilovanou exmanželkou (vyčpělá
Tara Reid) a blíže nespeciﬁkovaným množstvím utajených dětí.
Tahle partička, doplněná o další, více či méně zábavné postavy, pak prakticky celý ﬁlm válčí se žraloky, kteří vyskakují z tornáda častěji než čertík Bertík
z nočního stolku Štěpánky Haničincové. A že je na co
koukat. Ke slovu přijdou nerůznější střelné i chladné
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zbraně, kterým vévodí motorová pila v jedné z nejzásadnějších horrorových scén posledních let.
Asi by bylo vhodné vyjádřit se k trikové a vůbec
technické stránce Sharknada. Jde o produkci Asyla pro Syfy. To by každému znalému mělo naprosto
stačit. A pro vás ostatní jen stručně. Drtivá většina ﬁlmu vypadá strašně, triky jsou na každém kroku a příliš práce asi nedaly. Nejlépe pak vypadají ty pasáže,
které jsou ukradené z jiných snímků.
Čím víc jsem starší, tím méně mám raději klišé jako „tak špatný, až je dobrý“, „nejlepší sledovat
s partou ožralých kamarádů“ a podobné. V případě

Sharknada jsou však tyto často nadužívané škatulky aplikovatelné takřka dokonale. Viděl jsem ho pouze jednou, v decentním alkoholickém oparu desátého Tradičního horrorového srazu a byl jsem nadšen.
Stejně jako drtivá většina mých přátel, kteří pomáhali svým hurónským smíchem dotvářet dokonalou
atmosféru. Nelze hodnotit jinak, než plnou palbou.
Roman Kroufek
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Žlutý avatar
Martin Král
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„Nemáte drobáček?“ obrátil se k Johnovi otrhaný bezdomovec, z jehož dechu byl cítit alkohol a cosi
dalšího.
„Nemám,“ odsekl John a snažil se uniknout z dosahu spárů nechutného tvora, který se vynořil ze stínů jako přízrak z hlubin pekla. Ostatně, zaváněl jako
čert a vypadal hodně zvláštně, s oblečením roztrhaným na kousky, které jako by tvořily dlouhé žluté cáry.
„Stačí pětka, víc ne. Přinese vám to štěstí,“ nedal
se odbýt somrák.
„Zmiz, nemám na tebe náladu,“ utíkal John ulicí.
„Jak chceš, ale skončíš špatně,“ plivl za ním žebrák jedovatou slinu na rozloučenou a zase zmizel
mezi stíny.
John procházel málo známou čtvrtí a překvapilo
jej, že mezi těmi pěknými vilkami strpí něco takového
jako toho otrapu, kterému se zrovna vyhnul. Tu a tam
ještě svítilo v nějakém okně světlo, ale jinak byl všude klid. Zelené živé ploty měly v nočním světle pouličních lamp mrtvolnou barvu a holé větve stromů se
natahovaly k nebi jako vyschlé ruce mumií.
Byla zima. John vydechoval chuchvalce páry. Krčil se ve svém kabátě, ruce v kapsách, klobouk stažený do čela. Pokoušel se nevnímat chlad pronikající
pod všechny vrstvy oblečení a snažil se soustředit
na svůj cíl. Měsíc zapadal, na obloze pomrkával Aldebaran na Plejády. Nebe bylo jasné, nikde nebylo
ani stopy po sněhu. Holomráz se zakusoval do nekryté kůže jako hladový vlk a proto si noční chodec
zakryl obličej šálem.
John Avebury byl specialista. Specialista na starožitnosti všeho druhu. Dokázal vycítit staré a vzácné věci. Doslova. Nikdo z jeho klientů a obchodních
partnerů mu to nevěřil, všichni si mysleli, že si z nich
dělá legraci a že má zkrátka a dobře štěstí nebo zná
nějaký dobrý trik. Pravdou však bylo, že John cítil
vůni stáří a ceny. Pokud bylo něco staršího než sto
let a dalo se to zpeněžit, dovedl jej nos ke kořisti stejně jako loveckého ohaře. A to, co vystopoval, vždy
získal. Legálně nebo nelegálně, na tom nezáleželo.
Někdy ucítil závan starobylosti na celé míle, stejně jako se to stalo dnes. Když se ráno probudil,
v nose jej šimrala vůně, jakou ještě nikdy předtím necítil. Byla až příliš stará a jaksi zvláštně cizí. Podobala se závanům z nejstarších vykopávek, které viděl
v muzeu, ale měla v sobě příměs, již nedokázal jeho
čich identiﬁkovat. Připadala mu však velmi povědomá. A dovedla ho až sem.

Chvíli bloudil nazdařbůh, procházel se vilovou
čtvrtí a snažil se zapomenout na hryzavou zimu a dýchal si do dlaní. Nakonec se ocitl tam, kde byla vůně
nejsilnější. Rozhlédl se kolem sebe a nestačil se divit. Mezi moderními domky a upravenými zahrádkami se, jako pěst na oko, vyjímala stará, skoro rozpadlá barabizna se zanedbaným dvorem. Jako by sem
pronikal z úplně jiného vesmíru, jako kaňka ukápnutá
z pera na krasopisně napsaný dopis.
Byl to dům docela velký, patrový, slepá okna zalepená vrstvami prachu a pavučin, omítka oprýskaná, obnažující cihly jako nahé maso pod rozkládající
se kůží. Zarezlá branka zaskřípala a pustila zvědavce
na dvorek pokrytý suchou trávou a návějemi listí ještě z podzimu. V žádném z oken se nesvítilo, z komína
nestoupal kouř. Zdálo se, že dům musí být opuštěný
už přinejmenším několik let. Byl starý, ale to, co přitahovalo Johnův zvláštní smysl, nebyla stavba samotná. Bylo to něco uvnitř.
Kdysi zelené dveře, pokryté složitou sítí prasklin,
byly sice zamčené, ale zkušená ruka si s nimi brzy
poradila. Rezavé panty zaskřípaly a dveře se neochotně pootevřely. Uvnitř byla tma hlubší, slabé světlo hvězd dovnitř neproniklo, jako by se štítilo vstoupit
za práh toho prazvláštního domu.
John vstoupil dovnitř a opatrně za sebou zase
zavřel. Venku sice nikdo nebyl, ale co kdyby kolem
jela policejní patrola nebo se nějaký soused vracel
z pozdního ﬂámu? Nic nenechávat náhodě. Všude
bylo naprosté ticho, mráz venku jako by zastavil veškerý čas. Lovec pokladů rozsvítil červenou baterku
a opatrně si posvítil kolem sebe.
Stál v prostorné hale. Odkládací stolek, stojan
na deštníky, věšák. Krajinka od neznámého malíře
na zdi. Vše působilo nezvykle obyčejně. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, co mu připadá tak podivné. Nikde nebylo ani smítko prachu. Zadržel dech a snažil
se zachytit přítomnost jiného člověka v domě. Nikde
ani hlásku. Venku nezaštěkal ani pes. Uvnitř byla stejná zima jako venku, netopilo se tu už hodně dlouho.
Tichým krokem se vydal na průzkum do patra,
kam jej vedl jeho šestý smysl. Byl si jist tím, že nikdo živý, krom něj samotného, v tomto domě není.
Měl štěstí. První dveře, do nichž nahoře strčil, patřily
k velké studovně ukrývající poklad.
Uprostřed stál rozložitý pracovní stůl pokrytý haldou dokumentů přetékajících přes okraje až na zem
a komínkem červotočem prolezlých knih. Pohodlná židle byla připravena k usednutí, jako by ji majitel opustil jen před několika okamžiky. Všechny stěny
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byly lemovány řadami knih sahajícími od podlahy až
ke stropu. Ve vzduchu se vznášel pach knih – papíru, prachu a zatuchliny, který téměř zakrýval jemnou
vůni toho, co sem hledače starožitností zavedlo.
Byla to kniha. Ležela zpola zakryta poznámkami psanými kostrbatým písmem na ebenové desce
a přitahovala Johna jako pohled hada hypnotizovaného hlodavce. Vzal do ruky papíry a odkryl tu vzácnou knihu. Na obálce bylo vyraženo žlutou barvou
jakési zvláštní znamení. Vůně knihy jej na okamžik
úplně přemohla. Cítil obrovskou sílu. Otevřel velké
kožené desky a zklamaně zjistil, že obsahem knihy
je jakási divadelní hra. „Král ve žlutém – hra o dvou
dějstvích“, stálo v názvu.
John zalistoval první polovinou a znuděně četl
směsici nicneříkajících jmen a názvů – Hali, Carcossa, Yhtil, Cassilda, Bledá maska, Hyjády, Hastur.
Uprostřed, na místě oddělujícím od sebe jednotlivá
dějství, bylo opět to žluté znamení a pod ním zlatým
písmem jméno Hastur. Zalistoval dál.
Najednou se jej zmocnil strach. Nevnímal písmena, na která hleděl. Ucítil vůni, která se zmocnila jeho
mozku, rozlezla se mu do celého těla. Nic podobného se mu ještě nikdy nestalo. Jako by do něj skrze
jeho zvláštní smysl vstoupilo něco cizího, nepřátelského a děsivého. Vykřikl hrůzou. Kniha mu vypadla
z ruky. Připadal si, jako by jej uštkl jedovatý had. Nemohl se pohnout, stál jako solný sloup a zmocnila se
ho obava, že snad nadobro ochrnul.
Trochu se vzpamatoval, když uslyšel na schodech kroky. Zatraceně, někoho sem musel zavést
ten jeho výkřik. Otočil se ke dveřím a naskytl se mu
komický pohled. Na schodech stál stařík oblečený
do špinavého hábitu kdysi žluté barvy, na hlavě měl
korunu vystřiženou z pozlaceného papíru a v jedné
ruce třímal jako žezlo pozlacenou vařečku, ve druhé
žlutý míček jako královské jablko. V roztřesené ruce
se žezlem nesl zároveň zapálenou svíčku.
„Přišel ses zmocnit mého trůnu, ty špinavče?“
zaskřehotal dědek. „Jsi snad Louisův špeh či vyslanec? Ukaž se mi!“
John se snažil zachovat klid. Udělal krok směrem
ke staříkovi a pokusil se jej uklidnit. Zpod šály se mu
však ze sevřeného hrdla vydalo jen dušené zachroptění.

„Já jsem jediný právoplatný král Spojených států!“
hřímal stařec a zvedal přitom svíčku, aby si prohlédl
cizince. „Jedině Bledá maska mě může zastavit a…“
Větu už nedokončil, protože tam, kde čekal lidský obličej, spatřil ubohý bláznivý muž jen svítící oči
a bledou masku ze šály, bledou masku vydávající příšerný chropot. Snažil se ustoupit, ale zapomněl, že je
na schodech. Noha mu uklouzla a on padal dolů ze
schodiště, pomalu, majestátně, umírající král ve žlutém, jehož smrt byla způsobena přízrakem Bledé
masky, na který celý život čekal.
Johnovi to vše připadalo jako šílená noční můra.
Nevěděl, jestli se má smát nebo řvát hrůzou. Nakonec seběhl ze schodů, přeskočil chladnoucí tělo
a vyrazil ze dveří ven. Ven, pryč od toho příšerného
domu, království starého bláznivého dědka ukrývajícího poklady neskutečné ceny. Kamkoli, jen co nejdál od toho místa.
Běžel, aniž by si to uvědomoval, stejnou cestou,
kterou se k domu dostal, klopýtal a chytal se plotů a zdí, až nakonec upadl. Byl vyčerpaný, nevěděl,
jestli se mu vůbec ještě podaří někdy vstát. V tom
ucítil opět tu vůni. Tu samou vůni, kterou vydávala
prokletá kniha se žlutým znamením
Něco ho uchopilo a pomohlo mu na nohy. Něco,
co zavánělo děsuplným, nezemským pachem. Šílenýma očima se zadíval na toho, kdo mu pomohl, na toho, kdo byl cítit směsí alkoholu, potu, špíny
a toho pachu. Znovu zařval a jeho ječení umlklo, až
když pro něj přijela policejní hlídka přivolaná lidmi ze
sousedství.
John se změnil. Přestal se zabývat obchodem se
starožitnostmi. Zavřel se ve svém bytě a prý prohlašoval cosi o tom, že se stane napravovačem reputací, že vrátí trůn Spojených států do rukou právoplatnému dědici, že Hali a Carcossa se brzy opět zaskví
v celé své kráse. Občas mával lidem před očima stohem papírů počmáraných kostrbatým písmem.
A někdy opakoval pořád dokola tu větu, kterou
snad slyšel z úst onoho bezdomovce ve žlutých hadrech, který mu pomáhal na nohy, když upadl na svém
útěku. Nikdy si nebyl jistý tím, jestli ji skutečně ten
člověk řekl. Přesto čas od času neustále dokola mlel:
„Hastur je jako toluen, prostoupí ti celým mozkem
a pak ho rozežere!“
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Barva iluze je
PERFECT BLUE
Na počátku byl román Yoshikazu Takeuchiho
Perfect Blue. Pak měla být ﬁlmová adaptace s herci. Takeuchi dokonce napsal scénář a získal pro něj
producenta Koichi Okamota. Studio Rex Entertainment, kterému byl celý projekt představen, však realizaci odložilo „na později“, protože v roce 1995 Kobe
otřáslo mohutné zemětřesení. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude lehčí vytvořit animovanou verzi Takeuchiho příběhu. Projekt se tedy přesunul do studia
Madhouse, kde se dostal do rukou Katsuhiro Otoma,
tvůrce slavné Akiry. Ten pak navrhl svého nedávného spolupracovníka Satoshiho Kona, s nímž pracoval
na krátkém ﬁlmu Magnetic Rose, který se stal součástí projektu Memories.

Satoshiho Kona již od dětství fascinovala manga. Začítal se do populárních komiksů typu Yamato
nebo Gundam, nejvíce si však cenil tvorbu Katsuhiro Otoma, který se později proslavil v prostředí tvůrců anime. Mladého Kona zaujaly rovněž hrané ﬁlmy,
především Akiry Kurosawy a, což je v kontextu jeho
tvorby obzvláště důležité, Terryho Gilliama. Kromě ﬁlmu ho lákalo také umění a kresba. Svou kariéru, jako
většina tvůrců anime, započal tvorbou mang, z nichž
jednu ocenilo dokonce vydavatelství Kodansha.
Od roku 1991 pracoval v anime průmyslu, začínal
od scénograﬁe a pak po jistou dobu spolupracoval
na různých projektech. Při práci na zmiňovaném Memories měl možnost poznat svůj dávný idol, Otoma.

Analýza anime
Satoshi Kona
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Nakonec čas dozrál na režisérský, zcela samostatný
debut – Perfect Blue.
Kon si Takeuchiho román nepřečetl a ani scénář
jej příliš nenadchl. Přesto s jeho režírováním souhlasil, pod podmínkou, že mu bude umožněno provést
ve scénáři několik změn. Takeuchi i Okamoto, znuděni neustálým oddalováním realizace jejich projektu,
nějak zvlášť neoponovali, požadovali jen, aby debutant ponechal kostru scénáře, tedy zápletku idolky pronásledované fanatickým obdivovatelem. Kon
tedy poprosil o nové napsání skriptu Sadayuki Muraie, který se, než se stal scénáristou, zabýval organizováním různých akcí s účastí celebrit. Přidána tak
byla, mimo jiné, část „ﬁlmu ve ﬁlmu“ a také motiv
postupného odreálňování skutečnosti. Kona rovněž
napadl internetový deník, který si jakoby vede hrdinka ﬁlmu, Mima. Zajímavé je, že si režisér počítač

zakoupil až po skončení natáčení – dříve
ho nikdy neměl. Důležitější však je to, že
se všechny ty změny ukázaly být trefou
přímo do černého.
Příběh Perfect Blue na první pohled
činí za dost formulce tzv. stalker movie,1) tedy ﬁlmům o pronásledovatelích.2)
Odrůda tohoto typu thrillerů, v nichž
pronásledovatelem je do svého idolu
obsesivně zamilovaný fanoušek, je charakterizována několika stálými elementy.
Za prvé, obsese milovníka obvykle vyplňuje celý jeho život, ve svém velebení idolu se fanoušek často snaží schovat vlastní frustrace nebo neúspěchy ve vztazích s ostatními lidmi,
idol je pro něj ideálem a ztělesněním nezměnitelné
dokonalosti. Za druhé, tématem ﬁlmů tohoto druhu
je „zrada“ idolu – bůh mění své emploi, ukončuje kariéru, přestupuje do jiného družstva (The Fan), usmrcuje oblíbenou románovou hrdinku (Misery), nebo se
1) Stalker je osoba vykonávající stalking (z ang. pronásledovat,
stopovat), tedy vědomé a nepříjemné sledování objektu svých
citů, aniž by brala na vědomí nesouhlas a odmítání udržování kontaktů druhé strany. Stalker má dojem, že přijímá skryté a pouze
jemu směřované signály, dokonce i když si je objekt jeho citů neuvědomuje. Stalking má charakter psychického násilí.
2) Příklady stalker movies, v nichž je pronásledovatelem fanoušek jsou: Play Misty for Me (1971) Clinta Eastwooda, The King of
Comedy (1982) Martina Scorseseho, Misery (1990) Roba Reinera,
The Fan (1996) Tonyho Scotta nebo Nurse Betty (2000) Neila LaButeho.
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jakýmkoliv jiným způsobem zpronevěřuje fanouškem
velebené podobě jeho idolu. Následky zrady jsou
stále dotěrnější snahy ovlivnit své božstvo, aby pochopilo svůj omyl a vrátilo se k odmítnutému image.
Finálem je souboj mezi ve stavu naprosté paranoie
se nacházejícím fanouškem a o holý život svůj nebo
svých blízkých bojujícím idolem.
Všechny tyto elementy stalker movies nalezneme
v Perfect Blue. Rozdíl se dotýká pouze japonského speciﬁka sociálního pozadí. V Zemi vycházejícího
slunce se idoly vyrábějí jako na běžícím pásu. Obzvláště jednoduchá je produkce různých typů boys
a girls bandů. Materiál pro ně představují mladí lidé
atraktivního vzhledu s ne nezbytně velkým hudebním
talentem. Vymyslí se pro ně chytlavý název, napíše
prostý hitparádový hit a vhodí se mezi mlýnská kola
marketingové mašiny. Trocha trpělivosti a tak vzniká
další hit. Pokud má materiál dostatečnou kapacitu,
je možné s takovou chlapeckou nebo dívčí skupinou
vytvořit ještě jeden nebo dva hity a pak se hledá nové
zboží, které bude možné dobře prodat. Slovo „zboží“
není náhodné, zábavní průmysl totiž vnímá lidi a jejich talenty právě jako zboží. Důležité je pouze to, zda
je možné to dobře prodat. Taková jsou totiž brutální
pravidla showbyznysu. Postavit se jim se daří jen nepočetným a za opravdu vysokou cenu.
Mima, popová hvězdička tria se svérázně znějícím názvem CHAM, je přesně takovým „zbožím“.
Když se rozhodne odejít ze souboru, není to zcela
tak její osobní rozhodnutí. I zpěvaččin manažer ji přemlouvá k tomu, aby přešla k ﬁlmu a zahrála si v Dvojitém závazku. Uvědomuje si totiž možnost vydělat
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peníze na změně emploi své svěřenkyně. Ukazuje se,
že to ale nebude tak jednoduché. Pro Mimu dokonce
dost pokořující. Hereckou kariéru totiž začíná od jednoho řádku textu, pak je scéna hromadného znásilnění (dívka se povzbuzuje k jejímu zahrání opakováním:
„Udělám to. Chci přeci hrát. Ta slavná herečka, už si
nepamatuji, jak se jí říkalo, to přeci taky tak udělala.“)
Nakonec přichází řada na svlékací scénu a čím dál
větší morální úpadek. Je pravdou, že etická dilemata
hrdinky, která přistupuje na čím dál větší kompromisy, čímž postupně zatracuje obyčejnou lidskou slušnost, jsme sledovali již nejednou, abychom vzpomněli
A Star Is Born Franka Piersona, Walk the Line Jamese Mangolda nebo dokonce nepovedené Showgirls
Paula Verhoevena. Ale snad ještě nikdy jsme neviděli portrét hrdiny drápajícího se po příčkách kariéry
na úkor čím dál větší morální degradace v animovaném ﬁlmu. A spíše jen zřídka dostáváme tak pronikavou studii psychických následků cesty ke slávě.
Výčitky svědomí tíží Mimu nejen z důvodu neočekávaného úspěchu jejích někdejších kolegyň, ale
také díky mnoha jiným mučivým pochybnostem.
Bude dobrou herečkou? Dostane větší roli? Zalíbí se
režisérovi? Nesouhlasí s příliš daleko jdoucími ústupky? Z těchto vnitřních nejistot a obyčejného pocitu
viny se rodí hrdinčina dvojnice, tzv. Doppelgänger3) –
Mima-zpěvačka. Zavedení dvojníka má skrytý cíl.
3) Mezinárodně používaný výraz pocházející z němčiny. Doslova
znamená „dvojchodec“ a používá se pro označení nadpřirozeného
dvojníka (zpravidla symbolizujícího zlo jako takové, nebo zlo dané
osoby) žijící osoby. Používá se buď v tradiční podobě „doppelgänger“ anebo bez přehlásky „doppelganger“. (pozn. překl.)
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Není to jen zdůraznění vnitřní rozpolcenosti hrdinky,
je to jeden z elementů rozpolcenosti celé skutečnosti
ﬁlmu. Mima, duplikát, musí odehrát ještě jednu roli.
Zjevuje se totiž psychopatickému fanouškovi zvanému Me-Mania. Pro muže je přesně tím ideálem, kterým byla Mima, když zpívala v souboru a kterou si
tak strašně zamiloval. Mima-herečka je podvodnice,
uzurpátorka, která touží nahradit „skutečnou“ Mimu.
Musí tedy nést trest, ale nejprve jej ponesou ti všichni, kdož způsobili ono odsunutí do temného stínu
„skutečné“ Mimy-zpěvačky. Trest je krutý, ale spravedlivý. Nejprve znetvoření manažera dopisní bombou, následně vydloubnutí očí scénáristovi a nakonec na animovaný ﬁlm (ovšem ne anime) překvapivě
sugestivně ukázaný mord fotografa.
V Perfect Blue se objevuje ještě jedna Mima,
tentokrát „převlečník“. Mnohem méně šílená než
Me-Mania, který jí posloužil pouze jako nástroj. Byla
snad ona Mimou-doppelgängerem? Získáváme dojem, že ano, je to však sugesce, která není tak zcela
dopovězena.
Ještě než odpovíme, k čemu to množení hrdinek,
je třeba upozornit, že v Perfect Blue není jen věrně
zobrazen obraz „idolu na pět minut“, ale v osobě Me-Mania rovněž speciﬁcký druh japonských fanoušků. Náleží totiž k tzv. otaku, což ve volném překladu znamená „fanatik“, „maniak“. Typickým otaku je
muž ve věku 20–40 let, který nedbá na svůj zevnějšek, protože mu hlavu zaplňuje něco jiného. Otakuova každodennost spočívá v obsesivním hromadění
informací o oblíbených produktech nebo idolech a/
nebo sbírání ﬁgurek milovaných (převážně ženských)
postav. Od obyčejného sběratele se liší tím, že je hluboce závislý na produktech japonské pop kultury –
idolech nebo merchandise suvenýrech. A to v takové
míře, že mu jeho „vášeň“ nahrazuje normální mezilidské vztahy. Většinu času tráví doma a surfuje po síti,

protože i ten virtuální svět je pro něj důležitější než
reálný4). Napiš, vymaluj Me-Mania, jen bez té vražedné vášně5).
Kdysi otaku představovali jen okraj společnosti, dnes jich jsou tři miliony a okolo „otakuismu“ se
točí mohutný průmysl. Ročně na své vášně a uspokojení vydávají 290 biliónů jenů. Jak vidno, dokonce i na sociálním odcizení se dá dobře vydělat. Obětí
bezduchého stroje showbyznysu tedy není jen Mima,
ale dokonce mnohem více Me-Mania. Nejen, že je
otaku – vedlejším produktem konzumu, navíc je ještě
pouze nástrojem v rukou skutečného pachatele zločinu a nakonec obětí vlastní představivosti. Neboť
jak píše Joanna Bator: „Otaku zná pouze dva rozměry: virtuální skutečnost a svět vlastní představivosti.“6)
Škoda, že je Me-Mania postavou pouze druhořadou.
Nakousnutí skutečnosti virtuální a pouze ve vlastních představách nás však přivedlo k nejdůležitějšímu tématu Perfect Blue. Je jím reﬂexe povahy lidské totožnosti a skutečnosti. Takřka celým ﬁlmem
se vine motiv reálné-nereálné. Kon množí postavu
Mimy, skrze prolínání halucinací hlavní hrdinky se
skutečným plynutím příběhu a zapojování scén ﬁlmu,
v němž hraje Mima, násobí skutečnost, s radostí používá systém „uzavřeného kruhu“: Mima se stále budí
ve svém pokoji, obraz se odráží od zrcadel a jiných
lesklých povrchů, což prohlubuje dojem rozmazávání a nestálosti povahy světa. Všechny tyto postupy
4) Skvěle hrdinu utíkajícího se do virtuální reality zpěvačky ukázal
Shunji Iwaii v Riri Shushu no subete (2001).
5) V roce 1989 Tsutomu Miyazaki unesl, zavraždil a následně rozčtvrtil čtyři studentky. Jeho pokoj, včetně oken, byl celý vytapetován pornograﬁckými mangami a štosy videokazet s anime pro
dospělé se vzpínaly takřka až po strop. Byl extrémním příkladem
otaku a po jistou dobu byli otaku s osobou Miyatakiho a jeho zločiny spojováni. Naštěstí se ukázal být jen ojedinělým případem.
6) J. Bator, Dzień świra po japońsku, Wysokie obcasy, 16 maja 2006.
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jsou ve ﬁlmu patřičně a vhodně využity. Proč? Zdá
se, že proto, aby odhalily pomíjivost světa, jeho prchavost, křehkost a nestálost. V takovémto světě
jsou lidé rovněž, samozřejmě, bytostmi netrvalými,
takřka průhlednými. Je třeba upozornit, že nepatrnost představeného světa je realizována přinejmenším na dvou úrovních. Na úrovni sociální je vyjádřena
v příběhu o relativní roli moderního idola, na úrovni ﬁlosoﬁcké (existenciální) navázáním na buddhismus. Tento nábožensko-ﬁlosoﬁcký systém Dálného
východu se zakládá na předpokladu, že jevy, osoby
i věci podléhají neustálým změnám, že nic není trvalé
(doktrína anicca). Trochu jako ve snu, kde jasné hranice ani čitelný příběh neexistují. Od podobného druhu předpokladů je již jen krůček k uznání prázdnoty
(śūnyatā)7) za jeden z nejdůležitějších pilířů buddhismu a za nejpodstatnější vlastnost povahy světa. Zajímavé je, že názory na téma netrvalosti, ba přímo
7) 7) Śūnyatā je „prázdnota“ nebo „pustota“ - v sanskrtu siunjata,
forma slova siunja - „zbavený“, což v přesném překladu znamená
„zbavenost“. Pustota znamená neexistenci „svébytné existence“,
což znamená, že neexistuje nic nezávisle, bez vztahu s jinými věcmi, všechno je následkem na sobě závislých příčin a podmínek.
Jinými slovy, „pustotou“ máme na mysli netrvalou a proměnlivou
povahu všech jevů na světě. Stejně tak neexistuje žádné trvalé
a nezměnitelné „já“. V sútře Srdce Dokonalé moudrosti čteme:
„… forma je prázdnota / prázdnota je forma / prázdnota se neliší
od formy / forma se neliší od prázdnoty / cokoliv je formou, je
prázdnotou / cokoliv je prázdnotou, je formou / to samé se týká
pocitů, snímání, myšlenkových formací (impulsů) i vědomí/“
Zdroje: Z. Zagajewski, Prakticzny przewodnik po buddyzmie w
pytaniach i odpowiedziach, Krakov, 2005, str. 51. [wikipedia]
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neexistence lidského „já“ se objevují i v naukách Západu. Takoví učenci jako Francisco Varela, Benjamin
Libert nebo Michael Gazzaniga tvrdí, že společné vědomí člověka rozhodující o existenci jeho totožnosti
je iluzí. Ve skutečnosti je pocit bytí osobností pouze
souhrnem smyslových dojmů a vzpomínek uchovávaných v paměti. To, že cítíme jednotu, je výsledkem
naprogramování v běhu evoluce našeho mozku. Zda
je tomu tak opravdu, zcela jistě ještě dlouho zůstane
tajemstvím.
Neobvyklost Konova ﬁlmu se projevuje v tom, že
se reﬂexe podobného typu objevují, jako by nic, v zábavném ﬁlmu. Hodnotu Perfect Blue potvrzuje rovněž hraný remake a vlastně i nová, tentokrát opravdu
věrná, adaptace Takeuchiho románu natočená Toshiki Satoem v roce 2002. Film se nakonec ukázal být
mnohem méně zajímavým a zůstal v hlubokém stínu
verze Satoshi Kona.8)
Text byl původně publikován na stránkách Klubu
Miłośników Filmu.
Krzysztof Gonerski
Přeložil: Honza Vojtíšek

8) Darren Aronofsky, tvůrce nezapomenutelného Requiem for
a Dream, koupil za 59 000 dolarů práva na americký remake Perfect Blue.
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The Conjuring

Příběhů o strašidelných domech bylo vyprávěno, napsáno a natočeno nespočet. Přesto má vrzající podlaha, dveře, které se sami od sebe otvírají
a neustále se prodlužující stíny, pro fanoušky stále
své kouzlo. Svědčí o tom nejenom každoroční zástup
srágor z méně či více zajímavých baráků, ale také několik „velkých“ horrorů, které se v posledních letech
objevili a na které přísahá většina fanoušků. Do které
skupiny se zařadí Conjuring Jamese Wana? Samozřejmě, že do té druhé, ovšem s oním „přísaháním
většiny fanoušků“ to tentokrát asi nebude tak slavné.
Český název: V zajetí démonů
Režie: James Wan
Scénář: Chad Hayes, Carey Hayes
Délka: 112 min
Původ: USA
Rok: 2013
Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston, Joey King
Příběh dělá to nejlepší, co u podobného horroru
jde – vychází ze skutečné události. Ta se točí kolem

rodiny Perronových, na jejichž farmě tak nějak není
vše v pořádku. Obyčejná hra na schovávanou je ozvláštněna nechtěným spoluhráčem s vizáží démona z Evil Dead. To samozřejmě vadí hlavně mamince
pěti farmářských dětí, pro kterou je představa šestého hladového krku nereálná. Vyhledá světoznámé
paranormální vyšetřovatele, manžele Warrenovi, kteří
se rozhodnou prokleté rodině pomoci. Zanedlouho
se ukáže, že dost možná půjde o jejich životní případ.
Nemá cenu příběh dál rozepisovat. Ne snad, že
vadila jeho šablonovitost, spíš naopak. Ačkoli tvůrci
využívají samé osvědčené postupy, mixují jich v jednom ﬁlmu tolik, že je nakonec v některých ohledech
poměrně originální.
Což je jistě zásluha hlavního hybatele projektu,
režiséra Jamese Wana. Tenhle workoholik dokázal
v našem žánru za několik let tolik, co většina opěvovaných „nadějí ﬁlmového horroru“ nedokáže za celý
život. Wan má nakoukáno a nedivil bych se, kdyby
trpěl sérií hodně ošklivých fóbií (v tom jsme si podobní), které bravurně převádí na plátno. Nenajdeme dnes horrorového řemeslníka, který by tak dobře
uměl postrašit s takovým minimem prostředků.
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A daří se mu to i v Conjuring. Co pět minut, to
nějaká scéna nebo okamžik, který slabším jedincům
zajistí malý infarktík. Bohužel, série takových infarktíků tentokrát nespěje ke zdrcující explozi srdečního
svalu, ale vyklusává ke konci hezky do ztracena. Vrchol prostě tentokrát přichází předčasně a na vině
výjimečně není vaše nezralé libido.
Když to tak po sobě čtu, působí na mě celá recenze poměrně ambivalentně. Stejně jako ﬁlm. Ten
je beze sporu kvalitní podívanou, řemeslně bezchybnou (no dobře, masky mohly být trochu usedlejší), ale
co do tempa a eskalace poněkud nevyrovnanou.
Někomu to vadí víc, někdo si toho ani nevšimne.
Mne to tentokrát štvalo a tak hodnotím na poměry
Wana poměrně vlažně.
Roman Kroufek
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Filmové
korálky strachu
a hrůzy
Taky jste byli tak překvapeni, když jste zjistili, že
existuje něco jako ﬁlmové antologie? A taky se vám
tenhle formát tak strašně zalíbil? Víte, že pravděpodobně první povídkový ﬁlm Unheimliche Geschichten
natočil roku 1919 německý režisér Richard Oswald
a jako předlohu použil povídky E. A. Poea a R. L. Stevensona? Dumáte nad tím, že podle některých pramenů je označení ﬁlmová antologie jako synonymum
povídkového ﬁlmu ne zcela správné, protože se ﬁlmová antologie skládá z fragmentů různých ﬁlmů
a ne z různých příběhů s vlastními zápletkami? Taky
je vám to jedno? Nebo čekáte až na oﬁciální vyjádření Jana Tleskače? Povídkových ﬁlmů existuje samozřejmě hromada a asi je zbytečné zmiňovat, že není
v našich silách zcela obsáhnout dokonce ani ty nejlepší z nejlepších. O což jsme se ani nesnažili. Vlastně jediným pojítkem našeho průvodce horrorovými
povídkovými ﬁlmy je to, aby to byl průvodce pestrý a abychom chronologicky obsáhli co nejširší horizont. Takže zahoďte mačety a kulovnice, které jste
z pod kanape vytáhli poté, co jste svůj oblíbený kousek mezi níže vyjmenovanými nenalezli. Alespoň je tu
parádní prostor pro pokračování, které nám můžete
poslat klidně vy sami…
Nejlepší na vyprávění podivuhodných nadpřirozených příběhů je velký dům s praskajícím a hučícím
ohněm v krbu. V Dead of Night (1945) jím je venkovský penzion, v němž se setká skupinka lidí. Jeden

z nich je setkáním vyděšen, protože aniž by na vlastní oči kohokoliv z ostatních viděl, zná je všechny ze
svého snu. Ostatní se jeho obavy snaží rozptýlit vyprávěním vlastních zkušeností s nadpřirozenými jevy.
Vyděšený muž tak vyslechne příběh automobilového závodníka, který po nehodě v nemocnici zažije podivný posun v čase a zjevení pohřebního vozu,
dívky, která v době vánoční hraje v jednom velkém
domě na schovávanou a setká se s tajemným mladým chlapcem, ženy, která svému muži jako dárek
koupí velké zrcadlo, které však tu a tam odráží trošku jinou realitu, duchařský příběh z golfu o neživém
kibicovi, který se nedokáže zneviditelnit a nakonec
i příběh břichomluvce, kterého jeho loutka dovede až k hroznému činu. Jednotlivé příběhy adaptují
povídky H. G. Wellse, Johna Bainese, E. F. Bensona
a Anguse MacPhaila. Film obecně vyznívá spíše jako
mysteriózně komediální než strašidelně horrorový.
Dokáže sice zaujmout černobílým formátem a dobovým nádechem (všichni, včetně žen, hulí jak fabriky,
ženy mají šmrnc, pokud se ovšem zrovna nechoulí
do kožešin stažených z mrtvých zvířat), pomalý střih
v záplavě dnešních střihových kulometných přestřelek polahodí oku, přesto však uspokojí hlavně už
jen milovníky starých ﬁlmů a mysteriózních „horrorů“. Může se vám stát, že natrefíte na verzi, která
šla do americké distribuce a je o dvě povídky (golf
a schovka) kratší.

Ne nadarmo Vincentu Priceovi na jiném místě Howarda věnujeme celý proﬁl. Neboť na něm,
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především na něm, stojí ne první ﬁlmová antologie
a ne poslední s ním, kterou zmiňujeme, Twice – Told
Tales (1963). Uchvátil-li vás tento dlouhán s démonickým hlasem v jeho jiných rolích, ale Twice – Told
Tales jste neviděli, o hodně přicházíte. Film je inspirován dílem Nathaniela Hawtorna a obsahuje tři povídky. Dr. Heidegger´s Experiment je povídkou první
a vypráví o dvou starých přátelích, kteří chtějí společně oslavit devětasedmdesáté narozeniny Carla Heideggera. Jeho společníkem je tento večer Alex v podání Vincenta Price. Společně pak objeví cosi jako
elixír mládí, stane se vražda, na povrch vyvstanou
již dávno zapomenuté věci a celá povídka je svým
námětem vážně skvělá. Druhou povídkou je Rappaccini´s Daughter, v níž se v roli Rappacciniho opět
představí Price. Je tady láska, jedna exotická kytka
a pár smrtí. Price je jako vždy úžasný a skoro ničemu,
v čem hraje se nedá dát nic jiného než stoprocentní hodnocení. Třetí povídkou je House of the Seven
Gables, pojednávající o jednom domě a staré kletbě. Užijí si především příznivci starých kobek. Twice – Told Stories je povinností pro fanoušky Vincenta
Price, který zde, ostatně jako ve spoustě jiných ﬁlmů,
rozjíždí jeden ze svých klasických koncertů. Snímek
navíc vybočuje kvalitou, která bývá u povídkových ﬁlmů kolísavá. Zde jsou totiž povídky dobré všechny
a my můžeme jen doporučit.
U kvality zůstaneme. Japonský Kaidan (1964) je
jako krásná ženská. Jako celek je dokonalá, ale když
ji rozřežeme na jednotlivé části, už to nějak není ono,
i když každá z jednotlivých částí působí dokonale.
Což je ale problém většiny povídkových děl a konec
konců i porcovaných žen. Kaidan jako celek je dokonalý, je to fenomenální ukázka japonského ﬁlmového
snově - obrazového umění, ale abychom byli objektivní, vzhledem k době svého vzniku (dnešní divák je
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přeci jen poněkud otrlejší než jeho dědové), občas
trochu zanudí. Nicméně to tak trochu záleží na tom,
kolik toho máte z japonské tvorby nakoukáno, jinak
řečeno, jak moc rozumíte japonské mentalitě, protože Kaidan přibližuje západnímu divákovi především
pohled do tzv. duševního světa, světa duchů, mrtvých, světa japonských legend, které nám připadají
naprosto ulítlé, ale pro Japonce jsou normální jako
slevy v Kauﬂandu. Kaidan je rozříznut na čtyři části,
čtyři povídky. Povídkou první jsou v Japonsku tolik
oblíbené Černé vlasy. Povídka s tímto názvem pojednává o pyšném, avšak chudobném samurajovi,
který opustí svou milující ženu pro podle něj lepší,
ale když si uvědomí, jakou chybu udělal, je již pozdě.
Povídka druhá, Sněhová královna, je obrazově dokonalá. V půli je myslím na místě podotknout, že Kaidan má schéma klasických pohádek jak je známe.
Třetí a zároveň nejdelší povídkou je Muž bez uší, která pojednává o jednom výborném vypravěči. Pokud
by vás Kaidan měl nudit, tak to bude zrovna u této
části. Film uzavírá povídka Šálek, která je nejkratší,
ale zároveň zcela odlišná od zbytku. Je o muži, který spolknul duši. Celkově lze říci, že ﬁlm potěší spíše
fandu klasické japonské kinematograﬁe než fanouška hororů, ale pokud máte melancholickou duši, Kaidan ji rozloží a když budete hodní, třeba ji pak složí
zpátky.
Přesuňme se ale na chvíli na jiný kontinent. Zé
do Caixăo aka Cofﬁn Joe je taková zvláštní ﬁlosofující brazilská postavička, která se objevila v několika ﬁlmech. Má velmi rázovitý pohled na svět a lidstvo, protože si uvědomuje, že synonymem pro
slovo člověk je spíše slovo zlý a temný, než dobrý,
lebedí si v bizarnostech, nahotě, sexu, násilí a mučení, ve všech možných i nemožných lidských
temných a potlačovaných možnostech, tužbách,
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schopnostech a touhách. Ve ﬁlmu O Estranho Mundo de Zé do Caixăo (1968), jež by se dal volně přeložit jako Podivuhodný svět Cofﬁn Joea se, navzdory
názvu, postaral jen o ﬁlosoﬁcký úvod (upřímně, jen
snůška teatrálních rádoby hlubokomyslných žvástů –
ale takový Cofﬁn Joe prostě už je) a pak již dal prostor
třem příběhům, sice bez něj, leč zcela v jeho tradici.
První je příběh starého výrobce panenek, k němuž se
vloupají zloději. Jenže panenkář má čtyři mladé, sličné dcery a tak se zájem a záměr zlodějů brzy trošku
změní... K jejich vlastní smůle. Protože chlap, a jihoamerický macho tím tuplem, prostě nemůže myslet
dvěma tělesnými orgány současně. Čeká nás také
pouliční prodejce balónků, který se nám zamiloval
do krásné dlouhovlásky ze sousedství. A jeho touha
je silnější a silnější, až překročí hranici obecně platné normálnosti. Protože když ji miluješ, není co řešit.
Do poslední povídky jakoby Cofﬁn Joe šoupl své alter ego. Tím je profesor Oaxiac Odéz, rozhodnut nevěřícímu novináři předložit důkaz své teorie o instinktu silnějším rozumu. Důkazním materiálem je nějaké
to mučeníčko, sexuální hrátky, trocha sadismu a kanibalismu. Nevíme, jak v zemi původu, ale na svou
dobu je to ﬁlm velmi odvážný a pravděpodobně dost
šokoval. Jen té kontroverzní náplni možná věnoval
více úsilí, než samotným příběhům a stylu vyprávění.
Ale takový už prostě Cofﬁn Joe je.
Povídkové ﬁlmy se však netočili jen v nejlidnatější
jihoamerické zemi. Roku 1968 se stalo spoustu věcí,
my Češi a Slováci jistě víme co. Nicméně ve stejném
roce byl taky uveden povídkový, horrorově laděný
snímek, který vyniká originalitou a jistou nadčasovostí. Tím snímkem jsou Pražské noci (1968), které
i teď, po více jak čtyřiceti letech, mají co nabídnout
a čím zaujmout. Film se skládá teoreticky ze čtyř povídek, nicméně tou čtvrtou myslíme pojítko mezi třemi ostatními, které je ale paradoxně na ﬁlmu to nejlepší. Ústřední trojice je doslova k sežrání a táhne
z toho nadsázka na sto honů. Horší už je to ale s tím

hlavním, co by snímek měl nabídnout, s povídkami.
Ty se odehrávají v minulosti, ve staré Praze, takže
samozřejmě nemůže chybět povídka o bájném Golemovi a to rovnou o tom posledním. Tuto povídku
natočil Jiří Brdečka, který už se s golemem setkal při
tvorbě scénáře k ﬁlmu s Císařem a pekařem. Tady se
ujal rovnou režie a moc mu toho vytknout nelze. Poslední golem je nejvíce horrorový, postupně gradující
a jednoduše řečeno dobrý. Druhá povídka Chlebové
střevíčky je o prostopášné hraběnce, která koketuje
se samotným peklem a to se jí samozřejmě nevyplatí.
Ženská variace na Fausta, ale když píšeme ženská,
myslíme tím opravdu ženská a to už kvůli scéně, jež
musela ve své době způsobit nemalé pozdvižení. Otrávená travička, což je povídka poslední, byla ale doslova utrpením, nicméně to záleží na vaší náklonnosti k muzikálům. Muzikálově je totiž povídka podána
celá. Závěrem pak nejde nezmínit plejádu výborných
českých herců jako Milena Dvorská, Josef Bláha, Josef Abrhám a samozřejmě Miloš Kopecký, který tady
ale ničím nepřekvapí, protože v roli šviháků už jsme
ho viděli vícekrát.
Skočme však s rozběhem do, pro mnohé neustále uchvacujících, osmdesátých let a rovnou na dvorek dvou horrorových velikánů. V roce 1982 totiž
spojila své síly dvě horrorová jména, na které prostě nešlo neslyšet. Stephen King napsal pět krátkých
povídek a George A. Romero je zﬁlmoval. A zrodila
se v jisté době v jistých kruzích zřejmě nejznámější horrorová ﬁlmová antologie. A došlo také ke zklamání. Z Creepshow totiž doslova čiší, že byl namířen hlavně pro ty mladší diváky, dejme tomu -15 a že
byl šitý hodně horkou jehlou. Všechny povídky sice
obsahují snad až typicky kingovský humor, a samotný Stephen King v roli buranského vidláka napadeného podivnou rostlinou z meteoritu hodně pobaví,
ale z pelotonu starého dědečka, těšícího se na svůj
narozeninový dort, mstícího se mileneckého páru
(snad až překvapivá a rozhodně netypická role vždy
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S videoﬁlmem Creepshow III (2006) nemají Štefan
ani Jirka už nic společného. Naštěstí, protože byste
je proklínali ještě dnes a nestačili by vám ani panenky, ani špendlíky. Trojka je totiž již jen typickým produktem snažícím se se známého a úspěšného jména vyždímat ještě nějaký ten dolárek. V podstatě jde
spíše o nechtěnou crazy parodii, než chtěný horror.
Jenže ani v té humorné rovině to nefunguje a cokoliv
zajímavého se utopí v ne zcela pochopitelném a nesrozumitelném slepenci osudů několika lidí. Nápad
o mluvícím rádiu je sice dobrý, ale vůbec nerozvinut
a využit. Příběh o prostitutce vraždící své zákazníky
tu byl již hodněkrát, dokonce i z upgrade verzi s TÍM
zákazníkem, který chce trošku něco jiného, tohle je
jen jedna z nejslabších verzí. Povídka o vraždícím hot
dogu už mluví sama za sebe. Nejzajímavější a nejzábavnější se tak jeví jen hledání vypínače na nastávající ženě profesora Daytona a snad opravdu suchý,
cynický a černý humor doktora v poslední povídce.
Jinak nuda, šmíra, nula nula nic, nedůstojné zakončení (doufejme) jedné úspěšné série.
Už jsme dlouho nic neřekli o Vincentu Priceovi, nemyslíte? No dobře, víte, že plníme, co
Vám na očích vidíme. V The Offspring aka From
a Whisper to a Scream (1987) – taky vám různé názvy pro jeden ﬁlm tak lezou krkem? – sice hraje jen
ve spojovacím příběhu, ale to bohatě stačí. Ve věznici popraví vražedkyni Katherine White. Reportérka
Beth Chandler, účastnící se popravy se po jejím konci vypraví za Katherininým dědečkem, knihovníkem
skvělého Leslie Nielsena), již zmíněného buranského Jordy Verrilla a až trapně směšného přerostlého
critterse z krabice (opravdu, nebudete se smát s tím
příběhem, ale tomu příběhu, dokonce i pokud je vám
11 let a k smrti vás děsí Pinhead z posledního Hellraisera), s hodně velkým předstihem vítězí až závěrečný čistotou posedlý egoistický zbohatlík bojující
s otravným hmyzem. K lepšímu pak přispívá animovaný spojovací příběh. Není to špatný ﬁlm, jen byste
od spojení Kinga s Romerem očekávali něco alespoň
trošku lepšího, údernějšího, silnějšího. Přesně to, co
z jejich spojení vzniklo o pět let později. Pravda, pro
Creepshow 2 (1987) King poskytl pouze tři své povídky, které do scénáře přepsal Romero a zﬁlmoval
Michael Gornick, ale stačilo to, aby se zrodila kultovní ﬁlmová antologie. Delší stopáž a důkladnější
výběr povídkám jen prospěla. Nejslabší první příběh
o mstícím se dřevěném indiánovi je na rozjezd jako
dělaný. Druhá povídka o podivném svinstvu požírajícím plavce je trefa přímo na komoru potěšující mimo
lehké erotiky třeba tím, že má oproti literární předloze
trošku jiný závěr – ani horší, ani lepší, prostě jiný, a to
bohatě stačí. Poslední příběh o stopaři, který chce
mermomocí poděkovat za svezení a nezabrání mu
v tom ani dvojité přejetí autem, je místy až nechutným útokem na psychiku. Nebojte, ani v této perle mezi oddechovými horrorovými antologiemi Stephen King nechybí. Řidič kamionu mu docela sedne.

[ 60 ]

HOW AR D – 8/2013

Vincentem Pricem, tedy Julianem Whitem. Ten jí
v rozhovoru sdělí, že to, co udělala Katherine, vychází přímo ze zdejšího městečka Oldﬁeldu, jež má dlouhou historii ohledně násilí a hodně vrahů jej označuje
za své rodné město. Poté jí odvypráví čtyři příběhy,
jimiž své tvrzení chce podpořit. První je příběh Stanleyho Burnsidea, který miluje svoji kolegyni z práce
a ve fyzickém naplnění své touhy mu nezabrání ani
její smrt. Druhý příběh vypráví o Jesse Hardwickovi, který se sice shodou nemilých okolností dostane ve správnou dobu na správné místo, získaná nesmrtelnost mu však nepřinese kýžené štěstí. Třetí
příběh vypráví o lásce pouťového pojídače skla a žiletek Stevena a krásky Amarrillis, která však narazí
na něco, co je ještě silnější, než ona. Čtvrtý příběh
vypráví o osudech čtyř vojáků americké občanské
války, kteří sklidí, co válka zasela. Jednotlivé povídky
v sobě koncentrují takřka vše, co tvoří základy horrorového žánru - hrůzu, děs, bizarnost, smrt, krev, násilí, bolest, zlo jako všední denní záležitost a nedílnou součást lidského života. Kromě toho obsahují
i něco navíc. Hned první povídka překvapí naservírováním nekroﬁlie a náznaků incestu. Další dvě povídky, po více méně hlavně konverzačním rozjezdu,
zakončí silný a krvavý závěr a poslední povídka, jež
by mohla být lehkou variací na Kingovy Children of
the Corn, přinese sociálně antimilitaristický podtón,
neboť skutečností je, že válka je kurva a dělá s lidmi
opravdu neuvěřitelné věci, obzvláště s těmi nevinnými. Osmdesátá léta, čtyři horrorové povídky, Vincent
Price jako průvodce. Co chtít více? Třeba opačné řazení povídek, takhle jdou od nejlepší k nejslabší.

Horrory jsou v seriálové tvorbě v menšině, nicméně těch hodně kvalitních samozřejmě existuje dostatečné množství na to, aby se fanda tajemna, krve
a strachu měl na co po večerech dívat. Jedním takovým seriálem jsou osmdesátkové Tales from the
Darkside, tolik podobné většině povídkovým horror
seriálům, které jste viděli. Roku 1990 pak na motivy

seriálu vznikl povídkový ﬁlm Tales from the Darkside: The Movie, který musí jistě potěšit každého fandu osmdesátek a to hlavně parádně udělanými monstry (zvláště to poslední je skutečně výživné). Povídky
jsou celkem tři (+ pojítko mezi nimi) a mají vzestupnou kvalitu, poslední je skutečně nejlepší. Ale pozor,
první zase není vůbec špatná! Je tomu tak jen v rámci tohoto ﬁlmu. Osobně nás nejvíce zaujalo pojítko
mezi jednotlivými povídkami. Vypráví o milé a pěkné
paní v domácnosti, která má místo spíže malou, skoro až středověkou celu, kde má zavřeného malého
kluka, kterého chce sníst. Nic nového pod sluncem,
ovšem ona se se svým obědem baví zcela bez emocí, například když mu vysvětluje, jak se provádí vykuchání. Klučinova poslední možnost jak získat trochu
času je přečíst jí nějakou povídku z její oblíbené knížky, ovšem tady nastává tak trochu rozpor. Proč by se
zdržovala posloucháním, když je to její nejoblíbenější kniha, kterou tím pádem asi musela aspoň jednou
číst? No jo, jenže tak bychom se nedostali k oněm
třem povídkám, ze kterých je ﬁlm složen a které, jak
už vám jistě došlo, jsou v oné knize. V povídce první
určitě zaujme Steve Buscemi, který vypadá o dvacet
let starší než jeho kolegové studenti a samozřejmě
maska monstra. Jinak je to ale spíš taková úsměvná
historka, která nemůže vyvolat pocit děsu. To druhá,
o kočce, která chce pomstít skoro pět tisíc mrtvých
koček a na její likvidaci je najat profesionální vrah už
je těžší kalibr. Internet je plný roztomiloučkých kočiček, ale ve ﬁlmech jsou to sakra strašidelní parchanti.
Po skončení téhle povídky budete mít lehký poeovský
pocit vzadu v hlavě. Povídka poslední, o kamenném
gremlinovi, který pomůže umělci nastartovat kariéru,
se nám zdála nejzábavnější, ale to bude zřejmě zapříčiněno slabostí pro oldschool gumové masky. Co
ale musíme vytknout je závěr celé zápletky s pečením
dítěte, který nám přišel poněkud hloupý, ať se na to
díváme ze všech možných úhlů.
Tales from the Hood (1995) jsou nečekaně velmi příjemným horrorovým ﬁlmem, u kterého se laikové budou bát a zkušení horroroví matadoři labužnicky
mlaskat nad vynikající „devadesátkovou“ atmosférou, která se na vás lije z obrazovky po celou dobu
ﬁlmu, až máte úplně pomočený koberec. Na atmosféře se určitě podílí i černošské gangsta prostředí,
do té správné míry přehrávající herci, povedené masky, řada výživných úmrtí a v neposlední řadě také samotný scénář. Ten obsahuje čtyři povídky s víceméně
stejnou kvalitou, dohromady spojené scénami z pohřebního ústavu, který vede zjevem (ale i na rozumu)
trochu šáhlý pohřební papá, za nímž jednou v noci
přijedou tři gangstas, aby dojednali drogový kšeftík.
Majitel pohřebáku je pak provází svým mrtvolným
královstvím a vypráví jim příběhy o mrtvolách, jež leží
připraveny k pohřbu. A jeho příběhy jsou právě ony
čtyři povídky. První pojednává o špatných policajtech, kteří dealujou drogy, jednou zabijí chlapa a ten
se jim za to pomstí. První povídka je nejzábavnější
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a nelze u ní nezmínit mrazivě děsivou masku selfmstitele. Na druhou stranu se tu objeví jeden otravný
element, kterým je protkán celý ﬁlm, aneb bílý muž
je vždy nemorální hovado. Holt černošský ﬁlm. Druhá povídka nám racionálně vysvětluje problematiku
příšer v dětském pokoji a zavádí do toho trochu toho
voodoo. Nic převratného, ovšem konec je skvělý. Třetí povídka pojednává o politikovi, který je rasista, což
je ovšem jasné, protože je běloch. Voodoo na něj. Zajímavý nápad, bohužel krapet nezáživný. Čtvrtá povídka je pak jakousi černošskou variací na Kubrickův Mechanický pomeranč, kdy je „Crazy K“, který
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je strašný parchant, podroben prazvláštní mozkové
očistě. Bohužel to nějak vyšumí do ztracena. Poté
následuje lehce překvapivý konec, ovšem projeví se
v něm další mínus ﬁlmu a tou je nízký rozpočet, což
je samozřejmě nejvíce vidět na slabých vizuálních
efektech. Ty ale k devadesátým létům tak trochu patří
a vlastně dost často ani nebývají na škodu.
Od gangsta rapu k metalu je ve ﬁlmu často jen
krůček. Nejen rozmazlené děti zbohatlíků, vyžilé pornoherečky nebo wrestlingové hromady steroidů, pardon svalů, si občas řeknou, že je čas vstoupit na ﬁlmová plátna. Občas tato ušlechtilá a nekritizovatelná
myšlenka napadne i celé hudební soubory těch nejobskurnějších hudebních stylů. Inu, showbyznys je
nezastavitelný ... A nepochopitelný. Do horrorových
vod tak kromě severských Lordů vstoupily i dnes již
takřka mainstreamové hvězdy britského dark gothic
rockového black metalu Cradle of Filth. No, ve skutečnosti jen poskytli parafrázi svého názvu pro jméno
ﬁlmu, zazní v něm tři jejich skladby a ve spojovacím
příběhu se objeví frontman COF Dani Filth (představte si dark/gothic verzi Vojty Kotka). A povídkový
horror Cradle of Fear (2001), kterému nejvíce škodí očekávání vyvolaná právě tou přítomností COF,
je na světě. Čtyři povídky plus závěrečný masakr
v psychiatrické léčebně propojené příběhem policisty, sériového vraha Kempera a tajemného muže (Dani
Filth). Ale zase tak špatné to není, velkým plusem je
vzestupná kvalita povídek. První dvě povídky jsou si
velice podobné a než na samotný příběh, spoléhají hlavně na hezké herečky, hodně erotiky, ještě více
gore a úplně nejvíce krve. Více v nich netřeba hledat.
Ve třetí noze chybí chlápkovi noha a tak se snaží sehnat náhradu, což se mu, samozřejmě vymstí. Narvat do podobného příběhu erotiku a gore už není tak
těžké. Poslední příběh o chlápkovi ulítlém na online
vraždění na internetu je totální útok na psychiku. Tentokrát žádná erotika, gore a krve jen pomálu, místo
toho vám mozek přejede parní válec. Závěrečný krvavý masakr v léčebně již je pak pomyslná třešnička
na dortu. Důležité je říci, že vás ﬁlm nemusí zklamat
ani v případě, jste-li přesvědčeni o tom, že Cradle of
Filth je metrosexuální baletní soubor.
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Asijské horrory k nám před časem vtrhly jako
tsunami a ukázaly, že v horrorovém žánru ještě není
nic ztraceno. Myšlenka mezinárodní ﬁlmové antologie Saam gaang yi aka Sseuri ... monseuteo aka
Three ... Extremes (2004) je prostá: spojit do jednoho ﬁlmu příběhy tří různých režisérů ze tří různých
zemí. Společným jmenovatelem jednotlivých příběhů pak jsou lidské slabosti a úchylky. Ono, co taky
čekat, když jedním z režisérů je Takashi Miike (Japonsko), že ano. V jeho poetické povídce o známé
spisovatelce, kterou trápí noční můry, v nichž zabíjí svou sestru, však jde spíše o psychologii mezilidských vztahů, než bizarnost. Chan-wook Park (Jižní
Korea) vás ve své povídce o únosu režiséra komparsistou (který by se mohl jmenovat třeba Sek-Ann Wilkes) prakticky nepustí z jedné místnosti a společně
s režisérem vás donutí sledovat, jak jeho manželce, uznávané klavíristce, mizí jeden prst za druhým.
Fruit Chan (Hong Kong) vás naproti tomu prostřednictvím stárnoucí herečky seznámí s revoluční metodou, jak omládnout díky knedlíčkům s tajemnou
náplní. Tohle nedokáže ani Horst Fuchs. Jak ve své
knize Strach ma skośne oczy tvrdí náš polský kolega Krzysztof Gonerski: „Hodnota Three... extremes
spočívá v tom, že i když vzhledem k názvu mají jednotlivé příběhy daleko ke „krajnosti“, v oblasti realizace, jakož i obsahu, dosahují hodně vysoké umělecké
úrovně.“ Což v žánru, který je zpravidla označován
za brak, už něco znamená, nemyslíte? Jen pro informaci, popisovanému ﬁlmu neoﬁciálně předcházel
podobně strukturovaný Saam gang ... aka Three ...
Z roku 2002.
Uměleckou úrovní však neoplývá italský pokus
o návrat na trůn špičky nejen eurohorroru. I Tre volti
del terrore (2004) je totiž typickou ukázkou toho, že

stará škola už v Itálii pomalu končí. Otřesné masky,
chabé herecké výkony, nuda, hloupý scénář a směšné speciální efekty. Film se skládá ze tří částí, z nichž
každá je hrozná. Opravdu. První povídka je o vykradačích hrobů, ve které se objeví opravdu hnusná
maska vlkodlaka, která vás na druhou stranu aspoň
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donutí se trošičku zasmát, což je vzhledem k výslednému zážitku rozhodně plus. Film prý vyhrál nějaké
ceny za speciální efekty a masky, ovšem porota byla
zřejmě asi trochu nasleplá a to i když za ﬁlmem stojí
Sergio Stivaletti. Ten si zahrál pidiroli v povídce druhé, vyprávějící o ženě, která se rozhodne podstoupit
plastickou operaci. Celá druhá povídka vypadá levně, herecké výkony jsou příšerné a hlavně je to zoufale nudné. Vztahuje se k ní pouze jedna zajímavost,
cameo si v ní střihl Lamberto Bava. Třetí povídka
o mořské příšeře na nás už od prvních vteřin vychrlí pořádnou porci otravné nudy, kterou nám alespoň
částečně vynahradí nechtěně vtipný konec, kterému kraluje hnusná (samozřejmě), ale svým způsobem vtipná mořská příšera. Fanoušci italské kinematograﬁe si tady nepochutnají, fanoušci blbých ﬁlmů
si tady nepochutnají, s horrorem to má společného
asi tolik, co slepice se šroubovákem, jediní koho by
tenhle ﬁlm mohl trochu zaujmout, jsou fandové monster béček. Itálie, jakožto horrorová velmoc se musí
za tenhle klenot asi trochu stydět a někam ho zakopat. Hluboko.
Poměrně kvalitnější kapitolu do knihy ﬁlmových
antologií napsali o pár let později také Thajci. Jmenuje se See prang (2008) a je třeba říci, že si s ní na poli
asijského ﬁlmového horroru docela napravili reputaci. Minimálně první a poslední povídkou z celkových
čtyř. První je výborně zpracovaný napínavý příběh
o dívce, která si esemeskuje s tajemným mužem.
Zprvu jí ani nepřijde divné, že se muž ozývá jen v noci
a jeho odpovědi přicházejí s neskutečnou rychlostí
(ale možná jsou jen thajské mobily a sítě rychlejší
než ty naše). Druhá povídka, pojednávající o žánrově vděčném tématu kletby šikanovaného jedince, je
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sice náležitě razantní a krvavá, trochu jí to však kazí
přehnané digitální efekty. Lehce komediální třetí povídka vypráví o čtyřech vodácích, noční strašidelné
pověře, neuváženém slibu a jeho naplnění. Poslední
povídka staví na osamělém jedinci (letuška přepravující tělo mrtvé princezny) v uzavřeném omezeném
prostoru (prázdné letadlo), z čehož za pomocí zápletky (letuška smilnila s princezniným manželem a nedopatřením jí otrávila jídlem) ždímá hutnou atmosféru
do poslední kapky. O rok později světlo světa spatřila
druhá kapitola Ha phraeng (2009), tentokrát pětipovídková a obecně slabší. Seznámí nás s až dojemným mysteriózním příběhem zločinu a trestu, umožní
nám strávit noc v nemocničním pokoji ve společnosti
umírajícího guru náboženské sekty, utvrdí v přesvědčení, že drogy jsou svinstvo, co mění lidi ve zrůdy,
ukáže majitelku autobazaru prodávající bouraná auta
jako nebouraná, které se mezi auty ztratí syn a opět
přivede na plac vodáky z předchozího ﬁlmu, kteří se
tentokrát změní ve ﬁlmaře dotáčející horrorový ﬁlm
s herečkou, která svou roli hodlá odehrát stůj co stůj
za každou cenu, i tentokrát v lehce komickém hávu.
Nám trochu dříve narozeným dá na dnes již obstarožní retro zastaralý fenomén videokazet zavzpomínat poslední představitel našeho výběru. Pokud
by měl subžánr found footage už konečně zaniknout,
mělo by se tak stát po V/H/S (2012). Protože ať si
říkáte, co chcete, found footage byl vždycky hrozný subžánr. Je ale nadmíru jasné, že při úspěchu
V/H/S bude found footage obrazovky vesele prznit
dál. I když ono je V/H/S trochu jiné, oproti těm tunám levných braků, které se v poslední době vyrojily, si objektivně drží kvalitu a dokáže vystrašit. Tedy
pokud vás ovšem vystraší neustálé padání kamery,
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čtverečky, zrnění, záběry mimo a spousta ale opravdu spousta křiku a hysterického ječení. Což je hlavní
plus a zároveň mínus found footage. V/H/S je ovšem
originální taky tím, že je to ﬁlm povídkový, složený
z pěti povídek a spojující vaty, která je o partě parchantů, kteří mají ukrást nějaké ty videokazety (pro
mladší generaci, to je takový plastový předchůdce
DVD s páskou uvnitř, ke kterému potřebujete archaický přístroj z doby kamenné, jež zove se videopřehrávač/nahrávač). Když je pak v baráku najdou, napadne je, že by se na ně mohli mrknout. Pět povídek,
z toho dvě dobré (první a poslední), výsledek trochu
skřípe a skřípe hodně dlouho, protože na typ ﬁlmu jakým V/H/S je, má opravdu přemrštěnou stopáž, která
je navíc rozdělena nerovnoměrně. Některé povídky
by chtěly razantně zkrátit, jiné prodloužit (třetí a čtvrtá). V/H/S rozhodně patří k špičce subžánru a co se
týče pojetí i k nejzajímavějším kouskům roku 2012.
Pokud ale found footage neholdujete, kopněte V/H/S
pořádně silně a daleko. Anebo se za spáchané hříchy zkuste sebemrskačky potrápit pokračováním.
V/H/S 2 (2013) předvedlo oproti prvnímu dílu trochu
jinou koncepci, razantně ubralo na stopáži, ovšem
máme zde jen čtyři příběhy, plus pátý, jež je pojítkem

mezi jednotlivými příběhy a je ještě zoufalejší, než
ten s partou výrostků ve ﬁlmu prvním. Samozřejmě
nemůžeme být ochuzeni o nonstop epileptiky držící kamery, spoustu blikání, křiku, zmatku a chaosu,
zkrátka všechny ty skvělé věci, které na found footage subžánru tak milujeme. Co se týče příběhů, tak
je to padesát na padesát. Dva jsou relativně dobré,
dva jsou sice zajímavé, ale přeci jenom horší. Nejlepší se zdá příběh druhý Ride in the Park, zapáchající
hnijícím masem, což je vzhledem ke krátké stopáži
ideální. Úderné, zajímavé a fajn. Nejhorší je pak jistojistě poslední, o mimozemšťanech, který je možná
zajímavým pokusem, u kterého to ale také zůstalo.
O nějakém ﬁlmu moc nemůže být řeč, jelikož je to až
příliš nepřehledné, chaotické a po tmě. K poslední se
přidává první část točená okem, tedy z vlastního pohledu, která je celkem nezajímavá a tak trochu směšná. A k jedné dobré se přidává druhá, kterou je třetí
část. Druhá V/H/S se od první liší v mnoha aspektech
a je to jen dobře. Ve výsledku je nakonec drobátko
lepší než její utahaný předchůdce.
Honza Vojtíšek
Martin Skuřok
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RECENZE

Duchové lesa
K tomuto nevšednému dielku som sa dostala cez
Eraserheada, ktorý ma poprosil o recenziu vo viere,
že budem pri hodnotení objektívnejšia. Tak som klikla
na link na Youtube a bolo po nestrannosti. Okamžite
som si spomenula na jednu juhoslovanskú animovanú rozprávku, ktorú som videla ako malá. Bola pri nej
použitá podobná animácia – na farebnom pozadí sa
pohybovali čierne siluety. Premožená nostalgiou som
vzala na ruky sestrino morča a ponorila sa do príbehu.
Režie: Miroslav Bula
Scénář: Miroslav Bula
Délka: 43 min.
Původ: Česká republika
Rok: 2013
Hrají: Barbora Holubová, Miroslav Bula,
Melánie Marčeková, Nikola Dobrečevičová
Ten je pomerne priamočiary. Začína klasickou
zápletkou: do rodiny prichádza zlá macocha. Tá so
sladkými slovami na jazyku znesie zo sveta najprv
nevlastnú dcéru, potom i manžela. A oboje celkom
raﬁnovaným spôsobom. Duch dievčatka však s pomocou vedmy príde na to, ako zlú ženu potrestať.
Ako som už naznačila, v tejto fotopoviedke (ako
ju autor sám označil) jednoznačne dominuje vizuálna
stránka. Dej posúvajú štylizované obrázky a titulky.
Niekto si môže povedať: „Také niečo zvládnem aj ja
v Power Pointe“. Ja odpovedám: „Skús, a uvidíme, či
to bude aspoň spolovice také dobré.“ Autor sa s titulkami hrá, a hrá sa aj s kompozíciou obrazu. Uznanie si zaslúži prinajmenšom práca s farbami a zachovanie jednotného rukopisu v celom ﬁlme. Atmosféru
dotvára hudba Mareka Mrkvičku.
Slabou stránkou diela bola gramatika. Verím, že
väčšina ľudí si chyby vo vetnej konštrukcii nevšimla, ale grammar nazi ako ja dostal zabrať. Niekoľko
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týždňov po zverejnení na Youtube autor našťastie
vydal aj opravenú verziu. Ako som sa dočítala v komentároch k videu, Miroslav Bula sa venoval výrobe
rok, text šperkoval a cibril, no nemal korektora. Pôvodne aj plánoval využiť ako rozprávača profesionálneho herca. Je veľká škoda, že to nevyšlo. Príbeh
má potenciál, bolo by zaujímavé raz vidieť jeho hranú
verziu.
Dôležité je, že poviedkový ﬁlm nekopíruje Janka
a Marienku, ani iné klasiky, hoci bol nimi iste inšpirovaný. Miestami Miroslav Bula takmer koketoval s patetickým klišé, no zakaždým to zachránil originálnym
riešením. Duchové lesa sú taká príjemná, horrorová
rozprávka so šťastne-nešťastným koncom.
Na záver malý tip: Keďže titulky sú prispôsobené priemernému čitateľovi a ja čítam dosť rýchlo, pri
druhom pozretí som si dovolila zrýchliť prehrávanie.
Dej tým získal grády. Dokonca natoľko, že morča,
ktoré som mala celý čas na rukách, vo chvíli, kedy
macocha zažila najväčšiu hrôzu svojho života „pustilo do gatí“. Samozrejme, mojich.
Lucia Anďalová
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Josef „Choze“ Blažek
Shirley Nietzsche

Josef „Choze“ Blažek & Shirley Nietzsche. Výstřední česko-slovenský pár horrorových fanoušků a autorů, od kterého jste si mohli v minulém čísle
přečíst článek o historii českého horrorového komiksu a jejich aktuální komiksový počin Zámek hrůzy.
Převážně hororovými vodami kormidlují i svou nezávislou ﬁlmovou společnost LudovicoFilm, pod jejíž
hlavičkou vznikly horrorem šmrncnuté kraťasy Tělo,
Cyborg Cheerleader nebo oceňovaná Casa Carnivora a virální reklamy Knihy nekoušou a Nebojte se do knihovny, z nichž jste některé mohli vidět
na Horror Filmu. Letos pak iniciovali antologii “horrorových večerníčků”, natočených různými amatérský-

a hračička, vláčený sem a tam vlastní přebujelou
a roztěkanou kreativitou.“ Byl upřímný, nebo jen
bezbřeze machroval?
SH: Ani trochu nemachroval. Kreativita je jeho
veľkým, hoci niekedy skôr Danajským darom. Čož sa
prejavuje tým, že keď sa mu v hlave usadí nejaký nápad (což je každú chvilu), chová sa tak trochu ako
posadnutý diablom a nedbá na dôsledky, realizovateľnosť, ani nešťastné plačúce priateľky. :) Ináč je to
ale milý chlapík.
Jak by zněla podobně nabubřelá představovačka Shirley?

„Horror člověka konfrontuje
s jeho vlastními strachy.“
mi ﬁlmaři, Pionýři horroru, do které momentálně připravují vlastní epizodu.
OK. Do proﬁlu na ČSFD Choze sám o sobě,
coby tvůrci, napsal: „Narcistní a elitářský ﬁlmový a komiksový maniak a tvůrce, fantasmagor

CH: Hedonistická nihilistka, která v sedmnácti viděla Český sen a rozhodla se, že bude pracovat v reklamce, protože tam v pracovní době chlastají šáňo,
což se jí čerstvě povedlo. Fušuje do hudby (dlouho
se věnovala skládání obskurních písniček o Vladimíru
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Mečiarovi, kterého umí slušně imitovat), focení, graﬁky … a ve volném čase porovnává top modely smartphonů a potají plánuje vybudovat doma zoologickou
zahradu a oživit dinosaury.
Jak jste se vlastně vy dva dali dohromady?
SH: Stretli sme sa ako spolužiaci na študijnom
obore, ktorý by od ﬁlmára a marketérky asi nikdo nečakal – na knihovníctve. Ja som mala od puberty fetiš na režisérov a Choze mi naviac okamžite padol
do oka podobnosťou s mojím dlhoročným idolom,
Zacharym Quintom.
CH: Mě padla do oka podobností se mnou – byla
stejně nadšená, ambiciózní a kreativní. A sexy. Zašli jsme spolu do kavárny a prokecali tam pět hodin
o horrorech, komiksech a o tom, co všechno spolu
natočíme. Pak jsme šli každý domů a prokecali spolu
další čtyři hodiny po Facebooku. Byla to s přehledem
nejzajímavější holka, jakou jsem kdy poznal. Tohle
prostě nemohlo vyjít, takovej klikař nejsem. Ale zkusit
jsem to musel. Líbila se mi její hudba a tak jsem sáhl
po mé osvědčené balící ﬁntě, která mi vychází každých 31 let – nabídl jsem se, že jí natočím (její i můj
první) videoklip. Během rekordních dvou týdnů jsem
připravil vše potřebné – spytlíkoval scénář, pronajal si
na natáčení ruské kolo, na plac nahnal tři kámoše –
zkušené kameramany, sebe v klipu raﬁnovaně obsadil do role jejího milostného objektu … a ona pak
přišla na natáčení a celou dobu se na mě kdovíproč
tvářila krajně nasraně.
SH: Pretože celý efekt veľkolepého romantického
gesta, ktoré su jeho špecialitou, pohnojil donchuánským facebookovým statusom o balení akejsi buchty
z knižnice, kde pracuje. Ach, vy muži, čo nechápete,
že baby musia cítiť, že sú pre vás jedinečné? :)
CH: Naštěstí jsme spolu vzápětí organizovali obskurní knihovnický ﬁlmový festival a já od ní dostal
druhou šanci. Vím, co si teď o nás nejspíš myslíš – že
jsme úplně jako Dario Argento a Daria Nicolodi. Díky
za kompliment, ale to trochu přeháníš. I když se tak
v soukromí oslovujeme.
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Ještě než jste spolu začali trávit veškerý volný i nevolný čas, Choze natočil několik horrorových kraťasů, nějakou tu horrorově laděnou reklamu na knihovny a vytvořil jeden horrorový komiks.
Mohli byste o tom něco trochu podrobněji říci? Nějak to představit z pohledu tvůrce a divačky/čtenářky? Co si o těch dílech, Choze, myslíš s odstupem času? Co bys na nich, Shirley, třeba udělala
jinak? Kterou z jeho prací z té doby máš nejradši?
SH: Z ﬁlmov mám najradšej Casu Carnivoru
a hororovú reklamu Nebojte se do knihovny (kde
som si zamilovala jeho oči), tam sa podľa mňa už
naplno prejavil jeho talent. A za priamo geniálny považujem komiks Třída smrti. Ako fotografka a (veľmi
občasná) kameramanka by som bola za lepšie technické spracovanie Cyborg Cheerleadera, ktorému
podľa mňa dosť ubližuje amatérska kamera a zvuk.
Keby bol natočený skôr v štýle Planet Terror od Rodrigueza, to by bola iná káva!
CH: S odstupem času vidím pár věcí, co mě straší. Třeba že jsem toho spoustu udělal v jakémsi entuziastickém kreativním rauši dřív, než mi došlo, co
vlastně dělám. Nebo že za každým ﬁlmem, co jsem
natočil, se skrývají 3 lepší ﬁlmy, co jsem nenatočil.
Po celou dobu totiž funguju tak, že většinu roku naivně a horečnatě připravuju nějakej megaﬁlm, dám
do toho mrtě energie a nápadů, pak to krachne a já si
jako náplast na bolest rychle ušmrdolím nějakej komorní kraťas. Jsou to zrnka zlata, zatímco v šuplících
se mi válí zlatý cihly!
Když to vezmu popořadě tak:
Tělo - a zrodil se LudovicoFilm! Můj oﬁciálně první ﬁlm, už proto ho musím bezmezně milovat. Nejdražší je mi i v jiném smyslu - vrazil jsem do něj 15
klacků a to v době, kdy jsem byl nezaměstnanej.
I když se moje ﬁnanční situace záhy zlepšila, stejně
už jsem nikdy necítil potřebu do krátkého amatérského ﬁlmu tolik investovat.
Cyborg Cheerleader - vyznání se z celoživotní
lásky k videobéčkům, na kterých jsem v devadesátkách vyrostl a která jsem teď zachraňoval z výprodejních košů v krachujících videopůjčovnách a zastavárnách. Plus lekce, že si už NIKDY k režii nemám
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Casa Carnivora
Bojíte se více ohořelých mrtvol nebo chlípných
bezďáků?
Režie: Josef Blažek
Scénář: Josef Blažek
Délka: 8 min.
Původ: Česká republika
Rok: 2010
Hrají: Ferda Waldhauser, Ondra Voráč,
Tomáš Mann, David Voborský, Josef Blažek Sr.
Ač mám tvorbu Chozeho docela rád, Casa Carnivora se mi docela vyhýbala. Nebo já jí. Rozhovor v tomhle čísle už ale byl pádný důvod do toho
jít rovnýma nohama. A byl to bezchybný proskok
snožmo dírou ve starých dveřích přímo do tajemného prostoru, plného houstnoucí atmosféry. Jak se
říká, to nejlepší nakonec a já si opravdu to nejlepší
od Chozeho nakonec nechal.
Casa Carnivora totiž operuje se zajímavým nápadem a velmi působivým zpracováním. Zdánlivá jednoduchost a statičnost je jen k dobru věci.

přibírat kameru - na režii jsem se pak nesoustředil
a cca třetinu záběrů jsem nestihl nebo zapomněl natočit. Ale je super, že na výsledném ﬁlmu to není ani
trochu poznat, no ne? NO NE??? V neposlední řadě
jsem si při natáčení všiml, že jeden z herců - nějaký Tomáš Mann - opravdu hraje! Nejdřív jsem se ho
slušně zeptal, co si to doprdele dovoluje, ale pak se
mi to rozleželo v hlavě a od té doby ho musím mít
v každém svém ﬁlmu. I kdyby v něm musel hrát hlavní roli.
Casa Carnivora – všechno změnila. Můj první normální ﬁlm pro normálního diváka, jmenovitě pro moje rodiče. To byla výzva jako hrom. A vyšlo to. Natáčení bylo nejpohodovější, co jsem zažil,
ﬁlm se povedl po všech stránkách a ohlas překonal

Hodně příjemné a přirozené herectví dětských herců, ne nějak výrazně pokulhávající herectví dospělých herců, velmi funkční a atmosféru pumpující
hudební doprovod Jana Drába, tvůrčí chuť jít do zajímavého experimentu, který se nakonec povedl
a vyplatil, z Casa Carnivora vytváří poměrně zajímavý kousek, u nějž není divu, že posbíral i nějaká
ta ocenění.
Nejvíce si na ﬁlmu cením toho, že i když jsem
celou dobu tušil, co se stane na konci, stejně mi,
když se to stalo, přeběhl mráz po zádech. A o to
snad doufám šlo.
Casa Carnivora samozřejmě není dokonalá,
kdybych chtěl, určitě bych na ní nějaká negativa
našel (možná někdy příliš dlouhé zatmívačky), ale
já nechci. V každém případě je to příjemný a z pohledu tvůrce významný krok kupředu, který se automaticky staví do čela Chozeho tvorby. Zaslouženě.
Honza Vojtíšek

moje nejdivočejší představy, tedy kromě té o pozvání
na gauč ke Krausovi. Nejen, že jsem za CC posbíral svoje první ﬁlmová ocenění, ale už jsem dávno
přestal počítat festy a akce, na které si ho vyžádali.
Od té doby se snažím dělat všechny ﬁlmy jako Carnivoru. Marně.
Noc v Myší díře – lehkonohá legrácka, která přišla na svět těžkým porodem. Velmi partyzánské natáčení se záhy zcela vymklo plánu, takže jsme v titulním brněnském podchodu strávili místo dvou
nocí asi patnáct v průběhu dvou let. Škoda, že jsme
hned na začátku nezahodili scénář a radši netočili,
co se tam dělo kolem nás. Od ztlučení bezdomovce, po demolování telefonního automatu opilcem,
až po blázna schválně narušujícího natáčení ve čtyři
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ráno hrou na trumpetu. Nejlepší ovšem byli městští
strážníci, kteří k nám v jednu chvíli přiběhli, a já čekal,
že nás odtamtud konečně vyrazí. Místo toho se nás
zeptali, jestli jsme tu před chvíli neviděli běžet někoho s nožem. Doteď z toho mám husinu.
Mně se docela líbí prvotina Tělo, ale zároveň
to na mě působí jako výřez z většího celku. Nevadilo by mi ani tak to, že to nemá konec, on nějaký
náznak tam je a v tomhle případě docela zapracuje vlastní představivost, jako spíše to, že to nemá
začátek. Chtěl bych vědět trošku více.
CH: Na to nebudu odpovídat, to je otázka
na tělo… No, ona by ta vlastní představivost měla zapracovat spíš směrem k tomu začátku. Každopádně
mě tehdy lákalo natočit něco, co se bude odehrávat
pět minut po nějaké hrůzné události, ze které uvidíme
jen její následky a k tomu ještě nejasné. Film, u kterého bude narůstat divákovo znepokojení s tím, jak
začíná tušit, co (nepěkného) se asi stalo.
Tedy přesný opak přímočaře popisných shock-exploitationů, které mě inspirovaly, jenže mně se
na nich vždycky nejvíc líbilo to očekávání. Dokud
jsem si o nich jen četl a kladl si otázku, jestli jsou
opravdu tak drsné, jak se píše. A vzbudit tohle očekávání něčeho za hranicí bylo i primárním cílem Těla,
proto ta tehdejší masírka na Studni. Samotný ﬁlm
byl vlastně podružný, šlo o to, co s ním zažijete ještě
před ním.
Filmový zážitek pro mě totiž nepředstavuje jen
zhlédnutí ﬁlmu, ale i ona očekávání, hltání informací
předem a taky jeho následné hodnocení a okomentování na CSFD a jinde. V tomhle řetězci zážitků spojených s každým ﬁlmem je někdy samotné zhlédnutí
ﬁlmu paradoxně tím nejmíň zábavným článkem. Kolikrát jsem něco dokoukal jen, abych to mohl na CSFD
setřít.
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Co už jste stihli vytvořit jako tvůrčí dvojice?
CH: Ještě než jsme spolu začali chodit, tak to
byl zmíněný klip Love Fear Vengeance. K námětu
s několika podobami Shirley mě inspiroval sedmdesátkový eurohorror Malpertuis (mám moc rád jeho
knižní předlohu) a původně to mělo být horrorovější.
Nakonec zůstalo jen u scénky, kde se mě Shirleyino temné alter ego pokusí ubodat během noční jízdy
na kolotoči.
Měsíc potom, co jsme spolu začali chodit, jsme
se euforicky sestěhovali dohromady a rozjeli přípravy hned na 4 souběžná natáčení. Nakonec vyšlo jen
jedno, znělka knihovnického festivalu, protože se to
samozřejmě nedalo zvládnout a nám došlo, že se
musíme trochu zklidnit. A věnovat se i našemu čerstvě navázanému vztahu.
SH: Po niekoľkých videocvičeníčkach som si prvýkrát vyskúšala aj tvorbu ﬁlmovej hudby – v akčňáku Noc v Myší díře som nehanebne vykradla majstra Carpentera. K ﬁlmu sme urobili náš druhý klip
a k tomu dokončili Zámek hrůzy, náš prvý spoločný
horrorový počin.
CH: Od té doby jsme leccos rozepsali i dopsali, ale posledního půl roku jsme se museli primárně
věnovat jedinému horroru a to diplomce a státnicím.
V září, kdy budem točit náš příspěvek do Pionýrů
horroru, si to ale vynahradíme.
Jak se vám spolu tvoří?
CH: Obvykle přijdu s nějakou ideou, která Shirley zaujme tu víc tu míň, a vedem nad ní dialog. Já
pak sepíšu první verzi a Shirley hraje roli dramaturga,
pomáhá mi to dotlačit tam, kde se nám to jeví nejzajímavější a nejfunkčnější. Mou slabinou jsou postavy, které ji naopak baví, přichází ale
i s nejrůznějšími dílčími nápady a řešeními, u kterých se pak kolikrát biju
do hlavy, že nenapadly mě.
Třeba se Zámkem hrůzy to bylo
tak, že mi dva roky ležel v šuplíku
z 80 procent hotový, leč bez pořádné
pointy a to jsem se o ní radil s kdekým, dokonce jsem vyhlásil soutěž
na Facebooku. Pak jsme si nad to
sedli se Shirley, ta zatlačila na postavu matky a její vztah s dcerou,
a z toho vyplynula perfektní pointa.
Kromě toho pak našla pro komiks
i kreslířku a přišla s tím, že hotový
komiks nenabídnem jen komiksovým časákům, ale i těm nekomiksově zaměřeným, které mají výrazně
vyšší náklad a naše dílko si tak přečte mnohem víc lidí. Tak se objevil
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na stránkách hudebního magazínu Full Moon s pětitisícovým nákladem, ovšem předtím si odbyl exkluzivní premiéru v Howardovi.
Jaký je Choze na place? Jde zarputile za svou
utkvělou představou nebo je ochoten přistupovat
na kompromisy? Nechá si do toho kecat? Nechá
se Shirley na place vést anebo odmlouvá a jede
si své? Jak na tohle všechno působí osobní vztah
(nebo naopak tohle na něj) a takové to vědomí
„však si to večer vyříkáme, počkej doma“? Liší
se nějak ona vzájemná práce na ﬁlmu, kde přeci jen ten vztah je zpravidla vždy hierarchizovaný
(ve smyslu rejža je bůh), a při vytváření komiksu?
SH: On tvrdí, že je diktátor, ale podľa mňa je dosť
otvorený k návrhom ostatných ľudí na place. Respektíve – má svoju jasnú predstavu, ktorú presadzuje argumentami, ale rozhodne na nikoho nehuláka
a nehádža hercom režisérsky štokerlík na hlavu.
Vzájomná spolupráca je niekedy trochu problematická, lebo obaja sme tvrdé palice a nechceme zo
svojho ustupovať, takže tam, kde sa bežné páry hádajú o tom, kto s kým ﬂirtoval na včerajšom večierku a kto necháva rozhádzané šaty po podlahe, sa
my vieme posekať na záberovaní, alebo psychológii
postáv.
CH: Což o to, já bych tím režisérským štokrlíkem házel, ale nemůžu a to ze dvou důvodů. Jednak jsem žádnej nikdá neměl, protože většinou furt
kmitám na place. Jen natáčení Carnivory jsem celé
oddirigoval, sedíc na studených schodech před kontrolním monitorem, což následně vedlo k jistým zdravotním potížím… Druhak v amatérským ﬁlmu, kde je

všechno za dobrý slovo, si kubrickovskej luxus trýznit štáb nemůžeš dost dobře dovolit.
A o Shirley na place musím říct jen to nejlepší.
Chtěl jsem říct můžu, můžu o ní říct jen to nejlepší…
Asi nemá cenu ptát se, zda sdílíte vášeň pro
horrorový žánr… Kdo z vás je větší horrorový fanda/fanynka? Máte rozdílné názory např. na formu horroru (literatura, ﬁlm, hudba), jeho subžánry a destinace původu (Skandinávie, Itálie, USA,
Asie atd.). Vyjmenujte každý oblíbenou pětici
horrorových ﬁlmů toho druhého (vlastní tvorba se
nepočítá a napovídat se nesmí).
CH: Větší fanynka je rozhodně Shirley, ač o sedm
let mladší, má mnohem víc načteno jak literárních,
tak komiksových horrorů, nakoukáno budem mít asi
tak stejně. Narozdíl ode mě může třeba found footage, taky má vyloženě fetiš na monstra, mě nadpřirozeno moc nezajímá a oproti ní jsem shovívavější k vyvražďovačkám. Sice je to fest vyčpělej žánr,
zaplevelenej klišé, ale mám slabost pro enigmatické vrahy, co se vyplíží z noci a rozjedou nesmyslnej
nebo naopak krutě raﬁnovanej masakr… proto jsem
si v posledních letech oblíbil gialla, hlavně Argenta.
Shirleyiny nejoblíbenější horory – Coppolův
Dracula a Ravenous (viděl jsem je s ní poprvé), Horizont události, Van Helsing, Moje sestra vlkodlak…
SH: Nemusím vidieť každý ﬁlmový horor, čo vznikne, hlúpym béčkam sa vyhýbam, radšej si prečítam
dobrú hororovú knihu (Stephen King má na mojom
nočnom stolíku oltárik, na ktorom pravidelne ožíva
zabitý hmyz), či komiks (za svoj rozvoj v tejto oblasti
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vďačím hlavne fanúšikovským prekladateľom z komunity Kocogel, ktorí ma zoznámili s tonami skvelých hororových komiksov – napríklad na Keramovho
zloducha Koňofasa z ultradrsnej zombie série Crossed od Gartha Ennisa sa proste nedá zabudnúť).
CH: Koňofas je frajer!
SH: Čo sa týka geograﬁe, narozdiel od Chozeho mi nikdy nesedeli Giallá, pripadajú mi naivné. Argentovu Suspiriu a Phenomenu so skvelou hororovou hudbou Goblinov ale zbožňujem. Z ostatných
hororových soundtrackov by som vypichla Philipa
Glassa v Candymanovi, Wojciecha Kilara v Draculovi
(svojho času som ho vykradla v pesničke, ktorú sme
zložili s kamarátkou Obby v našej kapele The 15 Kč
na rúhačský popevok “In perineum veritas”, za čo
nás čaká nekonečný očistec) a lahôdkový soundtrack ku kanibalskému Ravenous.
Chozeho najobľúbenejšie horory? Vec, Phantasm, Smrtelné zlo 2, Vták s krištáľovým perím, druhá rada American Horror Story...
Co vás vlastně na tom horroru tak fascinuje?
SH: Samotný strach je vzrušujúci, pre mňa je
však takmer rovnako dôležitá aj imaginácia tvorcov,
preto nenadprirodzené horory, ako napríklad slashery, nevyhľadávam. Pokiaľ nie je vo ﬁlme poriadny
zmutovaný trojhlavý pterodaktyl, na mojom harddisku nemá čo hľadať.
CH: Horror člověka konfrontuje s jeho vlastními strachy. Strach ti v podobě pudu sebezáchovy
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denně zachraňuje život, stejně tak tě ale může úplně ochromit a zničit. Porozumět mu je klíčový a žánr,
který na tom stojí, je mimořádně prospěšný a přirozeně fascinující.
V pubertě pro mě byl horror tak dobrý, kolik
v něm bylo prolité krve, ale z toho jsem naštěstí brzy
vyrostl. Dneska mi naopak vadí, že se po vlně torture porn spojuje horror primárně s proléváním krve
a mučením, viz třeba zakrvácené logo tv Horror Film
nebo upoutávky na některé horrorové akce. V poslední době mě na hororech láká atmosféra, dráždivá morbidita a tajemství, čímž se zase dostávám
k giallu.
Jako tvůrce mě pak láká i produkční nenáročnost. Pořád sním sen o levném minimalistickém kvalitním horrorovém trháku a la Blair Witch, Kostka
nebo Insidious… a potichu na něm makám. Česká
kinematograﬁe a čeští diváci by ho podle mě potřebovali jako sůl. Bavil jsem se o tom tuhle s Romanem
Vojkůvkou, který si v rozhovoru v prvním Howardovi
stěžoval na to, že horroroví fandové u nás si český
horror radši stáhnou než by na něj šli do kina. Principielně má pravdu, ale v praxi se nikomu nedivím,
že se mu nechtělo dávat stopade za Labyrint nebo
Poslední výkřik. Fanoušci, nefanoušci, lidi si zaslouží
kvalitu, ne charitu. Fanoušci by to ﬁnančně stejně nespasili, chce to kvalitní mainstreamák, který přitáhne
i nefanoušky, žádnou úchylárnu, amatéřinu ani kočkopsa, u kterýho nevíš, jestli to horror je nebo ne.
V tomhle čísle otiskujeme scénář Chozeho
ﬁlmu Cyborg Cheerleader. Fuckdown in Hockey
Mask Camp, který naznačuje možné pokračování. Lehce ho v již zmíněném rozhovoru nadnesla
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i představitelka jedné z hlavních rolí Shauna Doll.
Dokope(š) se Choze někdy k tomu pokračování
a natočí(š) ho? Už (jsi) kontaktoval Agátu (teď již)
Prachařovou?

jsme hovada, a když řeknem, že u vás potřebujem
točit čtyři hodiny, myslíme tím šest, zatímco vy jen
dvě, ale ﬁlmy máte všichni rádi, tak zkuste být velkorysí. Díky.

CH: To víš, že kontaktoval a odpověděla mi:
“Kdykoli, bejby.” Nebo něco na ten způsob, bylo to
na nějakým večírku a bylo tam dost hlučno...

Někdy ve druhé půlce podzimu by měl mít
premiéru projekt Pionýři horroru, jehož jste oba
duchovní matkou a otcem, takže by se určitě slušelo a stálo za to o tom říci pár slov. Jak a proč
vás to napadlo? O co přesně jde? Na co se máme
těšit? V jakém rozsahu to půjde mezi lidi? Prostě
to nějak zpropagujte, my vám to pak naúčtujeme.

SH: Tak určite.
CH: Problém je jinde. Vždycky jsem chtěl natočit ﬁlm s číslovkou v názvu a podnázvem, protože
jsem vyrostl na nespočtu ﬁlmových sérií. Franta Fuka
v recenzi na Vřískot v Cinemě napsal, že pro lidi, co
si pamatují podnázvy všech Pátků třináctého, bude
Vřískot ﬁlmem roku. A měl pravdu - já si ty podnázvy pamatoval a byl to pro mě ﬁlm roku! Když jsem
ale dotočil prvního Cheerleadera a měl konečně šanci natočit nějaký sequel, přistihl jsem se, že se mi v tu
chvíli vůbec nechce vstupovat do té samé řeky. Jen
setrvačností jsem začal připravovat náležitě epickou a střelenou dvojku, ale to pravý nadšení chybělo
a brzo jsem od toho dezertoval. A vzhledem k tomu,
že mám podobných nerealizovaných ptákovin v zásobě ještě hodně, sotvakdy asi na dvojku CC dojde.
Pokud by se ale našel někdo, kdo by se chtěl pokračování popř. remaku ujmout, prodám autorská práva
i se svým požehnáním za symbolickou korunu. Ano,
je to hodně, ale doba je těžká...
Dejme tomu, že jsem obyčejný průměrný
tuctový ničím zajímavý muž a chtěl bych si zahrát ve vašem ﬁlmu. Jak nejlépe se vám vlichotit
do přízně?
CH: Stát se zároveň producentem ﬁlmu. Nepotřebuješ vyprat nějaký špinavý peníze?
SH: Kúpiť mi mláďa kaloňa.
CH: Ne, vážně - nadšené, ochotné a spolehlivé
zájemce o spolupráci od našich dveří rozhodně neodháníme. I když herce vítáme spíš výrazné typy, nejlépe s hereckou zkušeností.
Co je největším problémem, překážkou při
tvorbě mladého českého amatérského hororrového tvůrce?
CH: Budu mluvit jen za sebe a mě osobně dost
unavuje, že si musím všechny a všechno, od povolení k natáčení až po tu nejposlednější rekvizitu, shánět
sám. Když si při psaní scénáře uvědomím, kolik mi
dá práce to a to realizovat, spoustu věcí radši vyškrtnu a to je škoda. Království za produkčního!
A taky bych apeloval na lidi, ať jsou k nám ﬁlmařům shovívaví, když se objevíme na jejich prahu. Sice

SH: Tá idea ma napadla, keď sme sa s Chozem
vracali vlakom z nejakej zahraničnej cesty a na urýchlenie cesty som mu púšťala na notebooku svoj obľúbený diel Masters of Horror, Fair-Haired Child...
CH: Já mám nejradši Cigarette burns… to jen
kdyby to náhodou někoho zajímalo...
SH: Spomenula som pred Chozem, že by nebolo
odveci vytovoriť niečo podobné aj v Čechách/na Slovensku, ale s amatérskymi tvorcami a v kratšej verzii, on potom skočil a vzápätí sme rozbehli skupinu
na Facebooku.
CH: No, skočil… nejdřív jsem si pomyslel, že
zorganizovat takovou bandu solitérů bude mise pro
Toma Cruise. Ale nápad to byl super, tak jsem navrhl,
že tu antologii natočíme sami, protože námětů máme
víc než dost, a budem ji vydávat za dílo více (ﬁktivních) ﬁlmařů, načež v pravou chvíli přiznáme barvu.
To ale byla ještě nemožnější mise, tak jsme zůstali
u Shirleyina návrhu.
SH: Pionieri hororu by teda mali byť anatológiou
krátkych (5–10 minút) hororových ﬁlmových príbehov
od nezávislých tvorcov. Sériu chceme dať dohromady behom jesene 2013 a keďže nám ide o rozšírenie povedomia o ČS hororovom podhubí, ﬁlmy budú
k dispozícii zadarmo na spoločnom kanále YouTube.
Celý projekt je dosť Do It Yourself, takže ak niekto má
záujem sa zúčasniť, nie je problém ani teraz, 5 minút pred polnocou, radi vás uvítame v skupine www.
facebook.com/groups/pionyrihororu.
A vlastně už se zbývá zeptat jen na plány
do budoucna. Stíháte plány a nápady realizovat,
nebo se hromadí v šuplíku? Preferujete ﬁlmovou
nebo komiksovou tvorbu? Nebo jiný způsob projevu?
CH: Nestíháme a nemyslím, že někdy stíhat
budem, jednoduše to není možný. Zájmů, nápadů a toho, čemu bysme se chtěli věnovat je prostě moc a my jsme jen lidi, který taky musí chodit
do práce. Můžem se jen utěšovat moudrem, co jsem
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kdysi vyčet v jakési motivační knížce a sice, že ne
všechny projekty jsou předurčeny k tomu být dotaženy do konce. A doufat, že jednou najedem na bessonovský model, tj. mít k ruce armádu řemeslníků
a jen je úkolovat a buzerovat. Ale ať jsme konkrétní - kromě naší epizody do Pionýrů, máme rozdělaný i horror, kde vystupují jen naši potkani, komiks
o vraždícím kombajnu Krvavá sklizeň, rozepsaná je
i dvojka Carnivory, vzniká animovaná adaptace Třídy
smrti a v plánu je i zﬁlmování Zámku hrůzy, o celovečeráku už jsem tu blouznil…
SH: Mne vyhovuje forma komiksovej a literárnej
tvorby, ktorá tolko nezávisí od iných ľudí a človek sa
jej môže venovať svojim tempom. Filmy sú ale zase
efektnejšie a myslím si, že krátke videá ešte majú
svoju zlatú éru pred sebou.
CH: Já preferuju ﬁlm, ale faktem je, že komiks
nedá tolik práce a člověk v něm může oproti amatérskému ﬁlmu popustit uzdu své megalomanii. Napíšeš do scénáře výbuch vzducholodi, kreslíř ho prostě
nakreslí a je to. V podstatě tam neexistuje omezení,
což je tak úžasný, že se mi teď z toho úplně zamžily
oči. Ale najít zadarmo dobrého kreslíře není jen tak.

hodně užívám,“ napsal Choze, když jsme trochu řešili tento rozhovor, a myslím, že vaše
česko-slovenské přestřelky si užívá většina vašich přátel na Facebooku. Shirley, jak to máš ty
s češtinou?
SH: Mne české „žvatlání“ prišlo tiež vždy velmi
sexy, moja kamarátka Obby potvrdí, ako sme v sedemnástich roztúžene v stane na hudobnom festivale Hodokvas počúvali české hochy. Ostatne, preto
sme svoju elektropunkovú kapelu nazvali The 15 Kč.
Místo závěru rychlý scénáristický námět
na horror (ﬁlm nebo komiks), jehož hlavními aktéry budou tři vaši potkani a dvě kočky...
CH: Tři potkani přijdou do baru, kde je za barpultem kočka. Vtom za nimi druhá kočka zabouchne,
hodí na dveře obří závoru a kočka za barem vytasí
drápy a zasyčí: “Game over, fuckers!!!”
SH: Když se dvě kočky jednou ráno probudily
z nepokojných snů, shledaly, že se v pelechu proměnily v jakési nestvůrné hlodavce.
CH: Malinko nepůvodní, ne?

„Žvatlání Slovenek mi přišlo vždycky velmi sexy, takže si tenhle aspekt vztahu s Shirley
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Děkujeme za rozhovor
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Žhavá krev
„Jen dva náměty mohou být pro seriózní a hloubavou mysl tak svrchovaně nezajímavé – sex a mrtví.“
W. B. Yeats
„Sex a hrůza mohou tvořit ideální pár… pekelně
ideální pár.“
Jeff Gelb, Lonn Friend
Hot Blood
Editor: Jeff Gelb, Lonn Friend
Překlad: Richard Podaný
Vydavatel: Talpress, 1996
Počet stran: 396
Tématické horrorové antologie jsou fajn. Mám je
rád, protože občas ukazují věci z trochu jiné stránky, někdy na ně nahlíží z nepředstavitelného pohledu.
A tu a tam nějakou, i tu sebelepší, věc ukáží v tom
nejnepříjemnějším světle. Občas překvapí tím, co
všechno může spisovatelovu či autorčinu mysl napadnout, jaké dvě věci se rozhodnou spojit. A samozřejmě, tématických antologií zase není tak moc, aby
se na ně člověk netěšil trošku více, než na jakoukoliv
jinou antologii.
Spojení hrůzy a sexu, přesně jak editorské duo
upozorňuje v krátké předmluvě, funguje. Z mnoha
důvodů. Třeba proto, že tyhle dva pocity k sobě občas mají hodně blízko, mnohdy jeden z nich asociuje
ten druhý. Nebo proto, že to jsou zřejmě nejsilnější
a nejvíc pohlcující lidské pocity. Možná i proto, že při
sexu, erotice, projevení citů, se člověk někdy nekontrolovaně otevírá více, než by měl v úmyslu a stává
se tak velmi zranitelným, velmi přitažlivým a jednoduchým pro nástup strachu, hrůzy a děsu.
Funguje to. Víte to sami. Ví to každý druhý horror.
Nemusím vás o tom přesvědčovat. Udělala to přede
mnou spousta spisovatelů a režisérů obojího pohlaví.
Antologií erotických horrorových příběhů existuje několik. Pár z nich dokonce editovali někteří autoři
povídek z této antologie. Jeffu Gelbovi se však povedlo rozjet celou sérii. Pokračování Žhavé krve nakonec vyšlo přes více než deset. Je velká škoda, že
do češtiny byly přeloženy jen první dvě.
Ale ke knize. Ta je výběrem 24 povídek točících
se více méně kolem strachu, děsu, erotiky a sexu.

Někdy jde o sex v první řadě, někdy je erotika jen
doprovodným jevem. Všechny však splňují tématické
zadání. Zárukou vysoké kvality jsou již jména autorů
povídek. Obsah jich samotných pak povětšinou toto
prohlášení jen potvrzuje.
Jako každá antologie, i tato je směsí různě kvalitních povídek. Od těch slabších, po ty výborné. Počet
těch výborných a povedených je v této však potěšitelně vysoký.
Již první povídka Podvržené dítě Grahama Mastertona, byť s prvoplánovitou a příliš plytce útočnou
zápletkou, je svěže napsaná, poutavá a čtivá. Již
proto, že každý z nás zná mnoho mužů, kteří by si
zasloužili setkání s Annou Huysmans. Nebo jsme jimi
my sami. Setkání, propadnutí kráse a poutu krásné
mladé ženy, se totiž nemusí vždy vyplatit. A to nemluvím o venerických chorobách, ani veřejné potupě
po prozrazení aférky. Ono to může být mnohem horší. Můžete být vytrestáni tím nejhorším způsobem.
Můžete se totiž stát svým protějškem, se vším, co
k tomu patří. Laťku položenou vysoko přeskočí i Richard Matheson s typicky americkým příběhem Juliina podoba. Tradiční sovy nejsou, čím se zdají být
zvrat a silně proměnlivé charaktery daných postav ji
staví hodně vysoko. Záleží totiž, na jaké straně stojíte, jak dokážete využít své schopnosti a možnosti. A jak moc jste si jistí svou sebejistotou, chtivostí
a rozhodností. Mé první setkání s tvorbou F. P. Wilsona před lety proběhlo právě díky této antologii, respektive povídce Ménage a trois. Příběh mladého
údržbáře, jeho nové lásky a staré paní domácí, u níž
oba posluhují, mě naprosto pohltil a dodnes zůstal
pevně v paměti. Skvěle napsaný silný a chytlavý příběh o síle lidské touhy a mysli. Stejně tak mrazivý.
Jeden z nejlepších v antologii. Jeden z nejlepších
v jakékoliv antologii, v níž by se objevil. Že je lidská
psychika opravdu záludná potvora a pokud ji dokážete pořádně podchytit a rozpumpovat, může to být
opravdu horror, vás přesvědčí Nepříjemný zákrok J.
N. Williamsona, další z těch velmi povedených, nápaditých a výtečně napsaných povídek. Přitom jde
skoro o nic. Ale to možná děsí nejvíce. Nechtěl bych
být v hrdinově kůži. I klasické, již stokrát přežvýkané,
použité a vyplivnuté téma, stokrát hnětená zápletka,
jde po sto první vybrousit jako diamant. Nevěříte?
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Tak si přečtěte Kroky Harlana Ellisona. Ona má hlad.
On má chuť. Oba jsou každý z jiného těsta. Ale asi
se museli potkat. Protože „Jíst se dá spousta věcí“.
Stmívání pro muže. Pro psychicky vyzrálé jedince.
S výčtem skvělých, výborných a povedených povídek v této antologii však ještě nekončíme. Nenechte se odradit jejich řazením a trošku slabším rozjezdem celé knihy. Většina těch výborných povídek je
řazena v druhé půli knihy a jejím závěru.
Na starších ženách vždycky něco je. Jsou zralé, tak smyslné a hlavně prozíravé. Dobře ví, jak vás
vyzkoušet a zjistit, co potřebují. A jimi poblouzněný
mozek se zatmívá. Přesně taková je i Teta Edita Gary
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Brandnera. Skip však zjistí, že nakonec mohlo být
i hůř. Do života sadomasochistů nahlédneme prostřednictvím Masny Johna Skippa a Craiga Spectora. Povídka je to výborná, o tom žádná. Ale byla by
ještě lepší, kdyby trošku zasmrádla Barkerem, kdyby
jen o něco více přitlačila na pilu. Takhle to je v podstatě sadomasochistický horror otisknutelný i v Mateřídoušce (no, to jsem asi trochu přehnal, ale v ABC
mladých techniků a přírodovědců určitě). Nepřerušovaný frontální útok kvalitních povídek pak uvede
Modelka Roberta Blocha. Taky vám občas modelky
připadají jako bytosti z jiného světa s naprosto jinou
kulturou, chováním, náturou a vzhledem? Věřte, že
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nejste první, Robert Bloch to totiž odhalil již před vámi
a ve své výborné povídce předložil jedno z mnohých
vysvětlení. V různých (kýčovitých i nekýčovitých) romantických příbězích občas zazní věta: „Milovali se
navěky“ nebo „Budu tě milovat navěky.“ Co přesně to znamená, zjistíte ve velmi romantické povídce Dům z masa a kostí S. R. Tema. Pan Blažený
byl přesvědčen, že svým rázným zákrokem zabránil
své manželce být mu nevěrná. Chyba lávky. Nádherný závěr, přesně takový, který již tak dobrou povídku
povznese zdánlivě nemožně ještě o jeden level výše,
Pana Blaženého i vás vyvede z omylu v Jdou si pro
tebe Lese Danielse. Zuzi hulí. Tohle heslo, vlastně
název povídky editora antologie Jeffa Gelba, prostě
utkví v paměti. Není nad to, když má dobře napsaná a poutavá povídka neméně strhující, silný, úderný
a zapamatovatelný název. Tresty Raye Gartona jsou
čistá pornograﬁe. Opravdu. Nerad bych, aby to vyznělo, že právě proto je to nejlepší povídka antologie.
Ale ona opravdu je nejlepší povídkou antologie. Snad
proto, že, na rozdíl od mnohých ostatních kolegyň, je
čistě realistická, představitelná, uvěřitelná a lehce se
dokážete vcítit do jejích hrdinů (a neříkejte, že ne, budete lhát sami sobě!). Svým způsobem neobyčejně
„obyčejný“ příběh přátelství jednoho chlapce a starší
paní. Přesto mrazivý, napínavý a v jistém ohledu strašidelný. Opravdu skvělá práce. Rudé světlo Davida
J. Schowa je pak skvělým uzavřením celé antologie.
Horrorový romantický doják na závěr. Myslíte si, že
vás může vaše práce doslova vycucat? Pohltit, strávit, vymazat? Nepokoušejte se to zjistit.
Jak vidno, povedených povídek je v antologii
dost. Snad skoro půlka. Kromě nich však kniha obsahuje ještě ty vcelku ucházející, lehce nadprůměrné,
v tom nejlepším slova smyslu. Jste-li přesvědčeni, že
lidé jsou prostě svině, protože mnohdy důvěru v ně
vloženou zklamou, krátký, jednoduchý a úderný Pan
Správný Richarda Christiana Mathesona se vás rozhodně nebude snažit přesvědčit o opaku. Noc krve
Cheta Williamsona je po většinu sice erotická, chlípná a drsná, přesto nijak překvapivá a originální povídka. Než dojde k závěru, který představí jeden z nejoriginálnějších způsobů, jak spáchat sebevraždu. Inu,
živé sny s člověkem občas dost zamávají. Znám to
z vlastní zkušenosti. Ano, lidé mají různé choutky.
Občas to jsou obyčejné a relativně přijatelné choutky, pokud je ale mají lidé, do nichž byste to vůbec
neřekli, nebo to u nich nikdy nečekali, může to být
až děsivé. Můžete totiž zjistit, jak mrazivě strašidelně
může z jejich úst vyznít pouhé slovo Ještě (Ramsey
Campbell). Barabizna Lisy Tuttle by byla jen pouhým
„obyčejným“ příběhem … Ale ne, nebudeme prozrazovat. Byla by obyčejným příběhem, nebýt závěru,
který mu dává a poskytuje přesně ten správný důvod, být napsán a otištěn v této antologii. Také se
občas zasníte a v myšlenkách a vzpomínkách se vydáte zpět časem k prvním, zklamaným, láskám? Tak
pozor, aby vás, stejně jako hrdiny Schůzky Michaela

Garretta, nedostihly, nejen v mokrých snech. Hlasu
Rexe Millera ubírá hlavně fakt, že je ten příběh jaksi
nedořečený, něco mu chybí, něco nebylo zmíněno,
aby byl celek dokonalý. Nejen zdání, ale i hlas někdy
klame. Asi to znáte. Vytvoříte si nějakou představu
jen na základě příjemného hlasu a pak jste překvapeni. Příběhu by mnohem více prospěla ﬁlmová podoba. Ale napínavé to je, to ano.
No a zbývají už povídky průměrné a podprůměrné. Průměr je někdy dostatečný, trefný a přesně
vhodný. Někdy ovšem ne. Je to s ním komplikované,
snad proto, že je dělícím elementem, bodem zlomu,
hraniční čárou, rozhodčím. Silně komediální Tentonoc Roberta R. McCammona prostě jednou někdo
musel napsat. To téma se nabízí samo, co nabízí, doslova podbízí. Horrorový námět jak bič. Ale zpravidla
to vždy skončí právě jako komedie. Docela rád bych
si, ovšem, přečetl analogickou povídku o ženě posedlé velkými prsy. Čokoládu scénáristy a režiséra
Micka Garrise jste pravděpodobně viděli v jeho ﬁlmovém provedení v seriálu Masters of Horror. Příběh
o muži, kterému se do života začnou prolínat životní
pocity a prožitky neznámé ženy. Z hlediska tématu
antologie jde o hodně průměrnou spíše psychologickou povídku. Má je pomsta Theodora Sturgeona si dokázala vybudovat docela zvláštní postavení. Ve své době možná sílu měla, v souboji s časem
však musela nutně začít prohrávat. Hlavně díky svému vysvětlujícímu a docela nelogickému (ve smyslu
proč to vůbec muselo být řečeno) konci. Zajímavé je
tak na ní opravdu asi jen to, že jaksi předjímá nástup
AIDS. Pro mě nejslabší povídka antologie. V klasické americké středo/vysokoškolské sexuální romanci
Krása je, když… Mika Newtona královna školy odkopne krále, aby se spustila s tajemným nováčkem.
Jiskří to, je to erotické, má to spád a konec. Ano, byl
by to úplně obyčejný klasický tuctový příběh. Nebýt
dvou věcí. Je to dobře napsané. A ten konec… Druhou povídkou, v níž bylo patrně něco opomenuto,
nebo nevyřčeno, je Dcera zlatého západu Dennise
Etchinsona. Důležitého natolik, aby povídka udělala
takový dojem, jaký si autor přál. Prostě jí něco chybí.
A tato ztráta povídku činí silně průměrnou. Ale možná je to tím, že operuje s něčím, co je pro Američany běžně známou věcí, neznámou komukoliv jinému.
Možná. Přesto je to slabé.
Žhavá krev je velmi slušná práce. A to jak ze
strany jednotlivých autorů a autorky, tak i díky pečlivému výběru editora a editorky. Možná proto ji následovalo tolik pokračování. Možná proto byla přeložena do češtiny. Určitě si proto zaslouží Vaši pozornost.
Určitě se proto někdy v budoucnu podíváme na vroubek její druhé části.
Honza Vojtíšek
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Každý den,
od půlnoci
do rána.

hororﬁlm.tv
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Tomáš Korbař

Ačkoliv sám vlastně žádnou horrorovou knihu přímo nenapsal, stal se nejuznávanější osobností českého horroru. Až se chce napsat nejkultovnější, ale
uvědomujeme si, že to není ten nejvýstižnější výraz.
O Korbařovi a jeho osobním životě se toho ví velmi
málo. Patří mezi ty, za které mluví hlavně jejich činy
a práce a je jedním z mála, u nichž to bohatě stačí.
Přesto doufáme, že i náš proﬁl ty nedostatky alespoň
trošku uvede na správnou míru.
Tomáš Korbař se narodil 2. 2. 1920 ve Vídni. Sem
jeho matka Klára, polská židovka, uprchla jako malá
společně s rodinou z Polska před tamními pogromy.
Jeho otec Leopold, árijského původu, pracoval jako
poštovní úředník. Korbař byl již od mládí bilingvní,
matka Klára se totiž nikdy nenaučila pořádně česky.
Snad tohle v synovi zaselo lásku k cizím jazykům.
Po narození syna Tomáše se Korbařovi přestěhovali
do hlavního města nově vzniklého Československa.
V Praze Leopold až do své smrti pracoval jako poštovní úředník. Bydleli v Dejvicích, nejprve v ulici Dr. Z.
Wintra později v ulici Čsl. Armády.
Maturoval na gymnáziu v Křemencové ulici, pak
nastoupil na práva. Ta však dokončil až po válce,
protože, jak známo, nacisté vysoké školy uzavřeli.
Korbař později tvrdil, že kdo ví, jak by to s jeho studiem dopadlo, kdyby ty školy nezavřeli. Během války
byla Korbařova matka internována v Terezíně. Otec
Leopold se s ní odmítl rozvést. Sám Korbař strávil
nějakou dobu v pracovním táboře, patrně jako „totálně nasazený“, v Německu.

Po válce se poprvé a naposled ve svém životě
oženil. Nastoupil na ministerstvo informací. Později přešel na ministerstvo zahraničních věcí. Chtěl se
stát diplomatem. V květnu 1945 vstoupil do KSČ.
Sám to však považoval za nejhloupější věc svého života, k níž ho přemluvila manželka. V padesátých letech byl během čistek z ministerstva vyhozen a ze
strany vyloučen. Nějaký čas se živil jako pomocný
dělník v Motorletu.
Po nějakém čase nastoupil do slovníkové redakce Státního nakladatelství technické literatury (SNTL)
v Praze. V tomto podniku pracoval až do své smrti. SNTL vzniklo roku 1953, jeho předchůdcem bylo
Technické knihkupectví a nakladatelství založené
roku 1933, které roku 1949 splynulo s Vědeckotechnickým nakladatelstvím, o dva roky později bylo převedeno do Technického vydavatelství, o další rok
později do Technickovědeckého vydavatelství a roku
1953 nakonec přetransformováno do SNTL. Vydávalo technickou a ekonomickou literaturu pro pracovníky v průmyslu, výzkumných ústavech a vývojových
pracovištích, učebnice pro školy technického směru,
oborové encyklopedie, jazykové slovníky, populárně
naučnou literaturu a 45 odborných časopisů. SNTL
bylo největším nakladatelstvím v Československu,
svou aktivitu ukončilo v roce 1991.
Během zaměstnání v SNTL byl Tomáš Korbař rehabilitován a znovu přijat do strany, prošel, jako většina zaměstnanců SNTL, prověrkami z počátku 70. let.
Podle jeho dcery se Tomáš Korbař angličtině
a francouzštině naučil víceméně sám. Měl na řeči
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talent, rád překládal a miloval angličtinu. Překládal
původně pouze v neděli, později po celý víkend a to
tak, že měl překládanou knihu před sebou na stojánku a rovnou klepal překlad do stroje s hodně širokým
řádkováním, aby pak mohl provádět úpravy a pohodlně přeložený text redigovat. Poté text dvakrát
přečetl sám, přepsal načisto, dal ho přečíst manželce a pak už tradiční koloběh – profesionální písařka,
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nakladatelství, tiskárna, první sloupcové korektury, druhé sloupcové korektury. Když jezdili na chatu do Nespek k manželčiným rodičům, bral si s sebou kufříkový psací stroj, rozložil si jej na zahrádce
na stolku a na plném slunci pracoval. Stolek neustále
posunoval, aby byl stále na slunci.
Tomáš Korbař většinu volného času věnoval překládání, které bylo jeho největším koníčkem, a také
četbě a ﬁlmu. Měl rád jazz, Raye Charlese, Johnnyho Cashe, Leonarda Cohena a Joan Baezovou.
Na sport nikdy nebyl, bavil ho prakticky jen tenis. Byl
to velmi pozitivní, laskavý a veselý člověk, který si
potrpěl na dobré jídlo. Zplodil dvě děti. Dcera Kateřina pracuje jako redaktorka v měsíčníku Filmový
přehled a v roce 1995 zakládala dětský luštitelský
časopis Makovice. Je spoluautorkou knihy věnované
luštění křížovek a hádání rébusů. Syn Martin pracuje
jako advokát.
V SNTL Tomáš Korbař prošel různými posty
a funkcemi, např. nakladatelský redaktor, později již
vykonával práci spíše organizační, propagační a obchodní, související mimo jiné se zahraničními veletrhy. Překladatelem byl na volné noze. Kromě toho
napsal mnoho teoretických prací a monograﬁí. Byl
velkým propagátorem horrorového a detektivního
žánru. Kromě výsostného postavení v oblasti propagace horrorového žánru je dodnes uznáván za jednoho z našich nejlepších překladatelů. Překládal hlavně
angloamerickou prózu 19. a 20. století. Nevyhýbal se
ani dobrodružné literatuře. Z francouzštiny překládal
pouze příležitostně, hlavně romány 19. století. Díky
jeho překladům se můžeme těšit těmi nejstěžejnějšími díly nejen horrorové literatury, ať už je to příběh
nejslavnějšího upíra všech dob Dracula, nejznámějšího horrorového monstra Frankenstein nebo nejznámějšího horrového lesbického románku Carmilla.
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O mnoha dalších horrorových povídkách a novelách
nemluvě. Ale i mimo horrorový žánr najdeme spoustu stěžejních a základních kousků. Za všechny jmenujme hlavně dnes již kultovního Kmotra, s jehož
vydáním počátkem sedmdesátých let bylo údajně
mnohem více problémů, než se všemi horrorovými
překlady dohromady. Za zmínku určitě stojí i překlady Wilkie Collinse.
Naši pozornost si však zasloužil hlavně coby editor (a skvělý překladatel) těch nejzásadnějších horrorových antologií, které kdy vyšly v českém jazyce.
O dvou z nich již padlo několik slov na jiném místě
tohoto čísla, ale několik zajímavých informací neuškodí nikdy a v žádné podobě.
Tichá hrůza, výbor šestnácti těch nejzajímavějších a nejpůsobivějších horrorových povídek první
půle 20. století, vyšla v edici Smaragd nakladatelství
Mladá fronta v roce 1967. Tedy v době, kdy už začalo být trochu volněji i v systému, který programově
horroru moc nepřál. Ohledně těchto faktů se v souvislosti s Tichou hrůzou povídá spousta věcí a vydání
Tiché hrůzy je mnohdy považováno za malý zázrak.
Je možné však zaslechnout i hlasy, že tehdejším kulturním dohlížitelům horrory zase až tak moc nevadili.
I podle tehdejší vedoucí redaktorky Smaragdu, překladatelky Zory Wolfové, z hlediska edičního plánu
s vydáním knihy žádný problém nebyl. Ona sama neměla pocit, že by v té době byl horror nějak nežádoucí žánr. Mladá Fronta chtěla prostě přijít s nějakým
trhákem. Tomáš Korbař tehdy jezdil hodně na knižní
veletrhy, k cizojazyčným knihám měl přístup, horrorový žánr si oblíbil a i u nás byl jistě zastáncem faktu,
že horror frčí. A od toho k jedné z nejlepších česky
vydaných horrorových knih byl patrně již jen krůček.
„Snahou pořadatele i redakce bylo uvést v tomto
prvním českém výboru pokud možno co největší počet možných variací na téma horroru, od zajímavého
anekdotického nápadu, rozvedeného v povídku, až
po literárně nejlepší ukázky, kde hyperbola žánru je
zvolena funkčně pro vyjádření pocitu, který se snad
jinak ani lépe zachytit nedá, jako to ve svých horrorech dovede kupříkladu Bradbury. Vyvažují se zde povídky příliš depresivní, povídkami jinými, humornými,
neboť výběrem nejpůsobivějších materiálů z mnoha
sbírek horrorů, jak je chrlí knižní průmysl ve Velké Británii a ve Spojených státech téměř každý týden, mohla snadno vzniknout hrůza příliš kondenzovaná,“ píše
se v úvodu druhého vydání antologie. O kvalitách
knihy svědčí již suchá statistická čísla. První vydání
roku 1967 vyšlo v nákladu 70 000 kusů, druhé vydání
o tři roky později dokonce v nákladu 100 000 kusů.
V roce 2009 vyšla Tichá hrůza potřetí.
V roce 1970 do rotovaček tiskárny protlačil další horrorově povídkový výběr, tentokrát subžánrově
zaměřený na upíry. Antologii poněkud netypického
formátu, zajímavých ilustrací a výborných žánrových povídek Rej upírů vydalo Lidové nakladatelství. Korbař pro ni vybral a přeložil povídky známých

i neznámých, uznávaných a oceňovaných autorů,
kteří se upírskému, potažmo strašidelnému, žánru
věnovali pravidelně anebo zcela překvapivě. Korbař v antologii přinesl různé pohledy na tehdy ještě
pestrý subžánr v povídkách snových, krutě reálných,
romantických, magických, fantastických i tělesně skutečných o bytostech éterických, nemrtvých,
podivínských, aristokratických i z masa a krve. Je
chvályhodné, že se po letech kniha dočkala druhého vydání.
Posmrtně byla z Korbařových překladů sestavena a vydána antologie horrorových povídek Opičí tlapka (2009). Rovná půlka přeložených povídek
do té doby nikdy nebyla knižně publikována, druhá
půlka se objevila rozeseta po různých antologiích.
Tomáš Korbař zemřel v dubnu 1976. Odešel jeden z nejaktivnějších propagátorů horrorového žánru v českých publikačních kruzích, jeden z nejlepších
(nejen horrorových) překladatelů a editor s velmi vybraným a kvalitním vkusem ohledně horrorových příběhů. Zůstaly po něm tři kvalitní a oblíbené antologie,
neustále dokola vydávané překlady základů literárního horroru i oblíbených příběhů z jiných žánrů. Je
nám velkou ctí uctít těmito řádky jeho památku a zásluhy pro rozkvět literárního horroru v českých luzích
a hájích.
Závěrem bych rád velmi poděkoval Korbařově
dceři Kateřině Korbařové, za poskytnutí nejen zajímavých a dosud prakticky vůbec neznámých informací z jeho osobního života ale i několika fotograﬁí.
Honza Vojtíšek
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Cyborg cheerleader.
Fuckdown
in hockey mask camp.
Josef „Choze“ Blažek
NÁMĚT
Maﬁánský zabiják Mr. Screwdriver, jehož oblíbenou zbraní je šroubovák, zlikviduje nepohodlného
svědka i s ochrankou. Cestou z místa činu sveze dvě
roztleskávačky Shaunu a Candy, které nestihly odjezd svého oddílu Bobři na letní tábor a tak se na něj
dopravují autostopem. Tábor ale nacházejí opuštěný
a vzápětí na ně zaútočí vražedná nafukovací panna,
která zabije Shaunu. Candy zachrání Mr. Screwdriver
a spolu se vydávají zpět k jeho autu. Mezitím kdosi
odvleče mrtvolu Shauny a v laboratoři z ní vyrobí cyborga. Candy a Mr. Screwdriver se v lese utkají s dalšími nafukovacími pannami a když už to s nimi vypadá bledě, zachrání je Shauna-cyborg. Shauna chce
zjistit, kdo z ní udělal cyborga…
POSTAVY
SHAUNA – blonďatá roztleskávačka, v průběhu děje
zabita a kybernetizována
CANDY – hnědovlasá roztleskávačka
MR. SCREWDRIVER – maﬁánský zabiják, charakteristická zbraň - šroubovák
OCHRANKA
SVĚDEK
OBRAZ 1 – SVĚDEK
Byt. Civilně oblečeného muže hlídá muž v obleku
s pistolí, kontrolující z okna ulici. Někdo zazvoní.

Mr. Screwdriver přichází do pokoje, v ruce třímá
šroubovák, ze kterého kape krev. Civilně oblečený
muž na něj vytřeští oči.
MR. SCREWDRIVER
(s úsměvem)
„Mám pro tebe vzkaz
od našeho společného přítele.“
OBRAZ 2 – AUTOSTOP
Slunečný letní den. Dvě roztleskávačky, bloncka (dále Shauna) a bruneta (dále Candy) stopují
ve svých roztleskávačských dresech na silnici mezi
poli. Zastaví jim Mr. Screwdriver.
CANDY
(přistoupí k autu)
„Ahoj, já jsem Shauna a to je Candy.
Ujel nám autobus na tábor.
Mohl byste nás svézt?“
MR. SCREWDRIVER
„Jasně, naskočte.“
SHAUNA
„Díky.“
Holky nastoupí a auto odjíždí.

BODYGUARD
(k hlídanému)
„Zůstaňte tady.“

OBRAZ 3 – CESTA DO TÁBORA
Auto zastaví u lesní cesty, holky vystoupí a odchází po cestě do lesa. Auto odjíždí.

Bodyguard jde ke dveřím a podívá se kukátkem –
ve stejnou chvíli někdo přiloží z druhé strany dveří
ke kukátku šroubovák a uhodí do něj kladivem. Šroubovák proletí kukátkem a zaboří se bodyguardovi
do oka, ten se chvíli třese a pak se bezvládně sveze
na zem. Útočník (dále Mr. Screwdriver) vyloví zakrvácený šroubovák z kukátka a vrazí ho do zámku dveří.

OBRAZ 4 – TÁBOR
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Holky prohledávají tábor. Nikde nikdo.
SHAUNA
„Kde jsou všichni?“
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CANDY
(přináší poničenou kytaru)
„Hele.“
Shauna si ji prohlédne a znepokojeně se rozhlédne.
CANDY
„Jdu se podívat k jezeru.“
OBRAZ 5 – PANNA
O kousek dál přichází Candy k rybníku, u kterého stojí malý most a oplachuje si ruce. V tom zazní
z lesa vzdálené výstřely a Candy se za nimi otočí.
Ve tmě pod mostem za ní se něco pohne.
K rybníku přichází Shauna, ale Candy nikde.
V tom se zpod mostu ozve výkřik Candy, Shauna sleze pod most a najde pod ním ležet Candy v bezvědomí. Shauna se ji pokouší probrat a Candy otvírá oči,
když v tom se za Shaunou objeví nafukovací panna. Candy zaječí, Shauna se otočí a panna ji uchopí
za krk a dotlačí k nejbližšímu stromu, kde jí zlomí vaz.
Candy znova zaječí a škrábe se po stráni pryč. Panna pustí Shaunu a ta se bezvládně sesune k zemi.
Pak se panna ohlédne po Candy.
OBRAZ 6 – CANDY V LESE
Candy vyběhne na cestu a utíká po ní do lesa,
kde se schová v křoví. V tom jí dopadne na rameno
něčí ruka.
OBRAZ 7 – ODNESENÍ MRTVOLY
K mrtvole Shauny někdo přistoupí, vidíme jen
boty. Zkusí jí puls, pak si ji přehodí přes rameno a odchází s ní pryč.
OBRAZ 8 – CANDY A MR. SCREWDRIVER
Ke Candy si přidřepne Mr. Screwdriver. V rukou
drží samopal.
CANDY
(vyhrkne)
„Moje kámoška-“
MR. SCREWDRIVER
(zavrtí záporně hlavou a ukáže na samopal)
„Tohle je tvoje nová kámoška.
Zapřeš, zamíříš, zmáčkneš.
(předvádí) Jasný?“

Flashback: Mr. Screwdriver něco srazí autem.
Zastaví, vystoupí a jde se podívat, co to bylo a zjistí,
že je to kvílící nafukovací panna. Vytáhne z kufru samopal a rozhlížeje se po okolí odchází od auta. Konec ﬂashbacku.
Mr. Screwdriver si hraje se šroubovákem.
CANDY
„A kde jste vzal samopal?
Vy jste nějakej policajt nebo voják…?“
MR. SCREWDRIVER
„Já –
(vstává zabírán zpomaleně z podhledu)
– jsem na odchodu.“
OBRAZ 9 – LABORATOŘ
Mrtvola Shauny leží na operačním stole a kdosi,
komu není vidět do ksichtu, na ni přimontovává různé kraviny.
OBRAZ 10 – FINÁLE
Candy a Mr. Screwdriver jdou lesem. Mr. Screwdriver má v ruce šroubovák.
CANDY
„Co to máte s tím šroubovákem?“
MR. SCREWDRIVER
„Občas se něco pokazí a já to s ním spravím.“
V tom se kousek od nich objeví panna (opřená
o strom). Mr. Screwdriver zaváhá.
CANDY
(křikne)
„NA CO ČEKÁTE?
VRAŽTE HO DO NÍ!“
MR. SCREWDRIVER
(váhá)
„Nikdy jsem nezabil ženskou.“
CANDY
„Děláte si ze mě srandu?“

CANDY
(přikývne, vezme si samopal a podívá se na Mr.
Screwdrivera)
„Co se to děje?“

Candy ho netrpělivě razantně odstrčí a vyprázdní do panny zásobník, ta padne na zem a s pískáním splaskává. Vzápětí skočí Mr. Screwdriverovi další
panna na záda, on se s ní motá okolo a marně se ji
snaží zbavit tím, že s ní mlátí o strom. Candy na ně
míří, ale nemůže bezpečně vystřelit. Mr. Screwdriver
se s pannou svalí na zem a rvou se. Jak se po ní válí,
vypadá to jako by si to s ní rozdával.

MR. SCREWDRIVER
„Nevím, ale co jsem zatím viděl,
tak něco hodně úchylnýho.“

CANDY
(sklopí zbraň)
„Nemám vás nechat o samotě?“
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MR. SCREWDRIVER
(vytáhne šroubovák)
„Vykuř tohle.“
(vrazí ho panně do doširoka otevřené pusy)
Panna ho pustí a s pískotem splaskává. Mr.
Screwdriver se z ní odvalí, zůstane ležet na zádech
a popadá dech. Zavře oči, a když je otevře, stojí
nad ním další panna. Panna mu vykopne šroubovák
z ruky a začne ho kopat do žeber. Candy na pannu
namíří, ale samopal je prázdný.
CANDY
„Už nemám střelivo!“
MR. SCREWDRIVER
(chytí pannu za nohu a pevně drží)
„UTEČ!!!“
Candy se otočí a chce se dát na útěk, ale zůstane překvapeně zírat před sebe. Před ní stojí Shauna – cyborg.
CANDY
(překvapeně)
„Shauno?
SHAUNA
(chladně)
„Později.“
Panna se otočí na Shaunu – cyborga. Shauna-cyborg se na ni rozběhne, v běhu skočí plavmo

na zem a po zádech doklouže až panně mezi rozkročené nohy. Panna se na ni podívá dolů a Shauna ji
vrazí svou robopěst do vaginy.
SHAUNA-CYBORG
„Končíš, pičo.“
Sauna – cyborg rozevře prsty a panna po takovém brutálním ﬁstingu s pískáním splaskává. Shauna
vstane a pomůže Mr. Screwdriverovi na nohy. Přichází k nim Candy.
CANDY
(zvědavě si prohlíží Shaunu)
„Co se to s tebou stalo?“
SHAUNA-CYBORG
(chladně)
„Někdo mě kybernetizoval.“
CANDY
(zvědavě)
„A kdo?“
SHAUNA-CYBORG
(nasraně se podívá do kamery)
„Někdo, kdo už brzo zjistí,
jak nevděčná umím bejt.“

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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RECENZE

The Thing
Film The Thing je vedle Aliena a Predátora doslova povinností pro každého fanouška horroru a to
i když nesnáší science ﬁction. To je prostě jasná věc,
a pokud jste ani jeden z těch tří ﬁlmů neviděli, tak
asi žijete v nějakém paralelním vesmíru trapáků. Každopádně i přes cool bydliště byste měli přemýšlet
o sebevraždě, protože to je, jako byste neuměli malou násobilku. A nevědět kolik je 3x3, tak se určitě
zabiju. Ono Carpenterova Věc je sice remakem Věci
z padesátých let, kde chodí Frankensteinovo monstum v montérkách, je tam tolik dialogů, kolik by vystačilo na patnáct ﬁlmů a vůbec je to děsná prča, ale
to nevadí. V takových případech remaky milujeme.
Horší už je to s pokračováními. Zatímco výše zmíněné ﬁlmy, tedy Alien a Predator se dočkaly výživných
pokračování, s Věcí je to horší. Máme tady pouze ﬁlm
s honosným názvem The Thing z roku 2011, nicméně Caelos ho neviděl, takže to bude jisto jistě hrozná
kravina. Pokračování Věci ale existuje a to na vašem
PC nebo na tehdejších toasterech, konkrétně na tehdy nabušeném Playstation 2 a microsofťáckém Xboxu, které se objevilo přesně dvacet let po ﬁlmu, tedy
v roce 2002. Což je si myslím pěkné načasování pro
pokračování, byť na zcela jiném médiu. Za výrobou
stojí nyní již zesnulé studio Computer Artworks, jež
vyrobilo pouze dvě hry a tou druhou je právě The
Thing. Krátce na to, v roce 2004, zkrachovali při práci na svém třetím projektu. Nutno podotknout, že
ve fázi příprav byla okolo roku 2004 i videohra The
Thing 2, ovšem díky krachu Computer Artworks nebyla nikdy realizována, což je docela škoda, protože
pro mě je The Thing jednou z nejoblíbenějších her
a to z důvodů které samozřejmě popíšu později.
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STORY
Příběh je vskutku dvojkou jak má být. Odehrává se totiž hned po událostech ﬁlmu. Jste součástí
jednotky, která je vyslána na zamrzlé pláně Antarktidy, aby prošetřila, co se vlastně stalo se všemi těmi
lidmi, kteří ve ﬁlmu umřeli. Vy jste viděli ﬁlm, takže to
víte, ale o to moc nejde, nikdo nechce, abyste v retrospektivě odhalili celý děj ﬁlmu. Jde o to, abyste
objevili něco nového. Už první akce se ale příliš nevydaří a ztratíte spojení s týmem Alfa. Je tedy na týmu
Bravo, kterého jste velitelem, aby zjistil, co se děje.
Vrtulník vás vyhodí poblíž rozbité vědecké základny a všechno může začít. Postupem času přicházíte
věci na kloub, nacházíte jednotlivé střípky příběhu,
potkáváte další postavy, které vám prozradí všechno,
co ví, až se propracujete k dějovému (ale i hratelnostnímu) zvratu, který přichází v pravou chvíli, aby akce
nezaváněla stereotypem. I když by scénář nedostal
Nobelovu cenu za literaturu, myslím, že na námět
případného pokračování ﬁlmového by úplně v klidu
stačil, nicméně mám takové tušení, že má myšlenka
vyšumí do prázdna.
Příběh je sice příběh, ovšem i přes relativní jednoduchost mu toho odpustíte hodně. Například být to
vaše žena (nebo muž, nejsem rasista), tak jí/jemu odpustíte možná i to, že ji/ho doma nachytáte v posteli
s oslem, transsexuálem, kleštěma a štanglí salámu.
Jen nad tím mávnete rukou. Protože atmosféra, která
ze hry doslova teče proudem je skutečně fenomenální a tak se dá hře nějaká ta jednoduchost odpustit.
Budete totiž opravdu mít pocit strachu, nebo spíše
strachů. Nejenomže se budete bát Věcí, které vás
straší, i když je nevidíte (a když už je vidíte, budete

HOW AR D – 8/2013

[ 87 ]

asi trochu panikařit), ale budete se taky bát nově objevených postav, tmavých zákoutí, tmy, strašidelných
zvuků a v neposlední řadě zimy, jste totiž na Antarktidě a tak je vysoce pravděpodobné, že vám umrzne
pozadí. V případě zmrznutí pozadí pak samozřejmě
nastává exitus a archeologové budou za dva tisíce
let vystavovat ten váš zmrzlý kaďák ve světovém muzeu Barracka Obamy na Čukotce.

AUDIO VIDEO
Co se týče muziky, The Thing je na ni docela chudý. Ovšem co byste taky chtěli po survival hře, ono by
asi vypadalo trošku blbě, když se plížíte tmavou chodbou, snažíte se ani nedýchat a do toho by vám hrál
Gangnam Stajl. Kromě známých zvuků jako tudududu,
nebo bržžž a nějaké té výtahové muziky, je ve hře pouze jediná skladba After me od americké rockové kapely Saliva, konkrétně z jejich druhého alba. Pokud tuhle
písničku uslyšíte, podejte si ruku, protože jste právě
dohráli a koukáte na závěrečné titulky.
Co se týče ozvučení hry, je na velmi vysoké úrovni. O obligátních klišé horrorových zvukolekačkách
jsem se již zmínil, ovšem atmosféru dotváří především vítr a zvuky samotné Antarktidy. Pohoda, ne?
Jenže když jste v tmavých chodbách opuštěného
objektu, bude vaším průvodcem jen ticho. Strašidelné zlověstné ticho, které naruší jen nechutné zvuky,
které vydávají monstra. A vy si nemůžete být jistí,
odkud na vás vyletí. To už pak taková pohoda není.
Naštěstí máte nějaký ten zbraňový arzenál, který ale
zapříčiní bolestný a naštvaný křik Věcí a přes tlukot
srdce a dechu, který se na vás při tom line z repráků,
jste rádi, že jste doma a jen se na to všechno koukáte. Ozvučení zbraní je realistické, nicméně chudé,
protože nemůžete čekat arzenál alá Max Payne. Poslední věcí je dabing postav. Každá z postav má svou
unikátní povahu a proto má i svůj vlastní dabing, který je na profesionální úrovni.
Graﬁcké zpracování i v dnešní rozmlsané době
neurazí. I přes těch deset let, co je hra The Thing
na světě, je její vizuál pěkný a co je důležitější, odpovídající atmosféře hry. Je sice fakt, že Věci působí
lehce kostrbatě, asi jako pokrčený papír s texturou
čerstvého masa, ale to stejně nevadí, protože nebudete mít příliš času si je prohlížet. A děsivě působí
i tak. Interiéry ani urazit nemohou, protože na těch
nejde nic zkazit nikdy, ovšem tady jsou často stěny pokryty tzv. masovou hmotou, která už bohužel
opět vypadá trochu kostrbatě. Na druhou stranu působí řádně děsivě, zvláště v místnostech, kde je tma
a malý kužel vaší baterky, rozehrává v okolí zběsilou
hru světla a stínu. Lidské postavy jsou na tom o mnoho lépe a vypadají relativně ostře (a dobře). Výtku
bych měl k ohni, kterýžto je veledůležitou součástí
hry. Je totiž tak trochu, jak to říci kulantně, hnusný.
Samotnou kapitolou jsou samozřejmě bossové. Ti
vypadají správně divně a jejich vizuál je trochu lepší,
než vzhled běžných nepřátel.
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HRATELNOST
Dostáváme s k nejdůležitějšímu aspektu hry. Hratelnost je po atmosféře největší plus hry a shrnout
by se dala jedním slovem: zajímavá. V první řadě
je třeba zmínit to, že ačkoli vyšla hra prvně na herní konzoli, nevyskytuje se zde klasický problém PC
verze, špatná kamera. Pohled ze třetí osoby sice trochu zapáchá konzolovostí, ale to je tak vše, nikdy
se při hraní nestane, že byste měli ve výhledu sloup,
nebo volební billboard. S tímhle si kluci z Computer
Artworks opravdu vyhráli. Ovládání je taktéž přesné
a myš tam není jen kvůli tomu, aby se dalo rozhlížet,
ale docela dobře se s ní míří. Trochu zamrzí systém
ukládání pozice. Osobně mi příliš nesedí, když si nemůžu hru uložit, kdy chci, ale musím hledat úložiště. Raději mám ukládání z menu. Samozřejmě, jste-li
poblíž úložiště, můžete se k němu vracet a hru uložit
znova, ale… je to prostě opruz.
Velice zajímavým prvkem hry jsou ale ostatní
postavy. Pod svým velením můžete mít totiž až čtyři další kumpány, kteří mají svá speciﬁcká povolání.
Voják, technik a medik. U prvního jmenovaného není
moc nad čím přemýšlet, v boji se na něj můžete rozhodně spolehnout. Medik vás samozřejmě vyléčí, ale
asi nejdůležitější z povolání je technik, který si umí
poradit s různými přístroji, jako je například přístup
k bezpečnostní kameře, nebo otevření elektronického zámku. Další fajn věc je ta, že můžete své kolegy
používat jako pomocný inventář, můžete (nebo spíš
musíte) jim dát zbraň, kterou si ovšem v případě potřeby můžete vzít zase zpátky. To ale není všechno.
Skvělým, lépe řečeno naprosto fenomenálním
(zvláště v roce 2002) je povahový systém postav.
Nebo jak to nazvat. Jak jsem se zmínil výše, můžete velet až čtyřem dalším mužům. Jenže ono to není
tak jednoduché. Jistě si pamatujete, že v Carpenterově věci hrála velkou roli nedůvěra, nikdo nemohl
vědět, zda se člověk vedle něj nepromění v monstrum a neutrhne mu hlavu. A úplně stejná věc se
vyskytuje i ve hře. Narazíte na chlápka, on vám věří
a přidá se k vám. Dáte mu bouchačku a pokračujete.
Horší je to ovšem s lidma, kteří jsou tak trochu paranoidní a nevěří vám. Stala se mi i situace, kdy na mě
chlápek začal střílet. Za chvíli se uklidnil a mohli
jsme si promluvit. I tak mi ale nedůvěřoval a požadoval po mně, ať seženu injekční stříkačku s testovací
látkou, podobnou té, která byla i ve ﬁlmu, vrátím se
k němu a dokážu mu, že jsem v oukeji. To samé ovšem můžete provést i vy, pokud potkáte někoho nového. Tady jsem si ale všiml chyby. Hra mě k tomu
zrovna nijak neponoukala, jenže já měl dost injekcí
a tak jsem svého kolegu prověřil a byl čistý. Jenže
už za pár minut se mi z něj za zády stala Věc a chtěl
mě rozsápat. Každopádně, důvěru můžete zvyšovat
i tím, že jim dáte zbraň anebo že v boji neutečete.
A je velmi důležité udržovat si dobré vztahy, protože
jakmile důvěra vašeho parťáka ve vás klesne na kritickou hodnotu, začne vás brát jako nepřítele a jediné
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řešení jak se z této situace dostat je jeho smrt. Nebo
vaše. Když jsem hru hrál poprvé, tak mě tenhle systém doslova rozsekal na maděru a nadšeně jsem křičel do monitoru. Chtěl jsem vyběhnout ven a tahat
lidi k monitoru, aby viděli, jak skvělé to je. Jenomže
to pořád není všechno. Vaši parťáci jsou, jednoduše
řečeno, živí. Proto nemusí být jen paranoidní a nedůvěřiví, ale mají ještě jednu vlastnost. Oni se bojí.
Je naprosto fenomenální, když vlezete do místnosti
vymalované krví a váš kolega začne vyšilovat. Začne
se bát. Můžete mu pomoci mnoha způsoby, jako dát
mu větší bouchačku nebo injekci, nicméně nejlepší,
co pro svého vystrašeného kamaráda můžete udělat,
je odvést ho prostě pryč. Někam, kde není zohavená
mrtvola na jeden metr čtvereční. Až se uklidní, můžete pokračovat dál. Ovšem příznaky strachu nejsou
vždy stejné, někdo se začne třást, někdo zvracet, jiný
zase křičet, ovšem nejhorší co se může stát je, že
se váš kolega začne bát tak, až mu z toho přeskočí. Pak může s křikem utéct, nebo jen tak stát, nesmyslně blábolit, ale asi nejpůsobivější je, když před
vámi spáchá sebevraždu. Když jsem viděl ve hře tohle, na chvíli jsem hru vypnul a šel si dát cigáro, je to
celkem sugestivní. Proto musíte své kolegy udržovat v pohodě a nevodit je na depresivní místa. Raději
je nechte čekat přede dveřmi. Když ho tam dostane
Věc, jeho chyba. Nemá být takový srab.
Když už jsem opět u věcí, je zde na hře další zajímavost. Věci se nedají zastřelit. Překvapení? Ale je
to tak. Kromě pidi Věcí, které připomínají svou lekavostí facehuggery z kultovní pecky Alien versus Predator, Věci opravdu nejdou zastřelit. Střílet do nich

sice musíte, ale nikdy je tím nezabijete. Věci totiž zabije jen a pouze oheň. Proto je musíte rozstřílet a pak
zapálit, buďto plamenometem, nebo granátem anebo, což je ta nejhorší možnost, letlampou. Letlampu
ale raději věnujte někomu ze svých kolegů, protože
její krátký dosah je vzhledem k rychlosti Věcí dost
k ničemu. Výše napsané zase neplatí na souboje
s bossy, kde musíte, jak bylo v oldschoolových hrách
zvykem, najít systém jak je zlikvidovat.

A JSME NA KONCI

A je čas na nějaké to závěrečné shrnutí. Fenomenální. Nic víc není potřeba psát. Pokud vás zajímá,
jak by se mohl ﬁlm The Thing vyvíjet dál, rozhodně
po téhle hře sáhněte, i v dnešní době je graﬁcky vyvedená, parádní a hlavně zábavně děsivá. Nečekejte ovšem nějakou extra řežbu, The Thing je doslova ryzí survival adventurou. Soubojů zase tolik není,
hlavní náplň hry je pátrání a průzkum překvapivě
rozsáhlých komplexů na Antarktidě. Všudypřítomný
mráz, který vás chce zabít. Řev a dusot nohou Věcí,
které vás chtějí zabít. Lidé, kteří vás chtějí zabít. Nedostatek munice. A především strach a pocit nedůvěry, který je postupně tak silný, že když máte sebou
nějakého toho parťáka, stejně ho necháváte jít před
sebou, abyste se případně mohli ihned bránit. The
Thing je opravdu fenomenální.
Martin Skuřok
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RECENZE
Ulítlé ﬁlmy o bizarních nacistických úchylnostech
to nemají v Howardu lehké. Dementní kravinu Iron
Sky jsem neváhal odstřelit svou první howardovskou
„sračkou“ i přes naprosto úžasný nápad nacistické
invaze z odvrácené strany Měsíce. Frankenstein’s
Army má premisu pro našince snad ještě lákavější.
Vnuk barona Frankensteina, v podání Karla Rodena, sestavuje ze zbytků vojáků nacistické uberroboty a nechává je bojovat s komunistickým ksindlem.
Může tohle být špatné? Může. Ale nepředbíhejme.
Režie: Richard Raaphorst
Scénář: Richard Raaphorst,
Miguel Tejada-Flores, Chris W. Mitschell
Délka: 84 min
Původ: Nizozemsko, USA
Rok: 2013
Hrají: Karel Roden, Joshua Sasse,
Luke Newberry, Zdeněk Bařinka
Začíná to celkem nevinně. Skupinka asi ruských
vojáků putuje krajinou za doprovodu kameramana,
který má za úkol zaznamenávat jejich válečné úspěchy nebo tak něco. Připadá vám předchozí věta poněkud nejistá? A to jsem ten ﬁlm právě dokoukal podruhé. Jeho úvod je ale tak neskutečně nudný, že
mozek prostě odmítá zapamatovat si jakákoli fakta.
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Takže tihle Rusáci, snímaní ruční kamerou (páč to
se teď nosí!) narazí na podzemní bunkr, ve kterém je
čeká polonahé cosi, co snad někdy bylo člověkem,
ale dnes se pohybuje trhaně a vůbec vypadá jako výplod choré mysli. A opravdu! Je to výplod choré mysli a těch výplodů v bunkru čeká celý zástup. Začíná
nejzábavnější segment ﬁlmu a nás čeká malá historická odbočka.
Režisér snímku, nizozemský snílek Rochard Raaphorst toužil natočit snímek o zombie nacistech
dlouhá léta a to, že je na podobnou látku vyvolený, dokázal ve dvou naprosto úchvatných trailerech
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k dodnes neexistujícímu dílu Worst Case Scenario.
Poprvé jsem je viděl v Chotěboři na jednom z dnes
již legendárních blocích Studny, kde je představoval
Evilmind. Po letech jsem se k nim vrátil až v souvislosti s Frankensteinovou armádou a bohužel, každý
z těch trailerů v sobě má mnohonásobně víc atmosféry, než celý recenzovaný snímek.
Ale zpět k našim ruským vojákům. Jejich počet
divoce ubývá, jak se na ně vrhají další a další monstra, jejichž úchvatný vzhled přímo volá po blu-ray
s hodinami materiálu z natáčení. Zombie nacisti,
či jak chcete monstra, stvořená Frankensteinovým

příbuzným, nazývat, jsou opravdu nádherní a v ničem si nezadají s těmi ze zmiňovaných trailerů. Každý je jiný, zabíjejí nejroztodivnějšími způsoby a vůbec působí, jakoby se spadli z nějakého jiného,
lepšího ﬁlmu.
Ostatně stejně jako jediný herec, který tu má nějaké charisma. Řeč je samozřejmě o božském Kájovi, který si svůj part náramně užívá a ve svém šíleném přehrávání je nedostižný. Co je to ale platné,
když se na obrazovce pořádně objeví až po hodině
příběhu, který má slabou hoďku a půl. A to navíc
ve chvíli, kdy se tempo zase začne ztrácet, protože
monstra byla předvedena a ti, kteří byli určeni na porážku, už byli poraženi. Nastává fáze vysvětlování,
která je sice lepší než nemastný neslaný úvod, ale
do zábavy má daleko.
Což se ostatně dá říci o celém ﬁlmu. Frankenstein’s Army je jeden obrovský promarněný nápad,
zazděný špatným příběhem i jeho zpracováním (ruční kamera, proboha!).
Roman Kroufek
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Žlutá hrůza ze
Springﬁeldu
Bylo by kardinální chybou věnovat prakticky celé
číslo Howarda antologiím a nezmínit přitom nejdéle
vysílaný seriál, jehož skoro každá série jednu vytříbenou horrorovou antologii obsahuje. Je určitá pravděpodobnost, že jste si kromě perexu přečetli i nadpis
tohoto článku a tak asi tušíte, že tím seriálem jsou
Simpsonovi. Zároveň si tak plním malý vnitřní dluh,
protože prakticky nic tak nevystihuje vkus nejpohlednějšího člena redakce jako právě Simpsonovi.
Znám je více než polovinu svého života a byla to láska na první pohled.
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Ovšem jak takový článek o Simpsonovských Halloweenských speciálech pojmout? Přeci jen jich bylo
nakresleno třiadvacet (v první sérii chyběl), přičemž
každý obsahuje minimálně tři samostatné příběhy.
Chronologicky si je procházet jeden za druhým by vydalo na samostatné číslo Howarda, což sice není špatný nápad, ale teď, den a půl před uzávěrkou, by mě realizace stála hodně hrnků kávy. A tak bylo rozhodnuto
o cestě nejčistší, která má v našem magazínu tradici.
Seznámíme se s výběrem těch nejlepších příběhů, které byly v rámci Treehouse of Horror realizovány.
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dokáže plnit přání, ale nikdy k naprosté spokojenosti držitele. Památné je především první přání, které
„vysloví“ Maggie a naleštěná zlatá limuzína ji doveze
nový dudlík. V roli uchvatitelů lidstva se objevují zelení mimozemšťané Kang a Kodos, kteří mají minimálně cameo v každém z horrorových dílů.

Než se do toho pustím, dovolte jedno drobné
povzdychnutí. Jelikož jsme podstatnou část dovolené věnovali sledování všech halloweenských speciálů hezky za sebou, výrazně tak zapůsobil trend,
který lze v jejich rámci vysledovat. Zatímco v prvních
sériích scénáristé sázeli na určitou horrorovou gramotnost diváků a servírovali žluté a čtyřprsté verze
klasických literárních a televizních předloh (především Twilight Zone), s postupujícím časem se zaměřili na parodie aktuálních ﬁlmových hitů, které často
nemají s horrorovým žánrem nic společného. Je asi
jasné, jaký typ epizod vyzdvihnu v následujícím přehledu.

Dial „Z“ for Zombies (Vytočte Z jako záhrobníci)
Legendární segment ze čtvrté série Simpsonových přivádí na televizní obrazovky zombie takové,
jaké máme rádi. Pomalé a bažící po mozcích. Bart je
omylem probudí, když se snaží přivést zpět k životu
mrtvou kočičku a epidemie brzo zachvátí celé město, do kterého se na tuto epizodu přestěhovali mrtvoly Einsteina, Shakespeara a dalších velikánů jenom
proto, aby jim mohl Homer ustřelit palici. Kadence
vtipných okamžiků je vražedná a tato epizoda patří
mezi tři vůbec nejlepší v rámci celého Treehouse of
Horror. A navíc ten geniální český překlad – záhrobníci!
Terror at 5,5 Feet (Hrůza ve výši 5 a půl stopy)
V tomto segmentu čtvrté halloweenské epizody
se Bartovi zdá o tvoru, který cestou do školy postupně likviduje autobus. Jaká hrůza, když se tento sen

Bad Dream House (Dům zlých snů)
Hned první epizoda prvního horrorového speciálu si zaslouží naši pozornost. Jde prakticky o klasický
příběh strašidelného domu, do kterého se nastěhují noví majitelé – Simpsonovi. Autoři si berou hodně
především z Poltergeista a Amityville. Takže nechybí
indiánské pohřebiště, tajemné hlasy nebádající k vyvraždění příbuzných a závěr obšlehnutý právě z klasiky Tobe Hoopera.
The Monkey’s Pawl (Opičí pracka)
Klasická povídka W. M. Jacobse Opičí tlapka,
kterou známe i u nás ze stejnojmenné antologie či
komiksového zpracování v Půlnočních stínech, se
objevila v druhém halloweenském speciálu Simpsonových. Homer si koupí kouzelnou tlapku, která
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začne ráno realizovat. Podivného skřeta, který kousek po kousku rozebírá kola a motor autobusu, vidí
bohužel pouze Bart a ostatní spolupasažéři mu samozřejmě nevěří. Že si podobný příběh vybavujete,
ale pouze s letadlem? Aby ne, jde o poctu klasické
epizodě ze Zóny soumraku.
Nightmare on Evergreen Terrace (Noční můra
na Evergreen Street)
V tomto případě je inspirace naprosto zjevná.
Tento segment z šestého Treehouse of Horror poměrně věrně kopíruje příhody Fredda Kruegera.
Toho ztvárňuje školník Willie, kterého v jeho kotelně
omylem upálí Homer. Willie se poté zjevuje springﬁeldským dětem v jejich snech. Zcela geniální je zavraždění Martina, který „je milovníkem latiny, miluje
skloňování, časování a charismatický způsob vyjadřování“.
Fly vs. Fly (Moucha versus Moucha)
Devátá série, osmý halloweenský speciál a klasická povídka George Langelaana. V mouchu se
v tomto případě promění Bart, ale jeho vize supermouchy nedopadne přesně dle představ. Obří uslintaná moucha přebírá chlapcovu roli v rodině a on
sám musí v miniaturní podobě bojovat o přežití. Samozřejmě za pomoci své geniální sestry.
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Hell Toupée (Pekelné tupé)
Další série a další variace na klasické povídkové seriály, tentokrát Amazing Stories. Homer se dočkává, konečně se nalezl dárce pro jeho dlouho očekávanou transplantaci. Získává nový vlasový porost,
který ovšem patřil zloději, proti kterému svědčilo několik springﬁelďanů, včetně Barta. Transplanované
tupé proroste do Homerova mozku a ovládne jeho
osobnost. Je čas na pomstu všem malým práskačům. Osobně pokládám tyhle nenápadné pocty polozapomenutým seriálům za přínosné a hodně zábavné.
The Island of dr. Hibbert (Ostrov doktora Dlahy)
Doktor Dlaha pozve rodinku Simpsonových
ve 14. sérii na svůj ostrov v této poctě klasickému
Ostrovu dr. Moreaua od H. G. Wellse. Nejvíce si autoři vzali z první hrané adaptace, Island of the Lost
Souls. V rolích jednotlivých zvířátek samozřejmě jednotliví obyvatelé Springﬁeldu. Podobně oldschoolo-

vou poctou je také například King Homer ve čtvrté
sérii, ve které žlutý tatík představuje nejslavnější přerostlou opici všech dob.
The Ned Zone (Nedova zóna)
A jeden modernější kousek, variace na Kingovu, respektive Cronenbergovu Dead Zone. Postiženým mužem,
který díky úrazu vidí útržky budoucnosti je soused Simpsonových, Ned Flanders. Ten se domákne, že Homer brzy
zničí město atomovým výbuchem a pokusí se ho zastavit. Jak to dopadne, si
asi můžeme domyslet, i když je fakt, že
Ned umí být pořádný tvrďák, jak dokázal v 23. sérii v segmentu Dial D. for
Diddly (česky mnohem lépe jako Nedster), která paroduje Dextera.
It’s the Great Pumpkin, Milhouse
(To je dýňák, Milhousi)
A poslední z deseti epizod, které
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doporučuji i těm největším odpůrcům Simpsonových. Tu jsem nevybral pro její předlohu nebo příběh,
ale pro atmosféru, kterou se vyznačuje. Z nějakého
důvodu, který neumím deﬁnovat, mě oslovila stejným
způsobem jako povídka Koniec leta z útlé antologie
Neželané dědičstvo po neobľubenom strýkovi (recenze v tomto Howardovi). Povídku jsem čet před
pěti lety, ale její feeling ve mně přetrvává dodnes.
A podobně to mám s tímhle podzimním příběhem
Bartova brýlatého sidekicka. Rozhodně doporučuju.

Tak, to by bylo deset epizodek vybraných ze
všech Halloweenských speciálů Simpsonových.
Jsem si poměrně jistý, že jste mezi nimi nenašli ty
své. Někomu může chybět žlutá variace na Osvícení, jinému delfíní invaze na souš, dalšímu zas parodie
na Stmívání. Chtěl jsem vám pouze doporučit desítku těch, které jistojistě pobaví. Starého horrorového
harcovníka dvojnásob.
Roman Kroufek
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RECENZE

Půlnoční povídky
Všeobecně se má za to, že socialismus v Československu horrorovému žánru prakticky vůbec nepřál. Což je samozřejmě pravda, na druhou stranu
ale, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. A tak
když už se přeci jen do roku 1989 nějaké horrorové
antologie u nás objevily, dodnes jsou zárukou kvalitní
četby. Nejinak, i když s menšími výhradami, tomu je
i u společného editorského počinu Zuzany Ceplové
a Jarmily Rosíkové z roku 1989.
Editorky: Zuzana Ceplová, Jarmila Rosíková
Překlad: Z. Ceplová, E. Dolejšová, T. Korbař,
B. Mathesius, B. Mencák, J. Minaříková,
E. Mojsejenková, R. a J. Pochovi, V. Procházka,
J. Průšek, O. Reindl, J. Rosíková, A.
a H. Skoumalovi, J. Schwarz, E. a E. Tilschovi,
P. Voskovec, F. Vrba, J. Zábrana, H. Žantovská.
Vydavatel: Albatros, 1989
Počet stran: 460
Ten k „socialistickým“ antologiím patří, i když vyšel v mnohém směru v hraničním roce (byť je v knize
uveden i rok 1988, ale čert se v tom vyznej).
Půlnoční povídky na první pohled zaujmou již
tím, že vlastně nejsou antologií ani tak horrorových
povídek, jako spíše povídek strašidelných. Což možná z dnešního pohledu a z dnešního chápání horroru mnohé může i zklamat. Ale nenechme se zmýlit.
Jedním ze zanedbatelných mínusů knihy je totiž například fakt, že ty nejlepší kousky (nestárnoucí a nepřekonatelná upírskolesbická klasika J. S. Le Fanu
Carmilla, pokud náhodou vlastníte výtisk z počátku
20. století, recenzovaný v pátém čísle Howarda, tak
i mrazivě romanticko-dramatický příběh jedné svatební noci P. Mériméeho Venuše Illská a nebo ultimátně strašidelný a hutně atmosférický úder Opičí
prackou W. W. Jacobse, na ten dokonce narazíte
i v komiksové verzi) z ní jste již pravděpodobně četli někde jinde. Což může být ale rovněž znakem, že
výběr sahá po těch nejlepších představitelích tohoto
žánru své doby.
I když výjimky se samozřejmě najdou. Hned
úvodní Arbesovo Deset minut králem je možná typické pro svého autora, přesto jaksi nijaká, slabá,
lehce mysteriózní předvídatelná nuda. Podobně je
na tom vlastně i nijak strašidelný realistický příběh
o jednom romantickém podvodu Ženichův duch W.
Irwinga, který pod názvem Příšerný ženich naleznete
i v antologii Stráž u mrtvého. Z čistě fantasy soudku
pak nakrátko vyční, leč moc nezaujme, příběh Pchu
Sung-Ling o „ztraceném“ a znovunalezeném poháru
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z feudální Číny Liščí svatba. Ono v sedmnáctém století se syrové horrory v Číně zřejmě ještě tolik neprosadili.
Editorky se naštěstí neomezily jen na angloamerickou klasiku a tak se setkáme i s ruskými typicky
komediálně folklorními podivuhodně mrazivými příběhy. Jako první narazíme na sice mysteriózní, pochmurný a snad i strašidelný, leč jaksi atmosféry prostý příběh N. V. Gogola Májová noc aneb Utonulá,
v němž jakoby ani nešlo o to strašidelné, ale o příběh jako takový, který je naštěstí zajímavý. To pro
nás stěžejní je tu hodně okrajové a spíše až „exotické“. Poměrně lépe už na tom je Pohádka o mrtvém těle, patřícím neznámo komu V. F. Odojevského. Ty ruské fantastické mytologické příběhy mají
prostě své kouzlo. Možná proto, že jsou tak humorné a vlastně ani ne prvoplánově strašidelné. Tenhle,
o člověku, přihlásivšímu se o své mrtvé tělo, je ale
nakonec, vzato do důsledků, mrazivý poměrně dost.
Dobře skloubeným mixem duchařsko-předtuchového strašidelného ranku je pak Pes I. S. Turgeněva.
Napínavý, atmosférický a v závěru až dojemný příběh o podivuhodných nočních zvucích a psí oddanosti. Úsměvnou strašidelnou povídkou o nerozvážném pozvání proneseném v alkoholovém opojení je
i Majitel pohřebního ústavu A. S. Puškina.
K silně kvalitativnímu, převážně nadprůměrnému
základu knihy, se řadí povídky jak známých a lety,
kvalitou i četbou provařených jmen, tak i jmen poměrně (a možná překvapivě) neznámých. Kromě již
zmíněných k nim patří třeba ani ne tak strašidelný či
mysteriózní, jako spíše velmi smutný příběh klasika
A. Bierce o posledních okamžicích jednoho lidského
života Případ na mostě přes Soví řeku. Dalším klasikem je A. Blackwood, s nímž prožijeme napínavý
příběh o noci v domě na opuštěném Strašidelném
ostrově uprostřed velkého jezera a indiánské kánoi.
Cestovatelovo vyprávění o děsivě podivné posteli
W. Collinse nám ukáže, že vynalézavost zločinu nezná mezí a někdy z toho až mrazí. Možná až příliš
všedně odvyprávěný příběh klasika strašidelné literatury, jehož polské ﬁlmové zpracování má mnohem
hustší atmosféru. R. M. James vymýšlel a psal své
příběhy pro potěchu svou, svých kolegů a studentů,
nepotřeboval se tím živit a snad proto psal dobře.
Prostě to umí. Varování zvědavcům je dnes již sice
tradiční ale na lesku nijak neztrácející napínavý příběh s mytologickým základem sahajícím až daleko
do historie. Někteří lidé si určité věci prostě vykládají jinak. Řeknete jim stůj a oni jdou, řeknete jim,
tohle nedělejte a oni to udělají. A pak se diví. I když
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byli varováni. Jedna z mála zástupkyň ženského pohlaví, švédská autorka Selma Lagerlöf, nás ve svém
krátkém, až baladicky poetickém příběhu Dovreská
čarodějnice, přesvědčí o tom, že nasrat čarodějnici se nevyplácí. Kdekoliv, kdykoliv, kteroukoliv. Včetně dcery Finska. Maupassantovo Zjevení patří k těm
jeho méně známým (respektive v době vydání knihy bezesporu patřilo) fantastickým až strašidelným
povídkám a možná se není ani čemu divit. Není to
špatné, jen napsal spoustu lepších příběhů. Tenhle
o ženě, která prostě potřebuje učesat a trpí hlavně
trochu nepochopitelným, respektive nijak nevyjasněným koncem. Ale zřejmě se tak tehdy psalo a patří to
k dobovému koloritu. Zápletka Skřítka v lahvi R. L.
Stevensona vám možná bude připadat povědomá,
tedy pokud jste viděli ﬁlm Poslední propadne peklu,
který se snad touto Stevensonovou zápletkou i nepokrytě inspiroval. Příběh o kouzelné lahvi, která vám
splní jakékoliv přání, ale nese s sebou jisté prokletí
a zbavit se jí můžete jen levněji, než jste pořídili.

Jestliže jsem zmiňoval, že ty nejlepší
Půlnoční povídky jste mohli číst již jinde,
neplatí to naštěstí zcela. Antologie obsahuje ještě hodně těch, které snad poprvé
budete číst až v ní. Muž přes palubu F. M.
Crawforda je tradiční strašidelný příběh
z poutavého námořního prostředí s trochou romantiky. Snad zbytečně dlouhé,
rozhodně však ne nudné. Výborný, lehce
komický, jakoby nevážně se beroucí vánoční příběh nejen o hrobníkovi Vyprávění o tom, jak skřeti unesli hrobníka, vzešel z pera Ch. Dickense. Minimálně v první
části je Pískař E. T. A. Hoffmana bravurním tísnivým příběhem muže, jehož dětské
trauma z podivuhodné smrti otce a sestry
spojené s povídačkou o tajemném Pískaři,
ovlivňuje celý jeho život. Atmosférou se až
blíží geniálnímu Kuttnerovu Byl to démon.
Povídce trošku škodí zbytečně rozplizlá,
romantismu poplatná, střední část. Sakiho charakteristickým jevem je, že jeho
povídky jsou stejně mrazivé jako úsměvné a humorné. V Otevřených dveřích jde
díky pubertální spratkovité dívce a její bujné fantazii možná trochu více o ten humor,
ale příjemný a vlastně nakonec i mrazivý.
Reputaci českých barev po Arbesově promarněné šanci hrdě hájí I. Herrman. Jeho
Nebožtík rytmistr je totiž naprostý nářez opět prokazující, že i v českých luzích
a hájích se psaly dobré strašidelné příběhy. Výborný, atmosférický, ryzí a nádherný příběh o muži, který když dá své slovo,
dodrží jej stůj co stůj.
Na závěr jsem si nechal lehce vznětlivou nálož. Poe je sice klasik mnoha žánrů i jejich crossoverů, často však jeho
díla stojí jen na barvitě a slovně košatě budované
atmosféře působící jako mnoho povyku pro nic.
Prototypem toho jevu je pro mě právě Zánik domu
Usherů. Banální zápletka navlečená do nadýchaného atmosférického hávu. Staví-li právě tohle Poa
na váš piedestal, v pořádku, u mě právě pro tohle
na něm Poe nestojí. Naštěstí napsal spoustu lepších kousků.
Kvalita jednotlivých povídek antologie sice trochu (ne nijak výrazně) kolísá, celkově však kniha, jak
díky jmennému i územně pestrému výběru, tak i zajímavým ilustracím a dobrému překladu, vyznívá velmi
příjemně a přijatelně. Ve své době byla jistě široce
otevřenými dveřmi a průvodcem do světa literárního
strachu, podivna a mrazení. A vlastně nevidím jediný
důvod, proč by tím nemohla být i dnes.
Honza Vojtíšek
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Povyprávím ti
temnou historku
Stefan Darda
1.
Zvuk hlasu ve sluchátku poukazoval na to, že
mým kolegou v rozhovoru je muž pokročilého věku.
Hovořil chraplavě a nevýrazně, s obtížemi artikuloval
jednotlivé výrazy, které každou chvíli prokládal pauzami na svištivé nabrání čerstvého vzduchu.
Zpočátku jsem neměl ponětí, o co mu jde, ale
když to ještě jednou zopakoval, nejistě jsem se zeptal:
„Jestli tomu dobře rozumím, chcete, abych
za vámi přijel v souvislosti s autorskou soutěží pro
čtenáře našeho časopisu?”
Potvrdil to způsobem, jako by to byla ta nejočividnější věc pod sluncem. Kdybych necítil jistou úctu
ke starším osobám, v ten moment by náš rozhovor
zcela jistě skončil.
„Bohužel, je mi líto, ale pravidla jsou jiná,” začal
jsem vysvětlovat jako malému dítěti. „Osoby účastnící se projektu vytváří texty a odesílají je poštou
na adresu redakce.”
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Po poměrně dlouhou dobu jsem slyšel pouze oddechování.
Jen mi tam neumřete, dědku, pomyslel jsem si
a usmál se pod nosem. Když se teď vracím k tomuto
našemu prvnímu rozhovoru, vůbec se mi to už nezdá
zábavné.
Nakonec si odchrchlal a řekl:
„Jde vlastně o to, že já se nechci účastnit. Chci si
s vámi pouze popovídat, protože se zdá, že to vy jste
vymyslel téma. Temné příběhy, pravda?” Ve sluchátku zarachotil suchý kašel. Když po několika dlouhých
vteřinách ustal, odsekl jsem:
„Ano, ale vezmeme-li do úvahy proﬁl měsíčníku
Tvé Médium, nevidím na tom tématu nic divného.”
„Jen přijeďte,” trval na svém. „Pak vám všechno
vysvětlím.”
„Obávám se, že…“
„Já se jmenuji Adolf Krawczyk,” přerušil mě v polovině slova. „Napište si, prosím, adresu… jen pro
všechny případy. Třeba nakonec změníte názor.“
Pro svatý klid jsem, s přesvědčením, že za chvíli

HOW AR D – 8/2013

stejně i tak skončí v koši, vyhrabal nějakou kartičku.
Bylo to období mých posledních příprav na generální rekonstrukci bytu. V plánu bylo malování, výměna většiny nábytku a spektakulární revoluce v koupelně. Rozhodl jsem se rovněž zbavit dřevěných,
za velkých dešťů již tu a tam prosakujících střešních
oken a právě zde se objevil největší problém – staré
světlíky měly trojúhelníkový tvar, takže ty nové, plastové, bylo třeba speciálně objednat u výrobce.
Takřka všechno již bylo připraveno. Parta řemeslníků, kterou jsem zamluvil již dříve, právě končila práci a každým dnem měli oblast svého působení přesunout do mého podkrovního bytu, a – jako
na potvoru – nabídky na výrobu netypických oken
byly realizovatelné přinejlepším až od čtyř týdnů.
Existovala však jedna výjimka – nevelká ﬁrma sídlící
v Rykově, vzdáleném dvě hodiny jízdy autem, která
ve svém inzerátu nabízela nejkratší dodací lhůtu, dokonce kratší než deset dní.
Když jsem pohlédl na nedbale naškrábanou adresu na kartičce a později vyhledal lokalizaci Domu
Klidného Stáří „Iris“ v obci Horní Rykov, akční plán
byl na světě. Ještě ten samý den jsem oznámil vedoucímu, že nazítří jedu do terénu, abych udělal rozhovor, který srazí na kolena půlku Polska, milujícího
příběhy ne zcela z této země. Byl hodně potěšen.
Já snad ještě mnohem více, protože před rekonstrukčními pracemi měl pro mě každý uspořený den
volna váhu zlata.
2.
Následujícího dne v poledne jsem seděl na nevelkém náměstíčku, obklopeném rachitickými stromy
a šedivými, drolícími se domy, jejichž sláva již dávno pominula. Život v centru okresního Rykova ubíhal
s vervou charakteristickou pro čilého nebožtíka.
V pěsti jsem zmáčkl plechovku koly. I přesto, že
se nápoj každým okamžikem stával teplejším a mnohem nechutnějším, nedokázal jsem se přinutit ho vypít rychleji. Ospalé okolí, hrdě reprezentované důchodci, šoupajícími jednu nohu za druhou, nebo se
seskupujícími u laviček podobných té mé, na mě působilo hypnoticky. Objevil jsem se v místě, kde, zdá
se, se nic nedělá rychle.
Nedopil jsem kolu ani do poloviny. Pohledem
jsem našel koš na odpadky a důstojným krokem se
vydal jeho směrem. Soudě dle papírů a plechovek
malebně roztroušených po zanedbaných výřezech
zeleně, se umění přesného trefování do plechových
košů na odpadky v Rykově netěšilo velké popularitě.
Když se zvuk plechovky, narážející do plechu koše,
v ozvěně rozlehl po okolí, město na chvíli znehybnělo, a všichni přítomní na náměstí, včetně uniformovaného městského strážníka, který na okraji chodníku
právě vypisoval pokutový bloček za špatné parkování, obrátili hlavy mým směrem. Napadlo mě, zda

náhodou nebudu já dalším pokutovaným, ale místní
strážce práva a spravedlnosti o mě po chvíli ztratil
zájem. Za okamžik jsem však jeho pozornost opět
zaujal. Tentokrát dotazem na někde v okolí sídlící
dům klidného stáří s názvem „Iris”. Než strážníkovi
došlo, o co mi jde, vypadal dost vyděšeně.
Záležitosti spojené s objednávkou oken se mi podařilo vyřídit již dříve a to v pro tohle místo netypicky expresním tempu. Majitel ﬁrmy s názvem ONO se
ukázal být rozumným chlapíkem kolem šedesátky,
který si nehodlal nechat ujít příležitost v podobě netypické objednávky. Podařilo se mi získat příslib, že objednávka bude vyřízena během osmi dní, a navíc jsem
obdržel pětiprocentní rabat. Jediné, co nebylo ještě
zcela domluveno, byl způsob doručení mých nových
Oken Na Objednávku. Když jsem však v ponurém
okolí zanedbaného náměstíčka čekal na odpověď
strážníka, v mžiku oka jsem se rozhodl, že přistoupím
na sice o něco dražší, ale nevázající se na další návštěvu Rykova dopravu, zařízenou výrobcem.
„Iris, iris…,“ zamyslel se, po čemž sňal čepici s kšiltem, schoval pokutový bloček do podpaží potem nasáklé košile a takto uvolněnou rukou
se poškrábal na potem se lesknoucí, červencovým
sluncem zpurpurovatělé lysině. „A nejde vám spíše
o pohřební službu? Máme tu takovou…“
„Ne, nejde mi o pohřební službu,” přerušil jsem
jej, nedbaje konvencí. Záleželo mi na co nejrychlejším opuštění toho místa, a navíc nejen tělesně obtížený strážník nevypadal na osobu, s níž bych byl
ochoten pouštět se do delší konverzace. „Jde mi
o domov důchodců v Horním Rykově, pane strážníku.”
Jeho dosud matné oči se rozjasnily.
„Ale to jste měl říci hned, že v Horním!” potěšil
sám sebe a v několika větách mě informoval, jakým
směrem se mám vydat.
Když jsem vyjížděl z hranatého náměstíčka, měl
jsem vážné pochybnosti, zda bude cesta tak jednoduchá, jak mě strážník ujišťoval. Obavy se o něco
zmenšily, když jsem po ujetí několika stovek metrů
od opuštění města narazil na zelenou tabuli s nápisem Horní Rykov. Stále jsem však měl v paměti poslední, ostře ﬁalovou barvou namalovanou, patrovou
budovu větší obce, která dokazovala, že se šerif nezmýlil ani v jiném směru.
Již delší dobu jsem se vlekl za pohřebním průvodem, složeným z pohřebního vozu a na jeho korbě nedbale uložené rakve. Černé auto, vyjíždějící
z brány u ﬁalové pohřební služby „Iris” mi prakticky zablokovalo cestu, proto jsem se, upamatovav se
na v dětství mi vštěpované pověry, rozhodl ponurou
limuzínu nepředjet.
Na to, že hledět přes sklo automobilu na smuteční průvod může také způsobit neštěstí, jsem nadobro zapomněl. Možná proto, že jsem se zamýšlel, jak
často obyvatelé Domu Klidného Stáří „Iris” navštěvují
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sousední městys a jaké reﬂexe je napadají, když hledí směrem k pohřebnímu ústavu s jim dobře známým
jménem.
Karavan se nakonec zastavil u nevysoké hřbitovní zdi, shora nedbale chráněné rozpadajícím se šindelem. Z auta vystoupilo několik lapiduchů v bíločerných mundurech, kteří lehce sundali rakev a bez
zbytečných ceremonií s ní zmizeli za rezavou kovovou brankou. Takový pohřeb se mi nepoštěstilo ještě nikdy sledovat – žádné květy, žádná více či méně
do smutku pohroužená rodina, žehnající se s tělem
zemřelého (nebo zemřelé), nikde jsem nezahlédl ani
kněze. Navzdory poměrně zajímavým okolnostem,
slibujícím netypický fejeton, jsem v sobě nezdravou
zvědavost a pokus o další účast v ponurém obřadu
zadusil, abych co možná nejdříve měl za sebou setkání s Krawczykem. Byl jsem rozrušený jako před
návštěvou u zubaře, a málo příjemné záležitosti jsem
si, od doby co pamatuji, zvykl vyřizovat rychle a bez
zbytečných průtahů.
Jelikož strážník zmiňoval, že je domov důchodců
umístěn takřka naproti hřbitovu, uvědomoval jsem si,
že jsem vlastně již u cíle. A fakticky – po levé straně
cesty jsem zahlédl něco jako rozlehlý park, oplocený
identickou zdí, jakou jsem viděl před chvílí. I rezavá
brána byla podobná té první, a protože na ní nevisely žádné zákazy, týkající se vjezdu na pozemek střediska, po chvíli jsem již projížděl širokou alejí starých
stromů směrem ke vzdálené patrové budově, která
připomínala nevelký palác.
Čím jsem byl blíže, tím více osob jsem míjel. Sedící na lehátkách, lavičkách nebo opřeni o rozviklané balkónky důchodci, připomínající spíše zjevení,
než lidi z masa a krve, hleděli na mou tmavě modrou
Toyotu nedůvěřivě. Kdo ví? Možná dokonce s obavou. Zcela evidentně zde byl cizí automobil řídkým
jevem a příbuzní obyvatel ústavu se šikovali jen zřídkakdy, aby navštívili své letité a již nikomu nepotřebné blízké.
Snad celé to místo obkličující zeď způsobila, že
mi na mysl samovolně přišel výraz „hřbitovní vestibul“ a zjistil jsem, že bych v ten okamžik raději volil účastnit se toho pohřbu, než se pohybovat mezi
těly kvaliﬁkovanými neúprosným výběrčím k výletu
na druhou stranu cesty; byl jsem však již natolik blízko cíle, abych teď najednou vycouval.
Zaparkoval jsem nedaleko za dvěma páry sloupů
skrytého vchodu do budovy. Stejně jako na náměstí,
i zde jsem, bez většího překvapení, zjistil, že i ona má
svá nejlepší léta již za sebou.
Dřevěné dveře minipaláce byly dokořán a již ze
vzdálenosti několika metrů jsem ucítil ostrý, z chodby se linoucí zápach. Okamžitě po překročení prahu,
kdy si oči ztěžka přivykaly na uvnitř panující příšeří,
mě ovládlo jen těžce porazitelné nutkání, co nejrychleji z tohoto místa utéct. Smrad proleženin, přivádějící na mysl rozkládající se tělo, smíchaný s odérem
zaschlé moči způsobil, že mě natáhlo a snídaně si
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v jednom okamžiku zakoupila expres lístek na zpáteční cestu, věděl jsem však, že jestli vyjde, již nikdy
více se neodhodlám pokus zopakovat, proto jsem
zadržel dech a vydal se kupředu.
Po překonání několika schůdků jsem se ocitl na žárovkami skoupě osvětlené široké chodbě.
Některé ze dveří, vedoucích do pokojů umístěných
po obou jejích stranách, byly otevřeny, díky čemuž se
puch nezdál již tak nesnesitelný, jako v úzkém hrdle
vedoucím ven.
Z jednoho pokoje vyšla mladá, bíle oblečená
žena s bažantem v ruce a vydala se mým směrem.
Kdybych ji nezastavil, mlčky by mě minula.
„Promiňte, moc se omlouvám, kde najdu pana
Adolfa Krawczyka?“
Zastavila se, obočí jí vystoupalo nahoru a výraz
ve tváři doplnil pouze výjev bezmezného údivu.
„Opravdu vám jde o pana Adolfa? Nikdy k němu
nikdo ne…“
„Ano, opravdu.“
Na okamžik se zamyslela a po kontrole času
na nástěnných hodinách vyslovila číslo dveří, doprovozené ukázáním směru.
„A nešel třeba na dvůr?“ Dal bych hodně za to,
aby tomu tak bylo.
„Ne, pan Adolf takřka nikdy nevychází,“ okamžitě
rozprášila mé naděje a za okamžik už tu nebyla.
Musel jsem jít směrem, ze kterého přišla, rozhodl
jsem se však několik vteřin počkat, až vůně exkrementů trochu ustoupí. Mezitím jsem se zaobíral reﬂexí, že starý pán s největší pravděpodobností zatoužil
po něčí návštěvě a jednoduchým způsobem našel nijak zvláštního frajera.
Když jsem uznal, že se cesta trochu vyvětrala,
pohnul jsem se kupředu, modlíc se, aby devatenáctka nebyla číslem pokoje, z něhož vyšla sestřička.
Naštěstí byl předposlední pokoj po levé straně
chodby mnohem dále. Blížil jsem se k němu a snažil se nerozhlížet na strany, abych nezahlédl něco,
o čem bych mohl později po nocích snít nebo přemýšlet, když mě navštíví ponuré myšlenky o blížícím
se nevyhnutelném stáří.
Jasně zelenou olejnatou barvou natřené dveře
označené devatenáctkou byly jako jedny z nepočetných zavřené, což nepůsobilo nejlépe, i přesto však,
když už jsem toho tolik překonal, nezbývalo mi nic
jiného, než v této příhodě pochybné kvality pokračovat.
Už přicházím, vychytralý staroušku, pomyslel
jsem si, a potom jsem se zhluboka nadechl a silně
zaklepal.
3.
Krawczykův sluch na tom byl podle všeho ještě
docela dobře.
„Proč tak hlasitě?!“ ozvalo se zpoza zavřených
dveří. „Je přeci odemčeno!“
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Ty dvě krátké věty spolu neměly nic společného,
přesto jsem však odhadl, že druhá z nich je svéráznou výzvou, tak jsem stlačil kliku a vstoupil dovnitř.
Po delší době si můj zrak podruhé zvykal na pološero, až jsem konečně zahlédl sivého, skrčeného
muže, sedícího na kraji postele, stojící u zdi napravo
ode mě. Druhá postel, stojící na opačné straně místnosti, byla prázdná.
Zavřel jsem za sebou dveře a cítil, že Krawczyk
sleduje každý můj pohyb.
„Dobrý den, pane Adolfe. Volal jste mi a tak jsem
přijel. Jmenuji se…“
„Když je to takhle, tak už vím, kdo jste. Prosím,
jen pojďte dále.“ Ten den jeho hlas zněl mnohem
lépe, než v telefonu. „Nemyslel jsem, že se objevíte
tak rychle. Popravdě řečeno, podezříval jsem vás, že
jste si ani nezapsal adresu…“
„No, ve skutečnosti jsem měl tady poblíž nějakou
záležitost na vyřízení a tak nějak se to dobře sešlo,
protože jsem díky tomu mohl přijet.“ Přistoupil jsem
k němu a nabídl mu ruku, kterou Krawczyk okamžitě
stiskl. „Rád vás poznávám. A teď bych se chtěl dozvědět…“
„Okamžik,“ přerušil mě. „Prosím, sedněte si.“
Rukou ukázal na protilehlou postel. „Tam to bude
nejlepší, protože židle tady máme… to znamená, že
jsou hrozně tvrdé.“
„Nemám příliš mnoho času, no, ale možná si
na chvilku sednu. Jen, neměl byste něco proti tomu,
že bych trochu odsunul žaluzie?“
„Samozřejmě, poslužte si.“
Světlo dovnitř vnikalo pouze několikacentimetrovou škvírou pootevřeného okna. Když jsem jakoby
nechtěně při manipulaci s žaluziemi okno otevřel trochu více, Krawczyk nijak nezareagoval.
Musel jsem to udělat, protože to v pokoji páchlo
po rozkládajícím se těle.
Nebyl to zápach moc intenzivní, ale bylo jej cítit
natolik výrazně, že kdybych neotevřel více okno, jen
těžko by se tam dalo vydržet déle, než několik minut.
Nakonec, když se trochu rozjasnilo, jsem usedl
vedle mé neodlučitelné brašny přes rameno na postel naproti Krawczyka. Byl to starý člověk se zničenou, znuděnou a vrásky zbrázděnou tváří. Bylo pro
mě obtížné přesněji odhadnout jeho věk, ale zcela
jistě měl již hrubě po osmdesátce.
„Cítíte to taky?“ zeptal se.
Odpověděl jsem tázavým pohledem, ale věděl
jsem přesně, co má na mysli.
„Ještě do včerejška lůžko, na němž sedíte, nebylo prázdné. Spal v něm Vladek… Kdysi Mistr Polska v boxu, olympionik,“ usmíval se smutně. „Občas
sem dokonce někdo přijel udělat s ním rozhovor, ale
nakonec – byla z něj jen nepotřebná věc, jako z každého jiného. Možná dokonce ještě horší, protože už
nechodil, dělaly se mu proleženiny a hnil jako každý
druhý v jeho stavu.“ Zamyslil se. „Taky se jmenoval
Krawczyk…“
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Teď jsem již pochopil údiv sestřičky, že se ptám
na jiného Krawczyka.
„Řekl jste: Jmenoval se… Znamená to, že…“
„Zemřel včera v noci v téhle posteli a to ještě
docela časně. Noc byla horká a já jsem teprve ráno
zjistil, že s ním není něco v pořádku… Ale nebojte
se…,“ zpozoroval, že se začínám nepokojně vrtět.
„Celou postel i matraci hned vyměnili. Zůstal pouze
rám. No a smrad, ale ten se brzo vyvětrá. Vím to, protože něčím takovým neprocházím poprvé… Vy jste
ještě mladý, ještě jste si nezvykl…“ Opět ten smutný
úsměv. „Ještě na to máte čas…“ Krawczyk spustil
zrak na své revmatizmem zkroucené dlaně.
Abych mysl zaměstnal něčím jiným, rozhlédl
jsem se po pokoji. Dvě skříně, dva stoly, dva stejné noční stolky u postelí, ale pouze jeden s na něm
položenými novinami (zahlédl jsem mezi nimi několik čísel Tvého Média), vedle nichž stál nahlas tikající
staromódní budík.
„Odměřuje můj čas,“ zaslechl jsem hlas Krawczyka, který, jak se ukázalo, si mě znovu prohlížel.
„A jde čím dál rychleji. Máte taky takové hodiny?“
„V dnešní době má každý hodiny,“ odvětil jsem
výmluvně a hned poté jsem dodal: „Víte, je dobře, že
jste se zmínil o čase, protože, jak jsem už zmínil, nemám ho příliš nazbyt. Nuže, přejdeme tedy k věci?“
Pokývl hlavou, řekl: „dobře“ a pak dlouhou chvíli
mlčel a hleděl do okna. Nakonec se do mě vpil svýma sytě zelenýma očima a řekl:
„Chci, abyste odvolal tu soutěž.“
„Táhl jste mě sem jen proto, abyste mě poprosil o tohle?“ zeptal jsem se a sáhl jsem po brašně.
„Stačilo to říci do telefonu a nemuseli jsme se navzájem obírat o čas. To je má práce a nedovolím, aby se
do ní kdokoliv montoval, dokonce i když je to někdo
vašeho věku.“
Vstal jsem.
„Chviličku, pane Lukáši, tak se jmenujete, že
ano? Můžu vám říkat jménem? Jen prosím chviličku
počkejte,“ snažil se vstát, ale nedokázal to. „Snažně
prosím, ještě si na chvilku sedněte.“
Splnil jsem jeho prosbu, ale tentokrát jsem si neudělal pohodlí, jen jsem si přisedl na okraj matrace.
„Děkuji,“ vydechl, jak se mi zdálo, s obrovskou
úlevou. „Tak jak, můžu jménem?“
Přitakal jsem hlavou.
„Tedy, Lukáši, vím, že je to tvá novinářská práce
a vím taky, že ti za ni platí. Na druhou stranu, novinářská profese je rovněž povolání, mise… Snad mi
dáš za pravdu?!“
„Ale co to má společného s tou soutěží?“
„Hned to vysvětlím. Vím, že se ti to může zdát
divné, ale pochop, chtěl bych ještě před smrtí vykonat něco dobrého.“
„Stále nechápu.“ Začal jsem být netrpělivý.
Na okamžik se zamyslel a pak řekl:
„Chci ti nabídnout jistou dohodu. Vypadáš jako
poctivý člověk a soudím, že pokud ji uzavřeme, tak
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dodržíš slovo. Soutěž má téma: Temné historky, je
to tak?“
„Ovšem.“
„Povyprávím ti temnou historku. Řeknu ti ji, a pokud se ukáže, že jsi nikdy dříve neslyšel nebo nečetl
něco přinejmenším stejně temného, tak tu soutěž zastavíš. Jsi schopen podstoupit to riziko?“
Teď už to znělo dost zajímavě. Můj novinářský
nos mi našeptával, že když už ten chlápek tak naléhá, tak má možná fakticky něco zajímavého, co by
mi mohl říci.
„Ale proč vám na tom tak moc záleží?“ zeptal
jsem se.
„K tomu se dostaneme. Teď je nejdůležitější tvá
odpověď. Ano nebo ne, Lukáši?“
Zahleděl jsem se do jeho ještě před malou chvílí
papírově bílé tváře, na níž teď vykvetly světle červené ruměnce.
„Obecně vzato bysme to mohli zkusit,“ začal
jsem nejistě. „Ale ještě jedna věc – bude-li mít váš
příběh navrch a já soutěž odvolám, budu moci vaše
vyprávění jakkoliv využít?“
Tentokrát se zamyslel on. Vedli jsme hru, jako
dvojice zkušených šachistů.
„Dobře, ale jen v plné verzi, otiskneš tedy přesně
to, co řeknu. Bez zkracování a zkrášlování.“ Zachrchlal a na chvíli jím otřásl náhlý kašel, měl jsem tedy čas
se zamyslet. Když kašel ustal, řekl jsem:
„Jsme domluveni, pane Krawczyk. V takovém
případě poslouchám.“
„Jak to, poslouchám? Přece nejsi schopen zapamatovat si všechno slovo od slova…“
„Dobře, máte pravdu. Okamžik…“
Sáhl jsem do brašny pro diktafon, zkontroloval
stav baterií a po chvíli se zeptal:
„Jste připraven? Čekám na signál a můžeme začít.“
Zadržel mě pohybem ruky, několikrát si odkašlal
jako student před recitací na školní akademii, a pak
pokývl hlavou.
Stiskl jsem tlačítko nahrávání, položil diktafon
na stolek a pohodlně se usadil na posteli, ještě donedávna patřící Vladislavu Krawczykovi.
4.
Jmenuji se Adolf Krawczyk a mám osmdesát dva
let. Posledních šest z nich jsem strávil v Domě sociální péče „Iris“ v Horním Rykově, kde mě stále drží
jen proto, že jim odevzdávám část svého bídného důchodu. Mužů (neboť přes to všechno jsme stále muži),
takových jako já, jsou zde desítky. Jsme vzduchem,
z něhož je možné vyrazit nějaké peníze, ale okna, kterými bysme mohli vyvanout, nejsou otevírány moc
dokořán pouze s ohledem na fakt, že poskytujeme
prostředky vedení ústavu.
Možná je těžké tomu uvěřit, ale každý z nás, každý
z těch scvrklých a křehkých organismů, odsouzených

na milost a nemilost lhostejného personálu, má svůj
příběh. Svraštělá, převážně již bezzubá ústa by bez váhání mohla odpovědět na dotaz na nejkrásnější chvíli v životě nebo na nejtragičtější událost. Mladá, krásná děvčata, která se na nás podívají jen proto, aby
nám s umně skrývaným znechucením vyměnily plíny,
spoďáry nebo bažanty, si ani nedokáží představit, kolik
by se toho od každého z nás mohla naučit. My opravdu
máme skvělou paměť. Možná si někdo z nás nepamatuje, co bylo včera nebo před pěti minutami, velmi přesně
si však vybavujeme chvíle, kdy jsme byli mladí a natolik
hezcí, že s námi mladá děvčata – hodně podobné našim
ošetřovatelkám – urputně koketovala. Právě s takovým
obdobím mého života se pojí historka, na niž bych chtěl
navázat v tomto krátkém příběhu.
Moje matka zemřela na tuberkulózu, když jsem
začal chodit do školy, takže si na ni skoro vůbec nepamatuji. Roztřepené obrazy, které zůstaly v dětském
podvědomí, mi umožnily si ji zapamatovat jako smutnou, věčně vyděšenou ženu, která se bála svého muže
(a mého otce) mnohem více, než samotné smrti. Když
zemřela, její strach ze silných úderů přešel na mě
a oba starší sourozence. Byli jsme biti pravidelně, obzvláště když se otec domů vracel opilý. Ach, takových
příběhů je.
Kromě mlácení osob nejbližších a alkoholu měl
můj otec ještě jednu vášeň – je-li to možné tak nazvat. Byl člověkem nezvykle nábožensky založeným.
Takže, chtě nechtě, do dvacátého roku života jsem se
musel účastnit svatých mší jako ministrant. Je samozřejmé, že jsem byl vděčným objektem dorážení svých
vrstevníků, i přesto jsem každou neděli pokorně sloužil v kostele; otcovy vášně jsem se bál mnohem více,
než uštěpačných poznámek kamarádů ze vsi.
Zbyšek bydlel v domě naproti, na druhé straně silnice, a byl mým nejlepším kamarádem. Od nejmladších let jsme každou volnou chvíli trávili společně. Jak
tomu obvykle bývá – zamilovávali jsme se do stejných
dívek, společně jsme kouřili naše první cigarety ubalené z jakési odporně páchnoucí trávy a poprvé ochutnávali alkohol.
Když mi bylo devatenáct, jedno z parných červnových odpolední, když jsem se zrovna chystal na večerní bohoslužbu, přišel otec domů, zadíval se na mně
a řekl:
„Zbych Matlaků spadl pod sekačku. Mrtvola
na místě.”
Cítil jsem se tak, jako by mě někdo praštil obuškem přímo do středu hlavy. Obraz, který jsem měl
před sebou, zakryly tmavé skvrny, a do očí se mi okamžitě začaly hrnout slzy. Smrt kamaráda zabolela
stejně silně, jako lhostejný tón otcem vyřčených slov.
„Už půjdu do kostela, tati, řekl jsem lehce se třesoucím hlasem.
„Už? Vždyť je teprve pět.”
„Musím připravit bohoslužbu. No a chtěl bych se
ještě pomodlit za Zbyška.”
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„Jemu žádná modlitba nepomůže. Do kostela
v neděli nechodil, takže už se jistě smaží v pekle.”
Se sklopeným zrakem jsem minul otce ve dveřích.
Bál jsem se tehdy na něj pohlédnout; nechtěl jsem,
aby z mých očí vyčetl, jak strašně ho nenávidím.
Na pohřeb se sjeli lidé ze všech blízkých vsí. Smrt
mladého muže, navíc jedináčka, jako magnet přitáhla všechny, kteří chtěli vidět, jaký cirkus bude u hrobu vyvádět stará Matlaková. Nikdo to neřekl nahlas,
ale určitě byli mnozí zklamáni tím, že Zbyškova matka na pohřeb vůbec nepřišla. Vyrojila se kolem toho
spousta různých klepů, já však od svého kamaráda
vím, že se tak rozhodla sama, protože by to jednoduše
nebyla schopna unést.
V září toho samého roku, po mši, mě varhaník
požádal, abych na něj počkal před kostelem u brány. Když uzamkl kostel, přistoupil ke mně, zapálil si
a řekl:
„Je taková věc, Krawczyk.”
Mlčel jsem, čekal, co bude dál. Neměl jsem vůbec
ponětí, co mi varhaník může chtít.
„Je třeba silného chlapa. Ty jsi silný, takže nám
pomůžeš.”
„Ale v čem?”
„Je třeba vykopat rakev a vložit ji do zděné hrobky.”
„Pane Stasiak, já ne… Musíte najít někoho jiného…“
„Znal jsi mladého Matlaka?”
„Ano,” odpověděl jsem a sklonil hlavu.
„To byl tvůj dobrý kamarád?”
„Byl.”
„Pro něj to uděláš.”
Tím diskuse skončila. Varhaník se ke mně otočil
zády a odešel směrem ke svému domu.
O tři dny později jsem za soumraku stanul u Zbyškova hrobu s rýčem. O chvíli později se ke mně připojil místní hrobník, varhaník a Matlakové. Celou záležitost bylo třeba vyřídit co nejdříve a hodně diskrétně.
Kněz nakonec poskytl neoﬁciální souhlas, ale žádné
epidemiologické úřady informovány nebyly, protože
by zcela jistě s přesunutím rakve nesouhlasily. Od pohřbu totiž uplynulo příliš málo času.
Pracovali jsme hodně intenzivně. Po několika
desítkách minut první rýč tupě udeřil o víko rakve,
o deset minut později se nám ji podařilo z hrobu vytáhnout. Ihned jsme se připravili k jejímu přenesení, když nás Matlaková začala prosit, aby mohla ještě
jednou, alespoň na chvilku, pohledět na syna. Ubrečeně říkala, že když to neudělá, nikdy si neodpustí, že
nebyla na jeho pohřbu. Varhaník zpočátku rozhodně
oponoval, když však ženino lkání začalo být nebezpečně hlasité, řekl:
„Půl minuty, paní Matlaková. Déle ne, protože by
mohly být problémy. Krawczyk -” otočil se ke mně „vylom rýčem víko.”
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Udělalo se mi šouﬂ, ale bez reptání jsem splnil
rozkaz. Víko odskočilo s udivující lehkostí a hned poté
jsem spatřil v rakvi ležícího Zbyška.
Litoval jsem, že jsem tehdy neodvrátil hlavu.
V na bílém plátně ležící postavě jsem jen s obtížemi
rozpoznával svého kamaráda. Jeho tvář obrůstala
hustá, bílozelená plíseň. Nejvíce jí bylo v očních důlcích a ústech, z nichž nechutná substance jakoby vytékala. Mým tělem otřásla náhlá nevolnost, protože se
však, s ohledem na Matlaky, neslušelo reagovat nějak
prudce, stočil jsem zrak jiným směrem a snažil se nemyslet na to, co jsem viděl. Právě tehdy došlo k něčemu, co nezapomenu do konce života.
Zbyškova tiše vzlykající matka poklekla vedle rakve a přitulila rozkládající se mrtvolu na svá prsa.
„Synáčku,” zašeptala. „Můj milovaný synáčku…“
Ve vzduchu jsem cítil z rakve vystupující smrad.
„Paní Matlaková,” ozval se tiše varhaník. „Musíme to víko už zavřít. Paní Matlaková!” řekl již hlasitěji.
Podívala se na něj nepřítomným pohledem.
„Ano, ano, vím…,“ sotva slyšitelně zašeptala, jako
nad kolébkou spícího dítěte. „Jen ještě chvilku… Krátkou chviličku…“
Z kapsy zástěry vytáhla bavlněný kapesník a citlivými, pečlivými pohyby začala ze Zbyškovy tváře stírat plíseň. Za okamžik můj přítel vypadal takřka stejně, jako v den pohřbu.
Matlaková se, když pohleděla na to, co z jejího
syna zůstalo, něžně usmála.
„Spinkej klidně, drahoušku,” řekla ještě s lehkým
úsměvem a pak se podívala na varhaníka. „Teď už to
můžete zavřít. Děkuji vám, pane Stasiak. Děkuji vám
všem. Na shledanou.” To byly její poslední slova, která jsem slyšel.
Zbyškova matka vyšla ze hřbitova a my jsme dokončili práci.
O dva týdny později jsme se na tom samém místě
zase všichni sešli. Tentokrát na pohřbu paní Matlakové.
5.
Když jsem ten samý den večer přepsal nahraný
příběh, s výše zmíněnou počáteční částí jsem neměl
větších problémů. Krawczyk mluvil dost hlasitě a celkem zřetelně, občas se pouze svévolně opakoval, ale
to šlo lehce upravit – stačilo pouze vynechat některé
nepotřebně vyřčené věty.
Když v příběhu došel k pohřbu matky Zbyška
Matlaka, na několik minut se odmlčel. Seděl nehybně
a jeho hlubokými vráskami zbrázděná tvář byla zkřivena smutkem. Nespěchal jsem na něj, uznal jsem,
že možná sbírá a tříbí myšlenky před další částí vyprávění. Nebylo mu ale umožněno v něm dále pokračovat. Z chodby k nám dolehly zvuky cinkajícího nádobí, svědčící o tom, že se blíží doba obědu.
Dveře se otevřely a v nich stanula žena, hned

poté se na Krawczykově stolku objevil jí přinesený
plastový tác se dvěma talíři.
„Nebudu překážet,“ řekl jsem. „Vrátím se tak
za dvacet minut, vy se v klidu najezte.“
Neprotestoval. Třesoucí se rukou sáhl po lžíci; já
jsem vypnul diktafon, a aniž bych si vzal své věci,
opustil místnost.
Když jsem vyšel před budovu, ukázalo se, že se
většina chovanců ústavu vydala na oběd, takže jsem
se mohl svobodně projít po parku bez nebezpečí
ostřelování zvídavými pohledy.
Radostně jsem vdechoval svěží vzduch, tolik odlišný od toho dusivého, který vyplňoval pokoj. V hlavě mi neustále klokotal dost zajímavý začátek Krawczykova příběhu, musel jsem sám sobě přiznat, že
jsem hodně zvědavý na další část. Jedno se ale zdálo jisté – dokonce, i kdybych celou cestu nespojoval
s vyřízením oken, stálo by za to sem přijet.
Došel jsem alejí k bráně a přešel jsem asfaltovou silnici, abych hned zahnul směrem ke hřbitovu.
Něco mi říkalo, že se domnívám, koho pohřbu jsem
se mimovolně částečně účastnil. Neforemný pahorek na konci nově vzniklé řady hrobů a k dřevěnému
křížku přidrátovaná cedulka mě v mém přesvědčení
utvrdily.
„Proč nikdo nebyl na pohřbu vašeho spolubydlícího?“ zeptal jsem se po návratu, když jsem zaujal
své místo. „Byl neoblíbený? Vždyť to zase není tak
daleko.“
Krawczyk zakroutil hlavou.
„Ne, máme tady takové naše pověry starých lidí,“
usmál se rozpačitě. „Víš, několikrát v minulosti se
stalo, že šli někteří na pohřeb a později, sotva po několika dnech, se na hřbitov vydali znovu, tentokrát
ale již nastálo. Chceme žít, můj chlapče. Dokonce,
i když je život starce nesnesitelný a kdo ví, jaký ještě,
i tak nikdo z nás nespěchá na druhou stranu ulice…“
„Chápu. Můžeme už pokračovat?“
„Chviličku, ještě jedno. Informace v místě, jako
je tato, se šíří rychlostí blesku… Máš modré auto, že
jo?“
Přitakal jsem.
„Musím ti ještě říci, že jsi svým příjezdem v některých vyvolal strach. Vím, že to není tvá vina, protože jak bys to mohl vědět…“
„Strach? Proč?“
„To je další místní pověra. Většina zdejších chovanců žije v přesvědčení, že auta této barvy přivážejí
smrt. Říkáme jim modří poslové – hloupé, že ano?“
podíval se na mě vyčkávavě.
„Těžko říci. V každém případě se omlouvám, neměl jsem ponětí…“ Teď jsem neměl problém pochopit vylekané pohledy, které mě přivítaly, když jsem
vjel na pozemek domova.
„Nemusíš se omlouvat. Tak jak? Pokračujeme?
Mám toho ještě hodně co říci a odpoledne se cítím
ještě hůře, než ráno.“
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Než jsem zapnul diktafon, uvědomil jsem si, že
nepříjemný zápach rozkládajícího se těla v pokoji jakoby zesílil.
6.
Přesně týden po pohřbu jeho matky se mi zdálo
o Zbyškovi.
Vypadal odpudivě, snad ještě ošklivěji, než tehdy, kdy v dost pokročilém stádiu rozkladu ležel ve své
rakvi. Teď již plíseň z jeho tváře odpadala po kusech,
přičemž odhalovala hnijící, nahnědlé maso a mezi
ním bíle zářící kousky lebky. Viděl jsem i kosti vylézající zpod popraskané kůže na jeho dlaních.
Všechno se odehrávalo na jednom z našich oblíbených míst – pod starým dubem rostoucím na pahorku
za vsí, nedaleko dlážděné silnice, vedoucí do sousední
vesnice. Setkávali jsme se tam již od raného dětství,
někdy sami, jindy ve větším počtu. Rozdělávali jsme
ohně, pili jsme samohonku, když se někomu povedlo ji nějakým zázrakem sehnat. Naposled – den před
osudným neštěstím se sekačkou…
Bylo těžké na ten sen zapomenout. Seděli jsme
naproti sobě na trávě. Smrad rozkládajícího se těla
mého přítele byl přímo nesnesitelný a ze Zbyškova
vzhledu se mi zvedal žaludek, ale… byl jsem rád, že
je se mnou. Od smrti matky (a možná dokonce ještě před ní) byl přeci mně nejbližší osobou, nepočítaje
Hanku – dívku, s níž jsem se tehdy, potají, aby se to
nedozvěděl otec, scházel.
Delší čas jsme si povídali, vzpomínali dobré časy,
on tvrdil, že teď tak normálně nevypadá, jen tehdy,
když se chce setkat s někým živým. Moc jsem z toho
nepochopil, nedbal jsem na to. Chápal jsem, že se tohle všechno neděje ve skutečnosti, ale přesto jsem se
cítil dobře a… A když jsem se vzbudil, bylo mi to líto.
Radši bych s ním ještě chvíli rozmlouval.
Nejdivnější bylo zakončení toho snu. Zbyšek s obtížemi vstal a řekl:
„Chtěl bych ti pomoc, Dolo. Vím, že máš problém
a vím taky, že čím déle to bude trvat, tím to pro tebe
bude horší.“
Když jsem se ho zeptal, co má na mysli, odpověděl:
„Jde o tvého otce. Měj na paměti, že když mi nedovolíš pomoci, tvůj život se změní v peklo na zemi.“
„A odkud to ty můžeš vědět?“
„Mohu ti pomoci, protože tě znám a vím, že si sám
neporadíš.“
„Ale jak?! Co chceš udělat…?“
„To, co bude třeba,“ odpověděl rozhodně a v jeho
slabém hlasu zazněl nenávistný tón. „Tohle se ti,
Dolo, zdá, ale pokud chceš, abych ti pomohl, přijď zítra na tohle místo po setmění. Setkáme se a už to nebude sen.“
Hned poté jsem se probudil.
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Po celý den jsem o tom všem přemýšlel. Čím více
hodin míjelo, tím absurdnějším se mi noční fantom
jevil; ranní sluneční paprsky dokonale zastřely veškeré stopy realismu.
Nebuď hloupý, takové věci se přece nedějí, rotovalo mi v hlavě.
Nakonec jsem již, pozdního odpoledne, nedokázal pochopit, jak já – již dospělý muž, jsem mohl vážně přemýšlet o nočním výletě a naději na setkání se
Zbyškem. A tak by to i zůstalo, kdyby nedošlo k události, která se udála po večerní mši…
Když jsem se po jejím zakončení vrátil domů, otec
seděl u kuchyňského stolu a tupým pohledem zíral
do protější zdi. Před ním stála již z poloviny vypitá
láhev vodky.
„Tak co, pojebaný hitlerovče?“ zeptal se, když
vstával. „Děláš to schválně? Schválně mě chceš zesměšnit před celou vesnicí, debile? Pro to jsem tě posílal do školy, abys nedokázal ani mši pořádně odsloužit?“
Stál přede mnou a vztekem lapal po dechu.
„O co ti jde, táto?“ zeptal jsem se, ale věděl jsem
to moc dobře. Během mše jsem byl trochu rozhozený;
vrátily se vzpomínky spojené se Zbyškem a nezvyklým snem. Jednou mi dokonce kněz musel dát nenápadné znamení, abych se koncentroval na své úkony.
Jsem si jist, že jedinou osobou, která si toho všimla,
byl můj otec.
„Jde o to, že mi nebudeš dělat ostudu.“
„Dobře, tati, už se to více ne…“
Pěstí mě vší silou udeřil do pootevřených úst.
Protočil jsem se a padl na bok. Na jazyku jsem ucítil
trpkou chuť krve, měl jsem také dojem, že jsem přišel o několik zubů, ale nebylo mi umožněno to zjistit,
protože mi hned poté silný kopanec přistál na tváři,
a pak další a ještě jeden. Otec mě bil zkušeně a metodicky. Byla to jedna z nemnoha věcí, v nichž byl
opravdu dobrý. Když jsem si instinktivně zakryl hlavu, kopal mě do žeber a břicha, až do vyčerpání… Náhle přestal. Chtěl jsem se zvednout, ale nedokázal
jsem to; v té době si silně lokl z lahve, ale pak se vrátil
a opět mě začal kopat, tentokrát do zad, v oblasti ledvin. Než jsem ztratil vědomí, uvědomil jsem si, že mě
chce umlátit k smrti.
Probral jsem se v té samé skrčené pozici, stále
jsem si bránil hlavu rukama. Každý pohyb způsoboval
ohromnou bolest, ale nějak se mi podařilo zvednout.
Na dvoře už byla takřka tma, ale ne natolik, abych
v kuchyni nezahlédl otce, který spal s hlavou opřenou
o ruce položené na stole. Lahev stojící před ním byla
prázdná.
Chtěl jsem ho zabít, přísahám, nebyl jsem toho
ale schopen. Stále omámený jsem vyšel na dvůr a nerovným krokem jsem se vydal k dubu, u nějž na mě
měl čekat Zbyšek. Ve stavu, v jakém jsem se nacházel,
jsem věřil, že se sen může ukázat být prorockým, můj
přítel se vrátí z jiného světa a pomůže mi vyřídit si

HOW AR D – 8/2013

to s nenáviděným otcem. Inu, jen chvíli předtím jsem
pořádně schytal pár ran do hlavy…
Samozřejmě jsem pod dubem nenašel nikoho.
I přesto jsem byl rád, že jsem tam šel. Tehdy bych
byl raději kdekoliv jinde, jen ne doma, ve společnosti rasa, který pořádně nedokončil svou práci, ale každým okamžikem se k ní mohl vrátit.
Chlad noci na mě zapůsobil trošku osvěžujícím
způsobem. Seděl jsem ve tmě, zaposlouchaný do obklopujících mě zvuků a registroval bolestivé signály,
vysílané ze zmláceného těla. Přišel jsem o dva zuby,
měl jsem pravděpodobně polámaná žebra, ale jestliže
jsem pořád žil, byla šance, že se z toho nějak vylížu.
V jistém okamžiku jsem za zády zaslechl kroky.
Již jsem dokázal sám sebe přesvědčit, že Zbyšek nepřijde a možná právě kontrast mezi střízlivým oceněním situace a dobře zapamatovaným vzhledem zpola
rozkládajícího se kamaráda, způsobil náhle zrychlení
tepu.
A co když je to pravda? Že za chvíli přede mnou
stane ve stavu, v jakém jsem ho viděl ve snu?
Zvedl jsem se a opřel zády o kmen stromu.
Noc byla hodně tmavá, a dokonce, i kdyby stál někdo přímo přede mnou, určitě bych ho neviděl. I přesto jsem ze všech sil napínal zrak v naději, že se mi ji
podaří prohlédnout. K mým nosním dírkám zavanul
odér rozkladu, tráva opět tiše zašelestila.
„Zbyšku?“ zaslechl jsem svůj chvějící se hlas.
„Zbyšku, jsi to ty…?“
Ticho.
Když ze strany nejbližšího hospodářství zaznělo
táhlé zavytí psa, začal jsem se doslova třást strachy
a nemělo to nic společného s radostí ze setkání s přítelem, kterou jsem si pamatoval ze snu.
Tráva několik kroků ode mě znovu zašelestila,
mdlý puch se stal přímo nesnesitelný, ale všechno to
trvalo pouze pár vteřin. Nedlouho poté jsem opět nasával čistý vzduch a nedaleko vyjící pes zmlkl.
Do doby, kdy na východě začal horizont blednout,
se nepřihodilo už nic, přinejmenším já jsem si ničeho nevšiml. Několikrát jsem usnul, takže noc uběhla
dost rychle.
Silnici vedoucí přes vesnici pokrývala hustá a vlhká ranní mlha, která omezovala viditelnost maximálně na deset metrů. Brodil jsem se jí a přemýšlel, zda
je vrátit se domů dobrý nápad. Otec s kocovinou býval
ještě mnohem nebezpečnější než střízlivý. Další jeho
charakteristickou lekci bych opravdu nemusel přežít,
proto jsem se rozhodl schovat se ve stodole patřící rodičům mé dívky a tam přečkat alespoň do poledne.
Při promýšlení plánu na nejbližších pár hodin
jsem šel se sklopenou hlavou, proto jsem přede mnou
stojící postavu zpozoroval teprve tehdy, když jsem byl
několik kroků před ní.
Prudce jsem se zastavil. Mlha mezi námi visela
jako hrubý koberec, ale ranní šero každým okamžikem

více a více ustupovalo nadcházejícímu úsvitu, proto jsem známý obrys postavy poznal bez nejmenších
problémů.
Naproti mě stál Zbyšek Matlak. Jeho tvář byla
rozmazanou hnijící skvrnou, ale oblek a kravatu,
v nichž byl pochován, bych poznal i na samém konci světa. V žádném případě nešlo o halucinaci, viděl
jsem ho tak zřetelně, jako teď vidím tebe, chlapče.
Cítil jsem, že mi v jedné vteřině krev přestala proudit v žilách, začala se mi motat hlava a nohy
najednou odmítly poslušnost a neposlouchaly, když
jsem jim přikazoval co nejrychleji utíkat. Když se Zbyšek pohnul mým směrem, myslel jsem, že leknutím
padnu mrtev k zemi, ale nestalo se tak. Možná proto, že jsem zaslechl jeho známý, byť než kdysi trochu
nižší hlas:
„Byl jsem večer u dubu, ale viděl jsem, jak hodně
se bojíš, proto mě napadlo, že bude lepší promluvit
si s tebou za dne.“ zastavil se v jisté vzdálenosti, ale
natolik blízko, že jsem cítil z něj vycházející zápach
rozkladu. „Teď nevím, zda to byl dobrý nápad… Držíš
se nějak?“
Nejistě jsem přitakal.
„Neboj se, vím, jak vypadám, ale to je přeci jen
dočasný stav. Když to někdo potřebuje, je občas třeba se zvednout ze země. Někdo, jako ty, Dolo. Proto
jsem tady…“
Nedokázal jsem nic říci, ale dýchal jsem už docela
klidněji.
„Ale tvá přítomnost pod dubem nestačí,“ pokračoval. „Musíš mi říci, že to chceš, protože jinak to nebudu moci udělat.“
„Že chci… co? Co nebudeš moci udělat?“
„Tvůj otec ti zničí život. Jestli to hned nezastavíš…
nezastavíme… tak už bude pozdě. Znám tě, a vím, že
to sám nedokážeš udělat. Proto jsem tady,“ zakončil
zase tím samým oznámením.
„Co máš v plánu? Nechceš ho snad…“
„Ano. Domyslel sis to dobře.“
Z vedlejšího hospodářství k nám dolehlo táhlé zavytí, od zahrady, ležící o kousek dále, mu odpovědělo
další.
„Nevím, Zbyšku… Je to stále můj otec.“
„Málem tě včera umlátil jako nějakou špínu, jako
nejprašivějšího psa…“
„Vím, ale… Nejsem si jistý. Musím se rozhodnout
už teď, v tuto chvíli?“
Chvíli stál nehnutě.
„Dám ti ještě jeden den na rozmyšlenou, ale už
poslední. Pokud nebudeš zítra na stejném místě, budeš si za to moct sám.“
„Dobře,“ odpověděl jsem. Předtím jsem se snažil
nedívat se mu do tváře, teď jsem to udělal. Nevypadal
už tak strašně, alespoň se mi to tak zdálo.
Přistoupil ke mně a napřáhl ruku.
„V takovém případě, doufám, že zítra.“
Nějakou dobu jsem se ostýchal, nakonec jsem
však znechucení přemohl a jeho dlaň stiskl. Byla
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studená, měkká a oslizlá. Ucítil jsem i tenké kosti, vystupující zpod kůže a rozkládající se tkáně.
O několik okamžiků později jsem stál na cestě
sám, zaposlouchaný do šíleného vytí psů z celé vesnice. Než jsem se vydal dále, automaticky jsem přiblížil
pravou ruku k obličeji.
Necítil jsem nic, kromě pachu vlastního potu
a krve, kterou jsem si večer setřel z úst a která již dávno stihla uschnout…
7.
Trpělivě jsem čekal, až záchvat Krawczykova suchého kašle pomine, vypadalo to však, že tentokrát
je problém vážnější. Během vyprávění svého příběhu
se můj vypravěč několikrát přerušil, aby se vypořádal s podobným záchvatem, tentokrát se takřka dusil a z jeho očí tekly slzy. Ostatně již několik minut
vyprávění jednotlivých vzpomínek způsobovalo starouškovi čím dál větší problémy a mě uvádělo do pochybností, zda svůj příběh dokáže dokončit.
Rukou ukázal na plastovou lahev s minerálkou,
stojící vedle stolku. Nalil jsem mu půl skleničky, on
natáhl ruku, upil několik loků, pak se natáhl na postel
a přivřel oči. Těžce oddychoval.
Když se mi začalo zdát, že usnul, zaslechl jsem:
„Už to nedokážu. Promiň, chlapče, teď si musím
trochu odpočinout,“ jeho hlas byl natolik slabý, že
jsem jen tak tak dokázal rozlišit jednotlivá slova.
„Kolik času potřebujete?“ zeptal jsem se.
„Možná celou věčnost. Dneska už z toho nic nebude. Omlouvám se.“
„Řeknete alespoň, zda jste tam druhého dne
šel?“
Zakroutil jen hlavou a otočil se ke mně zády.
Po chvíli jsem zaslechl jeho těžké, ale klidné oddechování, nejtišeji, jak to jen šlo, jsem tedy opustil pokoj.
V autě jsem se zamýšlel nad tím, zda má smysl
čekat a zkusit ten den ještě jednou namáhat Krawczykovu hlavu. Nakonec jsem se rozhodl, že když sám
jednoznačně řekl, že toho dne už nechce vyprávět,
takový pokus by z mé strany byl hrubě netaktní.
Mnou řízený modrý posel opustil pozemek domova důchodců v Horním Rykově, aby se na něm již
nikdy neobjevil.
Ještě ten samý den večer jsem do počítače přepsal všechno, o čem Krawczyk vyprávěl. Příběh se
vyvíjel celkem zajímavě, i když do nejtemnějšího, jaký
jsem v životě slyšel, měl ještě daleko. S konečným
rozhodnutím jsem však musel ještě posečkat. Mou
mysl tvrdohlavě zaměstnával dojem, že i přes horkou sprchu, kterou jsem podstoupil ihned po návratu
domů a vyprání veškerého oblečení, které jsem měl
v domově důchodců na sobě, stále kolem sebe cítím
slabý mrtvolný zápach. Okna byla otevřena dokořán,
a přesto bych mohl přísahat, že mě stále doprovází.
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Zcela jistě se vracely noční můry z dětství, kdy jsem
ve věku necelých deseti let v nemocnici navštívil umírající, na celém světě nejmilovanější, babičku. I přes
veškeré snahy mé matky jsem se právě tehdy poprvé
seznámil s prohnilým zápachem proleženin – tím samým, s nímž jsem měl co do činění o několik hodin
dříve.
Sundal jsem ze šňůry mokré prádlo, ještě jednou
je nacpal do pračky, do zásobníku nalil dvojitou dávku aviváže a pak podruhé vlezl pod horkou sprchu.
Teprve tehdy ten nepříjemný pocit zmizel.
Když jsem seděl u psacího stolu, konečně jsem
se mohl věnovat klidnému přemýšlení, nakolik jsou
sdělená fakta založena na autentických událostech
a nakolik jsou pouze výmyslem starého, nemocného
člověka, který by se na sklonku svého života chtěl
objevit na stránkách populárního časopisu a takto
se zapsat do historie. Tak či onak, nepovažoval jsem
den za promarněný. Tím více, když jsem si vzpomněl
na svá okna, jejichž výroba ve ﬁrmě ONO zcela jistě
již vkročila do první fáze.
Nazítří, ještě před odchodem do práce, při popíjení své rituální kávy, jsem zběžně projel celý vytištěný text a stoprocentně se rozhodl, že by stálo
za to vyslechnout Krawczyka do konce. Nezávisle
na čemkoliv by to byl opravdu zajímavý základ solidního článku, a pokud bych nemusel, v souladu s daným slibem, odvolat soutěž (šance na takový průběh
věcí jsem odhadoval opravdu beznadějně), podařilo
by se mi upéct dvě pečínky na jednom ohni.
Navzdory výraznému vnitřnímu odporu jsem se
rozhodl jet do Horního Rykova ještě jednou, avšak
protože byl pátek a zrovna probíhaly poslední redakční práce na nejnovějším čísle Tvého Média, výjezd musel být odložen přinejmenším do pondělí.
Okolo třetí odpoledne se ukázalo, že není šance, abych se z kanceláře hnul hned po víkendu. Šéfredaktor odjížděl na svatbu někam do Bieszczad
a měl v plánu se vrátit až v úterý večer; a že jsem měl
za úkol jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupovat,
můj případný výjezd byl možný nejdříve ve středu.
Nejdříve, protože podobné výjezdy šéfredaktora se
hodně často „neočekávaně“ prodlužovaly.
Jen mi tam neumřete, dědku.
Tahle myšlenka, v mysli mnou vyřčená během telefonického rozhovoru s Krawczykem, mi neustále vířila hlavou, když jsem v noci z pátku na sobotu nemohl usnout a převaloval jsem se v posteli.
V sobotu jsem ho zastihl v hodně špatném stavu.
Ležel pod přikrývkou s přimhouřenými víčky, těžce oddychoval. V pravém předloktí měl vpíchnutou
kapačku, kterou do zeslabeného nemocného organismu z plastikového pytlíku, zavěšeného na stojanu
vedle lůžka, odkapávala průzračná tekutina. Sestra
mě nejprve vůbec nechtěla pustit dovnitř, nakonec
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souhlasila s maximálně půl hodinkou. Obával jsem
se, že to nebude stačit.
Zpočátku jsem měl pochybnosti, zda mě Krawczyk vůbec pozná, ale po chvíli se slabě usmál a zašeptal:
„Myslel jsem, že už nepřijdeš, chlapče.”
Nevěděl jsem, co odpovědět, tak jsem se jen
prostě posadil na „své“ místo.
Jedno mě překvapilo – sobota byla dost chladná, od rána dokonce trochu pršelo, díky čemuž bylo
v budově mnohem příjemněji, než posledně. Dokonce i nepříjemné pachy z chodbičky a chodby – dříve
takřka nesnesitelné – se teď zdály být mnohem méně
intenzivní.
Ale ne v Krawczykově pokoji.
Okno bylo otevřené více, než když jsem tu byl naposled, hnilobný zápach ale štípal v očích a způsoboval problémy s dýcháním. Jak je to možné, vždyť
od smrti druhého obyvatele pokoje uběhlo již tolik
času? Nakonec mě napadlo, že je to možná otázka proleženin mého známého, o kterých jsem dříve
nevěděl. Tak či onak, nemyslel jsem si, že by se mi
podařilo vydržet dokonce i tu se sestřičkou domluvenou půlhodinu.
„Máš s sebou diktafon?“
„Ano,“ odpověděl jsem a vytáhl přístroj z brašny.
„Zapni ho a vrať se za hodinu.“
„Pokud se necítíte dobře, tak…“
„Udělej to!“ zavrčel a chvíli bojoval s kašlem.
„Další příležitost už nebude.“
„Nemluvte takhle. Léky a kapačka…,“ zarazil
jsem se, protože na mě pohlédl tak, že další přesvědčování ztratilo smysl. „Dokážete mluvit dostatečně nahlas?“
„Budu se snažit.“
Zapnul jsem diktafon a společně se stolkem jsem
ho přisunul co nejblíže ke Krawczykově hlavě.
Když jsem odcházel, vzpomněl jsem si na otázku, která mě sužovala již dva dny. Doufal jsem, že ji
zaslechl, ale již jsem se na to neptal.
Prostě jsem za sebou zavřel dveře, vyšel ven
a vydal se k autu, které tentokrát bylo zaparkováno
dobrých několik desítek metrů před vjezdovou branou ústavu.
8.
Proč mě nazval hitlerovcem? Všechno to bylo
kvůli jménu, které mi sám dal. V meziválečném období bylo dost populární a neprovokovalo tak, jako teď.
Zajímavé je, že když do vsi začaly po třicátém třetím
roce tu a tam doléhat zvěsti o tom, co se děje v Německu, byl přímo hrdý, že jeho syn má stejné jméno,
jako velký vůdce západního mocnářství… Není těžké
si domyslet, že se to během války všechno změnilo,
ale skutečné peklo pro mě začalo po jejím ukončení.
Můj otec neměl tolik odvahy, aby se přidal k partyzánům, místo toho však, když již bylo zase bezpečno,
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vyhlásil svou soukromou válku jinému Adolfovi. Dobíral si mě, nazýval mě hitlerovcem, gestapákem,
švábskou sviní a to nejen mezi čtyřma očima, ale
i v přítomnosti svých známých a dokonce i mezi mými
přáteli…
Ale o tomhle jsem nechtěl mluvit.
Po tom, co jsi vyslechl dříve, zcela jistě nehodláš
odvolat soutěž, mám pravdu? Příběhy s živými mrtvými jsou pro tebe zcela jistě normální, chlapče. Ale
ve skutečnosti jsem vůbec nechtěl, abys sem přijel poslouchat o mém setkání se Zbyškem po jeho smrti. Šlo
mi o úplně něco jiného a právě nadešla vhodná doba,
abych ti objasnil mé pohnutky. Pokud budeš chtít, využiješ to, co řeknu a pošleš to dále. Pokud ne, jednoduše to všechno vymažeš. Je to na tobě.
Jsem starý a právě umírám, ale prožil jsem toho
mnoho. A víš co? Nebylo snad jediného dne, který
bych nemyslel na Zbyška a jeho matku, když jsem je
viděl tam na hřbitově. A, možná tomu neuvěříš, možná to nebyly ani tak nechtěné myšlenky. Něco, co
bych si mohl pamatovat jako nejstrašidelnější věc,
mi v paměti zůstalo jako vzrušující scéna zobrazující mateřskou lásku. Asi je to hloupé, ale – Bůh je mi
svědkem – když jsem se často k těmto událostem vracel, nejvíce jsem na celém světě Zbyškovi záviděl to,
že v jeho životě byl někdo, kdo ho miloval až takhle
moc. Nedokážu vyjádřit, jak strašně mi tohle celý život chybělo.
Kéž bych se někdy mohl vrátit do té noci, kdy jsem
za svítání potkal Zbyška…
Když mi bylo dvaadvacet, otec mě požádal, abych
se rozešel s Hankou, kterou nikdy neměl rád, a oženil
se s bohatou, o něco starší ženou, k níž jsem nic necítil. Byl jsem příliš slabý, nedokázal jsem se mu postavit. Trápili jsme se společně v tom papírovém svazku
několik let, až nakonec odešla a vzala s sebou i děti,
které jsem miloval více, než vlastní život. Pro ně někdo jako otec neexistuje. Nechtěly se se mnou vídat,
pouze přijímaly mnou čas od času posílané peníze.
Nakonec jsme vzájemné kontakty přerušili úplně. Dodnes nevím, proč se tak stalo. Stále si namlouvám, že
na tom nemám žádnou vinu, že to byla má žena, kdo
děti poštval proti mně. Ale stále častěji mě přepadají
myšlenky, že i tak jsem snad mohl být lepším otcem.
Když jsem zůstal sám, při životě mě držela beznadějně nudná a regresivní práce, kterou jsem z celého
srdce nenáviděl, ale díky níž jsem se alespoň každý
den donutil vyjít z domu. Nakonec jsem onemocněl
a musel strávit celé dny mezi čtyřmi stěnami, zahleděn do blbostí vysílaných v televizi. Můj bratr nežije již patnáct let, sestra koncem šedesátých let odjela
do Států a slehla se po ní zem. Nemohl jsem počítat
s jakoukoliv pomocí, takže jsem se nakonec, protože
by můj důchod nestačil na zaplacení hospodyně, musel rozhodnout přesunout se do domova důchodců.
A tady přicházíme k meritu věci, k příčině, kvůli které chci, abys odvolal tu proklatou soutěž. Chtěl
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bych vzkázat mladým začínajícím autorům: nevymýšlejte si neobyčejné příběhy o duchách, zjeveních nebo
upírech. Když jdete po ulici, pohlédněte do tváře starce neohrabaně se ploužícího opačným směrem. Pohleďte do jeho očí a v mnoha případech z nich vyčtete tak temné příběhy, že v noci budete mít problémy
usnout. A když už se vám to povede, budou se vám
zdát noční můry o dobách, v nichž – za několik desítek let – se budete šourat podél zdí domů, abyste
uhnuli z cesty mladším.
Pamatujte – Bůh je dokonalý. Vězte, že když už
dokázal vymyslet existenci takových lidí, jako jsem já,
na které si hodinu po pohřbu již nikdo nevzpomene,
tak Vy v žádném případě nemáte možnost vymyslet
nic lepšího. Namísto toho, abyste s perem dřepěli nad
kusem papíru nebo u monitoru počítače, jděte do světa, abyste svůj příběh projasnili alespoň sebemenším
zábleskem…
9.
Jen s velkými obtížemi jsem rozšifroval několik
posledních vět, linie vyprávění byla několikrát přerušena kašlem, Krawczyk hovořil čím dál nevýrazněji,
pauzy mezi jednotlivými větami (později již dokonce
mezi jednotlivými slovy) byly čím dál delší, častěji těžce dýchal, ale po několikerém poslechu jsem usoudil,
že jsem nepřeslechl ani slovo. Po dovyprávění svého
příběhu usnul těžkým spánkem a až do doby, kdy
jsem se vrátil, už nic více neřekl. Ukázalo se, že nahrávka od okamžiku jeho usnutí obsahuje již jen těžké, chraplavé oddechování a tikání letitého budíku.
Protože Krawczyk spal, nechtěl jsem ho budit.
Prostě jsem ze stolku vzal stále nahrávající diktafon
a bez rozloučení odešel.
Měl jsem celé sobotní odpoledne, neděli a pondělní ráno na to, abych se rozhodl. Mnohokrát jsem
Krawczykova slova pročítal a nakonec, ihned po příchodu do práce, jsem výkonnému redaktorovi oznámil, že soutěž stornuji a navrhl umístění odpovědného prohlášení v nejnovějším čísle. To bylo poslední
zvonění. Zpět už mé rozhodnutí vzít nešlo.
Svým způsobem bylo dobře, že jsem právě tehdy
byl já tím hlavním, kdo v redakci rozhoduje, protože
s Šéfredaktorem bych měl určitě spoustu problémů.
Ostatně, věděl jsem, že je budu mít i tak, ale vůbec
jsem se na to neohlížel.
Přesně jak se dalo očekávat, návrat mého šéfa
se odsunul o jeden den a volno jsem si mohl vzít teprve ve čtvrtek. Využil jsem neplaceného volna, hodil
na sedadlo spolujezdce nejnovější číslo Tvého Média a zase se vydal na setkání s Krawczykem. Zaprvé proto, abych mu ukázal časopis a informoval jej
o tom, že tu speciﬁckou sázku vyhrál. Druhým důvodem byl fakt, že ještě nedokončil svůj příběh o tom,
co se stalo následujícího dne po setkání se svým kamarádem. Vlastně to teď pro celou záležitost nemělo

žádný význam, ale zvědavost přeci může padnout
na každého, no ne?
Bylo přesně poledne, když jsem stanul nad dvěma, vedle sebe takřka jako dvojčata ležícími, čerstvými hromadami. Nedbale napsaná písmena na obou
tabulkách hlásala to samé jméno.
Nepamatuji se, kdy naposled jsem plakal nad
něčím hrobem – je zcela pravděpodobné, že to bylo
na pohřbu babičky… tentokrát se mi to stalo znovu.
Odjel jsem do Rykova, kde jsem koupil dva veliké věnce. K tomu velké množství různých svíček
ve skle – chtěl jsem, aby to vypadalo, že je na hrob
přineslo mnoho lidí.
Když jsem je zapálil, v hlavě se mi honily dvě myšlenky. První z nich – dobře známá, vyvolávala pocit
zlosti na sebe samotného. Když jsem to v mysli přemítal, rozhodl jsem se pokusit již nikdy více neopakovat tu cynickou formulaci, která mi proletěla hlavou
během telefonického rozhovoru s Krawczykem.
Druhou myšlenkou bylo: Teď už budete vedle
sebe ležet navždycky. Vzpomínám si, že mi bušilo
v hlavě ještě v době, kdy jsem parkoval před svým
domem.
Tehdy mě také napadlo, že má okna již jsou jistě hotova a mohl jsem se stavit do ONO, abych se
o tom ujistil.
A pak jsem byl na sebe hrdý, je-li to to vhodné
slovo, že mě to v Rykově vůbec nenapadlo.
Měl jsem tam přeci mnohem důležitější věci
na práci.
10.
Páteční aféra ohledně mého anulování soutěže
Temné příběhy byla mnohem méně bouřlivější, než
jsem čekal. Šéfredaktor sice trochu prskal, ale uklidnil jsem ho příslibem většího článku, který bude souviset s mými posledními výjezdy. Kromě toho, měl
jsem dojem, že po svatbě znovu upadl do lehkého
mrtvého bezčasí s lahví v pozadí a jeho hlavní starostí je to, aby dnešní den skončil co nejdříve. Zcela jistě
ho těšila perspektiva poklidného ukájení se v objetí
čtyřicetiprocentní milenky.
Já jsem naopak myslel již jen na rekonstrukci
bytu. Okna měla dorazit večer, akce „obnova bydlení“ a s ní spojená dvoutýdenní dovolená měla začít
následujícího dne.
Všechno proběhlo neočekávaně bezbolestně
a vzpomínaná doba, byť doprovozená solidní únavou
(anebo možná právě proto), minula mnohem rychleji,
než jsem čekal.
V neděli večer jsem se v renovovaném a nablýskaném bytě připravoval na návrat do práce. Střet
s šedivou skutečností byl nevyhnutelný. Poslední
předmět, který bylo třeba sbalit, byl diktafon, naposled použitý v Krawczykově pokoji. Před vymazáním
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nahrávek jsem se rozhodl ještě jednou si celý příběh
poslechnout a pak jsem si řekl, že stojí za to je přetáhnout na disk.
Právě tehdy jsem odhalil, že jsem si předtím nevyslechl všechno.
Po delší pauze na spánek na mě Adolf Krawczyk promluvil ještě jednou. Tentokrát jsem se cítil tak,
jako by na mě hovořil ze záhrobí. Každá následující
věta mi způsobovala husí kůži a chloupky na krku se
postavili do pozoru, když jsem poslouchal jeho poslední slova.
Měl jsem dojem, že stojí hned vedle mě a slabým
hlasem mi šeptá do ucha…
11.
Určitě chceš vědět, jak celá ta historka se Zbyškem skončila a zda jsem tam tehdy šel?
Asi sis domyslel, že ne, když v mých dvaadvaceti
letech stále žil a přinutil mě se oženit. Máš pravdu,
doprovázela to však ještě jedna okolnost…
Když jsem se probudil ve stodole, opět jsem ucítil
intenzivní smrad. Nejprve mě napadlo, že je to Zbyšek, že i přes svá tvrzení neodešel a stojí někde bokem. Rozhlédl jsem se kolem, ale byl jsem ve stodole sám. Začal jsem hledat zdroj toho nepříjemného
zápachu a nakonec jsem pochopil, že je to má pravá
dlaň – dlaň, s níž jsem se za úsvitu přivítal se svým
kamarádem.
Byla pokryta zaschlými krvavými strupy, jinak
vypadala normálně, jen strašně smrděla tak, jako by
byla dlaní již před nějakou dobou zemřelého Zbyška.
Nemohl jsem se takhle vrátit domů. Když hospodář i s Hankou odešli pracovat na pole, snažil jsem se
ji umýt ve studni. Bylo tam i mýdlo, ale mé konání nemělo žádný výsledek… Naopak, zdálo se, že je to ještě
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horší. Nemohl jsem se takhle vrátit domů, protože by
mě otec zabil, kdyby ucítil, že tak smrdím. Zůstal jsem
tedy celý den a celou následující noc ve stodole.
Pod dub jsem, samozřejmě, nešel. Bál jsem se.
Nevím, zda dalšího setkání se Zbyškem, nebo toho, že
by opravdu mohl zabít mého otce.
Pokud jde o mou ruku, následující den se vše vrátilo k normálu a Hanka, kterou jsem potají požádal
o něco k jídlu, mi řekla, že mě celý předchozí den opilý otec všude hledal se sekerou v ruce. Zabil mého oblíbeného psa, roztřískal verandu našeho domu, všem
svatým sliboval, že jestli mě najde, nepřežiji to.
Vrátil jsem se po třech dnech a jako by nic, jsem
začal uklízet a opravovat poškozený dům. Bouře pominula.
A to by v podstatě bylo všechno, kdyby nedošlo
k jistým událostem, které mě potkaly po letech.
Těsně poté, co mě opustila žena i s dětmi a já
se mordoval se svou nenáviděnou prací, přišel den,
na který nezapomenu do konce svého života… Nebudu
si to tedy pamatovat už moc dlouho… Zábavné, no ne?
To ráno jsem se holil před zrcadlem, když jsem
opět ucítil ten ukrutný smrad hnijícího těla. Pokusil
jsem se ho ze své pravé dlaně smýt, ale bezvýsledně.
Nakonec jsem se na to vykašlal, nemohl jsem si dovolit přijít pozdě do práce, ale i tak jsem z domu odešel
o několik minut později než obvykle.
Sloupek autobusové zastávky, z níž jsem vždycky
odjížděl, byl obstoupen kruhem diváků. O něco dříve
přešla bouřka, ale stále pršelo, divil jsem se tedy, že
na otevřeném prostranství, nehledě na déšť, stojí tolik lidí. Po nějaké chvíli přijela záchranka s majákem
a houkačkou, já jsem přistoupil blíže a spatřil svého
souseda, s nímž obvykle před příjezdem autobusu
prohodíme pár slov.
Zemřel po zásahu bleskem.
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Kdybych přišel včas, už bych byl mrtvý.
Jindy mě podobná věc potkala před odjezdem
na podnikový výlet do Krakova. Zase ruka, zase zpoždění a… zase nehoda. Tentokrát při bouračce autobusu,
ve kterém jsem měl jet, zemřelo šest lidí, včetně mého
kolegy z pokoje, vedle kterého jsem si chtěl sednout.
Později jsem se ještě dvakrát probudil a cítil, že
se s mou rukou opět děje to samé, ale již nikdy jsem
v této situaci nevyšel z domu.
Nevím, zda to je prokletí, nebo ochrana ze strany sil, o nichž nemám ponětí. Vezmu-li v úvahu můj
zbabraný život, možná to je nějaký druh trestu za nedostatek odvahy v mládí. No, ale co, dokonce i neznámé síly mohou mít dojem, že jednou dokáži nakonec
něco změnit.
Myslím si tedy, že…
12.
Nikdy jsem se nedozvěděl, jaká byla jedna z posledních myšlenek Adolfa Krawczyka. Volné místo
k nahrávání došlo právě v tomto momentu.
Dozvěděl jsem se však tomu něco jiného.
Tu noc jsem usnul takřka okamžitě, nebylo mi ale
dopřáno spát moc dlouho.
Okolo půl druhé mě probudil pocit dušení. Vyskočil jsem z postele a postavil se vedle ní. Teprve

tehdy mi došlo, že rekonstruovaný byt, ještě večer
zavánějící čerstvou barvou, je prosycen mrtvolným
zápachem.
Má dlaň tehdy ještě nesmrděla nějak silně, ale
tento stav se každou minutou měnil k horšímu.
Upadl jsem do stavu podivného otupění a drhl ji
v umyvadle až do samého rána. Každou hodinu to
s ní však bylo horší a horší.
Nakonec jsem se nechal poddat.
Zabalil jsem ji do dvou igelitových sáčků, později
ji ještě opatrně ovinul hrubým ručníkem a takhle přečkal do rána. Přemýšlel jsem, kdy se to stalo? Krawczykovu ruku jsem stiskl pouze jednou – když jsem
ho viděl poprvé.
Na druhou stranu jsem si moc dobře pamatoval,
co jsem cítil ihned po probuzení, ale tehdy s rukou
ještě nebylo tak zle… Že by on…
Ne, to přece není možné.
Nemožné, že je to tak?
Nikdy jsem se nedozvěděl, co se tehdy stalo, ale
první, co jsem ráno udělal, bylo, že jsem sáhl po telefonu.
„Dobrý den, šéfe,“ řekl jsem. „Zdá se mi, že mám
ještě jeden den neplaceného volna, který bych mohl
využít?“
Přeložil: Honza Vojtíšek

Stefan Darda se narodil 2. září 1972 ve městě Tomaszow Lubelski. Do roku
1991 žil v nevelké obci Lubycza Królewska těsně u východních hranic Polska.
Po dokončení hudební školy a tomašovského lycea B. Głowackého nastoupil na Univerzitu Marie Curie-Skłodowské v Lublině. Stal se členem známého
folkového souboru Orkiestra pod wezwaniem Świętego Mikołaja, s nímž koncertoval a nahrával desky až do roku 1995. Již od základní školy byla jeho zálibou turistika, kterou rozvíjel i během studií. Byl aktivní ve studentských turistických klubech a s kamarády reaktivoval Školní Turistický Klub PTTK UMCS
Mimochodek, který funguje dodnes. V roce 1998 se přestěhoval do Przemyśla
v Podkarpatí, kde žije dodnes. Považuje toto místo za jedno z nejkrásnějších
v Polsku. Psát začal Darda v roce 2003, kdy stvořil svou první báseň. Koncem roku 2004 začal publikovat verše na uměleckých internetových stránkách.
Později je publikoval ve dvou antologiích. V září 2006 začal psát svou první povídku nazvanou Wyręby. Zakrátko se však ukázalo, že se povídka samovolně
mění v román, který Darda dokončil v září 2007. Vyšel u vydavatelství Videograf II pod názvem Dom na wyrębach v říjnu 2008. Kniha se dočkala druhého
vydání, několika dotisků a audio vydání. V roce 2009 byla kniha nominována
na nejprestižnější cenu polské fantastické literatury Nagroda im. Janusza A. Zajdla. (doplnit další knihy). V roce 2010 u stejného vydavatelství vydal dva svazky série Czarny Wygon nazvané Słoneczna Dolina a Starzyzna. Třetí část
Bisy vyšla v loňském roce. Kromě románů píše i povídky, které dosud publikoval jak v časopisech (Kwartalnik Qfant (2009 a 2010), Egeria (2009), Magazyn
Lśnienie (2009)), tak i v antologiích (Horyzonty Wyobraźni 2010 (2010), 15 blizn
(2011) a 13 ran). Z antologie 13 ran (2012) pochází i námi publikovaná povídka Opowiem ci mroczną historię. Stefan Darda se rád setkává se svými čtenáři v knihovnách, kulturních střediscích a školách, bývá rovněž častým hostem populárních polských fantastických conů (Falcon v Lublinu, Dni Fantastyki
ve Vroclavi, Copernicon v Toruni) a knižních trhů (Krakov, Katovice, Varšava).
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REDAKTORSKÝ

Život s horrorem

MEDAILONEK
Roman Kroufek, v dobré společnosti známý
spíše jako Obitus, je dnes o rok starší než Kristus
ve svých posledních chvílích a trpí tak prokletím
všech chlapů svého věku. Je přesvědčený o své absolutní pravdě, minimálně co se horrorového vkusu
týče. Začalo to někdy v době, kdy coby malé Obitusátko vysedával po nocích ve svém pokojíčku, polepeném fotograﬁemi Pinheada, a při sledování nekonečné smyčky Fulciho Zombi 2 horlivě diskutoval
na Studnovském fóru. Než byste řekli Schumacher,
stal se na (v té době) jediné české stránce věnované
ﬁlmovému horroru jedním z adminů, kteroužto funkci
si v její emeritní podobě udržuje dodnes.
V lednu roku 2006 mu začala být Studna málo
hluboká a tak založil vlastní blog, kde mohl nechat
naplno promluvit svou pisálkovskou kreativitu. V průběhu tří let i tady nasbíral několik fanoušků (zdravíme Oldu) a slušnou řádku haterů. Když nic jiného,
otevřela se mu cesta do tištěných médií. Přestupní
stanicí byla obskurní antologie Hodně divné příběhy,
ve které si zahrál rozsahem malou a významem ještě
menší zápornou roli. K ﬁlmu se díky Aleně Šlingerové
vrátil ještě jednou v roce 2009, opět v záporné roli.
Následovala éra Filmagu a především jeho mladšího bratříčka zaměřeného na horror, Filmagu Extra. Ten umožnil řadu více či méně podařených experimentů, z nichž nejšílenější bylo asi uchopení
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šéfredaktorských otěží na poslední tři čísla, která se
nesla v duchu zmírajícího trhu papírových DVD. Mimochodem, máte-li doma nějaký horror od Řitka video z té doby, je pravděpodobné, že ty nadnesené
cancy na přebalu psal právě Roman. Dostal se s nimi
až do hlavních zpráv na Primě.
Z doby předhowardovské stojí za zmínku ještě série článků věnovaných horroru do Ikarie (RIP). Na rozdíl od Filmagu, který byl nejprve placen velmi dobře
a později vůbec, díky ﬁkanému šéfredaktorovi, je práce pro primárně literární časopis více méně charitou.
A možná i proto je zábavnější. A to už se dostáváme
k Howardovi, za jehož vznik Obitus také tak trochu
může, protože kdysi kdesi neuváženě okomentoval
výborný polský magazín Grabarz Polski. Z jednoho
komentáře se vyklubalo osm úžasných čísel magazínu nabitého informacemi a zábavou a vypadá to, že
další budou následovat ještě dlouho.
Dnes se náš horrorový stařešina věnuje především přípravě Nočních zpráv pro televizní stanici Horror Film, psaní do Howarda (ideálně den před
uzávěrkou) a někdy také reálnému životu. V průběhu
let našel díky lásce k žánru několik opravdových přátel a narazil na stovky dementů. Kdysi s nimi bojoval,
dnes, když je jich všude tolik, je ignoruje. Má pečlivě
budovanou averzi k horrorové omladině, úžasnou rodinu, fajn zaměstnání a alergii na penicilin.
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