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str. 33
Profil: Debra Hill

Ho-ho-ho, zlobivky a zlobivci!
Bylo jasné, že k tomu jednou dojde.
Už se tomu nedalo déle vyhýbat.
Představovali jsme si, pravda, že by
jarní nebo letní číslo bylo osvěžující,
ale nakonec jsme i my podlehli tradici a rozhodli se naservírovat vám
vánoční téma hezky těsně před svátky.
A tak se hezky usaďte Howardu na
klín (nemočit prosím) a nechte si od
něj nadělit opravdu pestrou nadílku
horrorového obsahu.
V tradičních žánrových výběrech vás
seznámíme se známými i méně známými vánočními filmy, romány a povídkami. Chybět nebude ani krátký
přehled mrazivých, strašidelných, děsivých a obskurních vánočních tradic
napříč světem. Je libo měsíce uleželé
ptáky nebo kadící polínko?
V rozhovorech jsme se tentokrát rozhodli zůstat u domácího krbu a ctitelů
žánrového brku. Nejprve jsme vyzpovídali spisovatelku a organizátorku
horrorových akcí Kristinu Haidingerovou, aby ona sama posléze vyzpovídala spisovatele a autora jednoho
z nejmrazivějších domácích horrorů
posledních let Pavla Renčína. Oslovili jsme také několik domácích osobností, aby nám napsali něco o jejich
vztahu k horrorovému žánru a jejich

pohledu na něj. V čísle tedy najdete
příspěvky o tom, jak to vidí recenzent,
přispivatel časopisu XB-1 a povídkář
Roman Bílek, režisér Pavel Soukup,
recenzentka a blogerka Maya Allayí
či scénáristka, učitelka a příležitostná
přispěvatelka Howarda Alena Čadová.
Milan Žáček přispěl dalším dílem
o malých a zajímavých žánrových
nakladatelstvích a zřejmě nejkompletnějším shrnutím knižní horrorové
produkce v Česku a na Slovensku za
rok 2018, díky němuž můžete zjistit,
zda vám náhodou něco neuniklo. Spisovatelka a milovnice horroru Heda
Bartíková nám umožnila publikovat
jednu kapitolu z její nové knihy, v níž
se zajímavým způsobem věnuje Edgaru Allanu Poeovi, za což moc děkujeme. Ve druhém portrétu jsme se
rozhodli vzdát poctu nejen žánrové
průkopnici v oblasti filmové produkce, producentce a scénáristce Debře
Hill.
Po delší době se do Howarda s povídkou vrátil britský spisovatel Graham Masterton, tentokrát si na pomoc přibral spisovatelku Dawn G.
Harris a poskytli nám jejich dechberoucí společnou povídku Smrtící stisk.
Dalších šest povídkových příspěvků
čísla tvoří finálová šestice letošního
ročníku povídkové soutěže HorrorConu a Howarda O krvavý brk 2019.
Povídky jsou v čísle řazeny od šestého k prvnímu místu. Jménem celého
Howarda finalistům a finalistkám
gratulujeme a čtenářům a čtenářkám
přejeme příjemné žánrové čtení.
Nechybí samozřejmě pravidelná dávka recenzí a ohlédnutí za listopadovým HorrorConem.
Tak ať vás nezavalí stromek, nezadáví
přehlédnutá kost a nepopálíte se prskavkou, dejte na sebe pozor a nepokoušejte štěstí, než k vám přibzučíme
s dalším číslem.
Jménem celého Howarda vám šťastné a veselé horrorové čtení přeje
Honza Vojtíšek

Vyvrácení
tří
klasických
mýtů
o horroru
režisérem
Pavlem
Soukupem

MÝTUS 1
HORROR JE POKLESLÝ, HLOUPÝ,
ÚPADKOVÝ A DRUHOŘADÝ ŽÁNR!
Horror je základní umělecký, a vůbec jeden z prvních filmových, žánrů. Horror
dělá úpadkovým pouze kvantita drtivě
převyšující kvalitu. Nedostatečná péče
pak ilustruje časté tvůrčí podceňování
tohoto náročného žánru.

MÝTUS 2
U HORRORU SE MUSÍM BÁT,
A KDYŽ SE NEBOJÍM, NENÍ TO
DOBRÝ HORROR!!
Strach je subjektivní emoce.
Nemluvě o tom, že vzbudit iracionální
strach uměleckým dílem, kde víte, že je
vše „jako“, může být pro mnohé diváky
přímo nedosažitelné. To ale neznamená,
že se nemohou dobře bavit.
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CO JE ŽÁNR?
Lze ho definovat jako víceméně stálý
soubor formálních a obsahových prvků
existujících v rámci filmového díla…
tedy… jak to chápu já, filmový žánr je
výsledkem jakési nepřímé dohody mezi
divákem, filmovými tvůrci a distributorem, a právě žánrové stereotypy pomáhají v rychlejší orien-taci, co od filmu
očekávat, proč a za kolik si ho koupit
a v který vhodný okamžik si film pustit.
U komedie se budete smát (nebo alespoň usmívat), u westernu uvidíte přestřelku kovbojů v pouštní pustině a ve
sci-fi vizi bližší či vzdálenější budoucnosti na naší či jiné planetě.
Ale často mě udivuje, jak klopýtá pojmenování toho, co vlastně očekávat od
horroru.

v reálném živote neznamená, že to není
příšerně děsivé, tedy horrorové.
Fundovanější definice za thriller považuje příběh, který na rozdíl od horroru
nemá vyvolat strach, ale napětí. Nevím
jak vy, ale já, když se bojím, tak jsem napjatý až až. Znamená to tedy, že každý
horror je thriller, ale ne každý thriller je
horror?
STRACH NEBO SMÍCH?
Horror, jak už samotný překlad napovídá, má vyvolat v divákovi pocit strachu.
Je tedy přímým opakem komedie. Jasná,
stručná, bohužel zároveň velmi banální
definice, kterou vyvrací subžánr „horrorová komedie“. Jak může být něco zároveň děsivé a srandovní?
V takovém případě je
totiž více než na vyvolání strachu kladen
důraz na ponurou či
zvráceně bizarní stylizaci a záměrně černý až
exploatačně nechutný
humor.
Nejde tedy jen o pojem obsahový, ale estetický (podobně jako
právě western), jehož
naplnění závisí především na formě podání
– například klasická pohádka o Červené
karkulce může být vyprávěna jako horror,
pokud z vlka stvoříte krvelačné monstrum a Karkulce obarvíte kabátek babiččinou krví.

STRACH NEBO NAPĚTÍ?
Opakované názory tvrdí, že za thriller je
vlastně považován horror, který neužívá
v příběhu nadpři-rozené prvky. To, že
si něco člověk umí vysvětlit i představit
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STRACH NEBO NUDA?
Jelikož strach je subjektivní, stejně jako
humor či chuť, rozšířil bych zaběhlé tvrzení, že horror je (pouze) o děsu.
Horror jakožto umělecké dílo (nejen filmové) by ve vás měl vzbudit ty nejspodnější, nejskrytější, nejtemnější, nejtísnivější, nejodpudivější nebo ne-příjemným
způsobem nejujetější představy, choutky
a fóbie. Ty vás pak mohou buď vyděsit,
znepokojit, překvapit, ale také ohromit,
vzrušit a v neposlední řadě… pobavit.
( Jak může být takto komplexní žánr považován někým za pokleslý?)
To tedy znamená:
Pokud se u horroru nebojíte, neznamená
to, že to není horror, anebo že je to špatný
horror.
Pokud se u horroru nudíte, znamená to,
že je to především špatný film.

MÝTUS 3
LIDÉ SE RADĚJI SMĚJÍ, NEŽ BOJÍ,
TAK PROČ SE TOČÍ HORRORY?
VŽDYŤ NA SVĚTĚ JE UŽ TAK DOST

ZLA!!!

Rád horror přirovnávám k adrenalinu
z horské dráhy. Víte, že vám bude blbě,
víte že si vyřvete hlasivky a rozklepaní
půjdete domů, ale i tak si brzy vystojíte
frontu na další jízdu.
Po zlaté éře horroru 30. a 40. let a stříbrné éře 70. a 80. let, patří horrory k nejžádanějším filmům a nejnavštěvovanějším
kino filmům současnosti.
• Pavel Soukup
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Ak by mohli rozprávať
Lukáš Jurík

Už to ma mohlo varovať. Ja hlupák, že
som vôbec niekedy tu prácu prijal.
Nech je prekliate naše mesto!
(Veď ono už prekliate je, preto odtiaľ nemôžeme odísť.)
Nech sú prekliate i tie rakvy...
... predbieham...
V ústave nepracujem už desať rokov.
Dnes ale zrána prišiel telegram – Treba
pripraviť Staruchu, dole podpísaný Schiesel Wancowski, majiteľ pohrebného ústavu.
Starucha je jedna z najstarších rakiev vôkol pomníka Zakladateľov, ktorý sa týči
uprostred cintorína. Verím, že je spomedzi najstarších najstaršou, a podľa mňa
sa jej dotýkali ešte pôvodní obyvatelia.
Musím uznať, že síce som za svoj život
čistil Staruchu zo štyrikrát, stále v sebe
necítim, že by ma ten zážitok mal zničiť.
Som si istý, že mi do vienka Zakladatelia Lipy vložili niečo, za čo by mnohí iní
platili celé svoje imanie. Moja duša sa tak
ľahko nezlomí. Ostávam príčetným aj vo
chvíľach, kedy si ostatní vyhrýzajú žily
zo zápästí. Ach, chudáci, čo to skúšali –
všetci sa pozabíjali v krátkej dobe, len čo
Staruchu otvorili.

Ak by mohli rozprávať,
dúfal by som, aby mlčali.

J

akživ som vedel, že s Edgarovou Lipou
niečo nie je v poriadku. Zrejme naši
Zakladatelia neboli práve najčistejších
duší, a ich esenciou je doposiaľ nasiaknutý každý kút mesta. Veď aj vankúše, áno,
tie vankúše firmy Gluschte, ktorá sídli
neďaleko Západného námestia, sú toho
dôkazom a každodennou pripomienkou.
Po spánku totižto môžete upraviť svoju
posteľ, vyrovnať prestieradlo, paplón... ale
vankúš nie. Už po prvej noci pod vašou
hlavou ho nedokážete vyrovnať, pretože
Lipa je všade. Vankúš naveky nadobudne vašu otlačenú tvár, skrkvanú do výrazu
výkriku. Vlní sa, akoby rozprával. Sú tam
priehlbiny vašich očí, priestor nosa, a očividne bez použitia sily sa vlniace ústa.
Ak sa utíšite, a priložíte uši, počujete, že
vankúš kričí, alebo plače. Vašim vlastným hlasom. Robí presne to, čo ste robili v noci vy. Volá mená neopätovaných
lások, stratených blízkych, spytuje sa, čo
mu pomôže, márne volá po odpovedi.
Možno by aj vyjadroval príjemné pocity,
ale nik v meste nemá spánok pokojný.
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Cintorín Edgarovej Lipy je zvláštny
tým, že sa nemôže rozširovať. Nebožtíkom je dopriaty pokoj na istý čas, kým sa
nerozložia, kým si ich ešte pozostalí pamätajú, (alebo kým niekto nezaplatí viac,
aby ich umrlec nebol len kadekde pohodený), a potom sú vyberaní, ostatky sa pália a vysypú z hradieb. Vnútro sa nanovo
vyloží, akoby tam nikto nikdy neležal.
Všetko je nové.
Až na rakvu. Tá ostáva. A poklop s ňou.
Jama bola vykopaná, ako sa očakávalo. Jediné, čo som musel vykonať, bolo
otvoriť rakvu, vnútro vyprázdniť, prezliecť prestieradlo, navoňať a odísť. Potom,
v najbližších dňoch, sa tu opäť ukážem,
nové telo hodím do rakvy, a tú spustíme
do zeme. Vtedy nie je rakva otvorená ani
minútu, teraz ju musím otvoriť na dobrú
hodinu. Na veľmi zlú hodinu.
Rakva nemo leží vedľa jamy. Vedľa nej
všetko potrebné k mojej práci. Opatrne
k nej pokľaknem a zdvíham veko. Sprvoti sa ozvú výkriky a žalostné stony, ale
vnútri sú len spráchnivené kosti po poslednom nájomcovi, jeho pohrebný odev
a pár rodinných šperkov. Na vnútornej
strane poklopu vidím odtlačky, priehlbiny, mokré fľaky, zárezy, možno i písmená
a slová.
Veko rakvy otlačí posledné okamihy
tých, čo v nej zomierali. Rád by som povedal, že väčšina tvárí je spiacich a nehybných, ale klamal by som. Tuším, že Edgarova Lipa akúkoľvek mŕtvolu oživí, keď je
dávno pod tonami zeminy, aby si zažila
posledné okamihy pekla na zemi. Veká sú
galériou posledných okamihov.

Tváre skrivené do výkriku, lemované
z oboch strán zárezmi nechtov. Počuť volanie, nato škrípanie. V niektorých sú detské
tváre a niekde v dreve počuť detský plač –
plač tých, čo sa narodili prineskoro. A spomienky v krvavých lonách matiek, prežívajúce život krátkeho okamihu. „Moje dieťa
žije! Žije!“ počujem z dreva. Na výstelke sú
rozštiepené nechty.
Svoju prácu odvediem umne. Síce budem
tie výkriky počuť v hlave len pár dní, spomienky sa nikdy nezbavím. Akoby som
všetkých tých kričiacich poznal. Našťastie
mám dar, ktorý ma núti mi dovolí žiť s touto pamäťou...
... alebo bohužiaľ???
14.*. 1*89, Eldriv T. Strubky

Lukáš Jurík (*1994) pochází z Košic.
Pracuje jako knihkupec v Martinusu.
V Česku mu vyšla elektronická sbírka čtyř historicko-hororových povídek
Nevesty smrti spievajú šeptom, povídky Havranov a Nástupca publikoval ve
slovenském literárním časopise Dotyky.
Ve 29. čísle Howarda publikoval povídku
Posledný vlak do Edgarovej Lipy.
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Rolničky, krváčky
a sváteční drasťáčky
Rolničky, rolničky, kdopak vám vzal hlas,
bubáček maličký nebo do oka vražený klas? Vánoce jsou svátky klidu, míru
a lásky. To je pravda asi stejně, jako zlaté
prasátko anebo účinek rybí šupiny v peněžence. Nevěříte? Vy jste ještě nečetli
žádný vánoční horror? (hv)
Nelze náš literární výběr začít jinak než
pro mnohé strašidelnou vánoční klasikou, totiž románem Vánoční koleda
(A Christmas Carol, 1843) Charlese
Dickense. Koncept strašidelných příběhů plných děsu a napětí sice sám Dickens osobně nevynalezl, nicméně ho díky
této knize značně zpopularizoval, o čemž
svědčí obrovské množství překladů a divadelních či filmových adaptací. Vánoční
koleda v českém překladu vyšla poprvé
roku 1925 a naposledy letos. Toto dílo
se proslavilo zejména dokonale zkombinovanou hrůzou a sentimentalitou, která
nejenže dodala příběhu na kvalitách, ale
současně navíc zprostředkovala čtenáři
povznášející morální zprávu. Jedno je jisté, jde o příběh, který odkazuje na nejranější původy strašidelného příběhu, totiž
mýty o cestách do podsvětí, které jsou sice

většinou poněkud děsivějšího charakteru, avšak primárně mají předávat lidem
moudrost, tradice a hodnoty. Hlavním
charakterem je zde Ebenezer Scrooge,
kterého postupně navštíví tři duchové –
duch minulých Vánoc, duch přítomných
Vánoc a duch budoucích Vánoc. Každý
z nich přináší poselství formou vize, která mu odhaluje jak dávno zapomenuté
scény z jeho dětství, tak jeho současnou
zatvrzelost, ale i okolnosti jeho nadcházející bídné smrti. Ebenezer zůstává otřesen a snaží se změnit svůj osud. Jestli se
mu to podaří stihnout včas, to už musíte
objevit sami. (lm)
Doslova výkladní skříní počátků českého horroru je sbírka básní Karla Jaromíra Erbena Kytice. V ní Erben sesbíral
a zpracoval hned několik lidových pověstí a bájí a v nejednou kruté, atmosférické
a nemilosrdné podobě na jejich základě
napsal vlastní příběhy. V těchto příbězích
staví proti člověku nadpřirozené zjevy
a jevy, jeho vlastní fantazii a představivost
a používá ji jako pověstné zrcadlo, od něhož se odráží (mezi)lidské vztahy a pocity. Báseň Štědrý den, která s podtitulem
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„pověst národní“ vyšla poprvé již v roce
1848. Erben pracuje s protikladností
ale zároveň nutnou determinací života
a smrti. Život ztotožňuje a propojuje se
smrtí neb jedno bez druhého neexistuje.
Erben vypráví příběh dvou dívek, které
podlehnou vánoční pověře („Tu prý dívce
v půlnoci/při luně pochodni/souzený se zjeví
hoch/ve hladině vodní.“) a běží o půlnoci
k rybníku zeptat se na svou budoucnost.
Kromě ustavení vzájemného určujícího
vztahu života a smrti Erben v závěru příběhu varuje před pokoušení osudu a podléhání temným, nadpřirozeným myšlenkám („Však lépe v mylné naději sníti/před
sebou čirou temnotu/nežli budoucnost odhaliti/strašlivou poznati jistotu!“). K vánočním pověrám a spiritistickým lidovým
zvykům spojeným s tímto svátkem K. J.
Erben sám napsal: „Nižádného dne do roka
neprovozují se u Slovanů tak obecné věštby
jako právě na Štědrý večer. Hospodář, hospodyně, mládenec i panna, každý jich hledí
se věštbami dozvěděti, co mu příštího roku
nastává. Způsobové takového věštění jsou
velmi rozliční, ano téměř všickni vyčísti se
nedají. Jeden z nich, u nás velmi obyčejný,
kterým děvčata zvěděti chtějí, kdo jim za
muže souzen jest, tuto se popisuje.“ I přes
pochmurnou poetiku je Štědrý večer,
pravda, sice spíše jen temným atmosférickým příběhem o pokoušení osudu než
ryzím horrorem, jakými jsou některé jiné
příběhy z Kytice, přesto se mu nedá upřít
jistá atmosféričnost a kontrastní mrazivost. (hv)
Mystériu Vánoc se věnoval i další český
klasik, a to přímo v tradičním tajemném

vánočním příběhu. Ve Vánoční povídce
(1879) nás Julius Zeyer prostřednictvím
vypravěče během štědrovečerního dezertu seznámí s hrdinkou svého vyprávění,
které manžela odloudí sousedovic démonická Mařa. Později, ve vánoční čas, se
opuštěná matka malého dítěte s Mařou
setká opět a jejich setkání vede k vzá-

jemnému porozumění. Vánoční povídka
je klasickým tajemným a mystickým vánočním příběhem v nejlepší tradici. Pojednává o ztraceném a nalezeném štěstí,
kde závěrečný zvrat může být skutečným
reálným nadpřirozeným jevem, nebo jen
jakýmsi snem, mámením ztrápené duše
z prožitého traumatu či nenadálé nehody.
Je tradičním a klasickým příběhem své
doby spojujícím romantické drama s my-
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steriózní, temnou až okultní tématikou,
v níž lidské dobro a vstřícné a otevřené
srdce poráží nečisté úklady zla, a zahání
jej zpět do temnoty. „A když všickni mlčeli, vnikla stará vánoční píseň, kterou venku zpívali, do tiché světnice, a nyní bylo
teprv všem tak blaze, blaze kolem srdce…“
Vánoční povídku můžete „vyslechnout“
v autorově sbírce Fantastické povídky
(1882, 1903, 1927) nebo antologii Přeludy a přízraky (Mladá fronta 1991). (hv)
Vánočním psychologickým horrorovým
dramatem, v němž atmosféra houstne
jako nevětraný vzduch ve starém stavení a mrazení zalézá pod kůži, je Smrt
na štědrý večer (Death on Christmas
Eve, 1950) Stanleyho Bernarda Ellina.
Jde o komorní, v podstatě až divadelní,
příběh rodinného právníka, který v době
Vánoc navštíví dům svých klientů, v němž
se po svém vyrovnávají s tragickou smrtí
manželky a švagrové. Je až příznačné, že
poprvé se u nás tento příběh objevil v antologii Tomáše Korbaře nazvané Tichá
hrůza (Mladá fronta 1967, 1970, Toužimský a Moravec 2008, 2016), protože
ona pověstná hrůza je zde opravdu tichá,
zastřená a skrytá uvnitř. Ale stejně jako
hluboká vina bolestivě hlodá. O povídce
stejně výmluvně vypovídá i její druhá publikace v češtině v antologii Velká kniha
vánočních detektivek a záhad (Familium,
2018), neboť jí nelze upřít detektivní nádech a styl. (hv)
Ghost story (1969) Petera Strauba je
v mnohém jedinečný, duchařský příběh,
odehrávající se v zimě – z velké části
během Vánoc, které nemá nikdo přežít.

Zpočátku můžete mít trochu problém
zorientovat se v obrovském množství
postav a postaviček, zvláště pokud čtete
v cizím jazyce, jejich provázanost se zdá
až rušivá. Ale… není. Všechny vazby jsou
důležité, se všemi hrdiny se znovu setkáváte. Na druhou stranu zase umírají
poměrně rychle. Hlavní příběh se netočí kolem tradiční nefungující rodiny, ani
party sexy mladíků či slečen, nýbrž kolem
čtyřky starých pánů na úrovni – takzvané Chowder Society – kteří si vyprávějí
strašidelné příběhy. A skrývají jeden skutečný. Už styl psaní připomíná staré dobré
filmové horrory, spousta scén je doslova
klišé, ale vše je tak věrohodně zasazeno do
sněhovými bouřemi zmítaného městečka,
že to těm páprdům jednoduše zbaštíte
i s navijákem. A hlavně… u téhle knihy se budete fakt bát. Můžete to zkusit
u dosud nepochopitelně pouze jediného
českého vydání z roku 1997 (BETA –
Dobrovský). (kh)
Jak vidno, vánoční strašidelné horrory
mají slušnou tradici i v domácích končinách, a nejen v dobách dávno minulých,
ale i těch současných. Spisovatel Miloš
Urban v roce 2005 vyslal na starý zámeček k jen o málo mladší baronce na Vánoce barončinu vnučku. Ta, aby v rozlehlém
zámku se stařenkou nebyla sama, s sebou
vezme své čtyři spolužáky z vysoké. Zámeček je velký, rozlehlý a opuštěný, kočka
pošla a sluha jen týden po ní, baronka tam
žije na svém panství sama. Jenže v noci
umře, venku mrzne až praští a pětice studentů neví, co si s mrtvolou počít. Tak si
rozbalí dárky. Jenže se ukáže, že na Váno-
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ce přeci jen nebudou sami, je tu totiž malé
dítě, tajemná žena, a ještě tajemnější muž
s lžičkou plnou bílého prášku. Štědrá noc
baronky z Erbannu je opravdu štědrá,
ne však na radost a smích, ale na hrůzné
vidiny, přeludy a přízraky. A taky je mrazivá, doslova. Baronku můžete navštívit
v antologii Zabij mě líp (2005, Listen)
nebo autorově sbírce Mrtvý holky (2007,
Argo). (hv)
První číslo Howarda mělo původně vyjít
přesně na Vánoce roku 2011 (ano, už to
táhneme tak dlouho). I proto se nám povedlo do čísla sehnat zahraniční vánoční
povídku. Howard nakonec vyšel až první
den roku 2012, ale vánoční povídka polského autora Łukasze Radeckého pořád

zůstává tematicky stylová. Váza (Wazon,
2006) ve vánočních kulisách, které však
mají k zápletce i celkové atmosféře povídky co říci, vypráví nervydrásající příběh o tom, co všechno může způsobit
jedna jediná rozbitá váza. Odevšad je již
od konce října slyšet, jako jsou tyhle svátky obdobím radosti, štěstí, lásky a klidu.
Nic z toho vám však jen tak nespadne do
klína, někdy se o to musíte zasloužit sami.
Možná až pak prožijete svátky se svými
nejbližšími nejintenzivněji a nejintimněji. Váza byla poprvé publikována v roce
2006, později vyšla v autorově elektronické sbírce Krajina bez powrotu: Opowieści niesamowite (2009, Armoryka) a před
dvěma lety ve sbírce Królewstwo Gore
(2017, Videograf ). Česky dosud pouze
v prvním čísle Howarda. (hv)
„Pro někoho jsou Vánoce časem rodinného
setkávání, křesťanství a kurevsky úžasných
hraček. Ale pro mě je to trochu zvláštnější.
Vánoce vidím jako čas máty peprné, elfích
orgií, sněžení a opíjení se s tlustými kluky.
Rozhodl jsem se tedy s vámi podělit o svůj
skutečný význam Vánoc…“ píše Carlton
Mellick III v poznámce editora antologie „kouzelných prázdninových příběhů“
Christmas on Crack (Eraserhead Press,
2010), do níž sebral povídky svých bizarro kolegů a kolegyň a jejímž vydáním
doplnil svůj vlastní starší vánoční bizarro
román Sausagey Santa (2006). V antologii naleznete vánoční příběhy předních
i méně známých autorů bizarro fiction
žánru jako Jeffa Burka, manželskou a autorskou dvojici Cameron Pierce & Kirsten Alene, Jordana Kralla, ale i Edmunda
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Colella či Kevina Shamela. Mellick III
zůstal jen v pozici editora a přispěl pouze úvodní poznámkou. Je tedy jasné, že
kniha obsahuje představivost nejbujnější,
myšlenky nejšílenější a nápady pozitivně
nejhloupější, hloupé tak, až jsou vlastně
dobré. Protože tam, kde vaše představivost končí, bizarro autoři teprve začínají.
A tomuto přístupu a pojetí vánoční čas
skýtá opravdu hlubokou studnici podnětů. Takže vás čeká promiskuitní Santa
Claus, sněhulák, vydělávající si jako striptér u tyče, doslova elektrizující Vánoce
z pohledu hraček i vcelku ujetá vánoční
„swingers party“. Prostě všechno, co lze
od bizarra čekat. (hv)

Ano, vánoční téma a období se přímo
hodí k děsivým příběhům pro nejmenší,
menší, dětské a mladší. A naprosto funkčně a působivě to vystihl Chris Priestley ve
sbírce Příšerné příběhy vánoční (Christmas Tales of Terror, 2012, česky Argo,
2015). Protože o vánocích se může stát
opravdu cokoliv – váš otčím může přinést
vánoční ozdoby ze špatného místa, může
přijet strýček s protivným a tyranským
bratrancem, na půdě naleznete hrací
skříňku propojující minulost s přítomností, můžete navštívit rozzlobeného chlapce,
který svou zlost krotí kreslením, s kamarády koledujete na opravu kostelní střechy a zjistíte, že už nikdy nebudete chtít
zpívat, můžete trnout z podivných šmouh
u krbu, o nichž si vaše sestřenka myslí,
že je zanechává Santa Claus a nebo pod
stromečkem narazíte na dárek, o kterém
nikdo neví, jak se tam dostal a od koho je.
Banální věci, řeklo by se, ale Priestley moc
dobře ví, že z těch mrazí nejvíce, a většinu příběhů sepsal působivým a atmosférickým stylem. Až je občas člověku líto,
že Priestlyho schopnost napsat zajímavý
příběh a funkční atmosféru brzdí a omezuje právě věkově nižší cílovka jeho knihy
a rád by si od něj přečetl něco dospělého.
Ale je dobře, že se horror orientuje i na
mladší ročníky a tohle je přesně fajn cesta
a způsob. Příšerné příběhy vánoční si vychutná i dospělý čtenář a nejednou se přistihne, že listuje na konec aby se ujistil, od
kolika let je kniha čtenářům doporučena,
protože v dospělosti už zapomněl, co on
v dětství rád a zafunguje u něj již věkem
vybudovaný ochranitelský syndrom. (hv)
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NOS4A2 Joea Hilla z roku 2013 je
čirou esencí vánočního horroru a tomu
odpovídá taky původní název českého
překladu – Vánoční říše (2013). Pro
reedici u Dobrovských sáhli k originálnímu NOS4A2 (2019), neboť byl nedávno uveden stejnojmenný seriál, takže
se nenechte splést. Obsah je totožný.
Pro vypečeného synátora Stephena
Kinga to byl po dvojici útlejších románů
pokus, kterak se pokusit tatíkovi konkurovat nejen kvalitou, ale i co se rozsahu
knih týče. Bichle, čítající stylových 666
stránek, je opravdovým eposem, který se poctivě drží mezi mantinely krví
zaneřáděného horrorového kluziště.
Vicky McQueenová nemá nejšťastněj-

ší dětství. Není tedy překvapením, že
se o to častěji snaží mizet ve fantastických světech, kam by se mohla schovat
před věčnými hádkami rodičů. Uličnice,
má totiž svou Zkratku, které říká Most
a ta ji většinou spolehlivě zavede přesně
tam, kde se nachází ztracená věc, kterou
děvče zrovna hledá. Až dosud to vlastně
zní spíš jako fantasy, že ano? Možná by
tomu tak bylo, kdyby se nepřipletla do
cesty Charliemu Manxovi, který je jakýmsi mixem Pennywise a slizkého Lelanda Gaunta z Nezbytných věcí. Taky
on si umí vysnít svůj svět a v jeho choré
mysli vznikla právě Vánoční říše, kde je
každý večer Štědrý a zákon zakazuje být
nešťastný. Právě tam si ve svém Přízraku
odváží děti. Držet pořádek mu pomáhá pomocník Bing, který má plynovou
masku a perníčkový plyn, jehož pomocí
umí svoje oběti omámit a dělat jim leccos dalšího. Ubližuje se tu všem. Tátům,
maminkám i dětem. Kosti se lámou
a krev stříká pod stromky ověšené ozdobami. Autor navíc do poslední chvíle
rafinovaně mlží a smazává hranice normálního světa a světa za mostem. Co se
malé Vicky zdálo jasné, o tom dospělá
Vicky pochybuje, stejně jako začíná pochybovat o vlastní příčetnosti – ostatně
stejně jako čtenář. Taky strašidla a záporáci tu mají lidskou tvář a o to jsou děsivější. (dm)
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• Lucie Matoušková (lm)
• Demi Mortuus (dm)
• Honza Vojtíšek (hv)

brightburn
recenze
Přiznám se. Když jsem poprvé viděl
trailer na Birgthburn, měl jsem zato, že
jde o další přírůstek do stáje adaptací DC
komiksů. Do takové té rádoby temnější
větve, kam spadá třeba Suicide Squad.
Příběh totiž podle upoutávky vypadal jako
nějaká drsnější variace na Supermana.
Za scénářem navíc stáli členové klanu
Jamese Gunna, kterého mám rád, a tak
jsem očekával nějakou tu podvratnou
podívanou, která ukáže odvrácenou tvář
komiksového filmu.

Takže tu máme bezdětný pár žijící na
farmě, dítě z hvězd spadnuvší v malé vesmírné lodi, která je poté ukrytá ve stodole.
Nárůst nadpřirozených schopností dítěte
během dospívání, spravedlivý uvědomělý
taťka, milující mamka… fuj, je tu prostě
všechno.

Režie: David Yarovesky
Scénář: Brian Gunn, Mark Gunn
Délka: 90 min
Původ: USA
Rok: 2019
Hrají: Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn,
David Denman, Matt Jones, Meredith
Hagner, Jennifer Holland
Bohužel, tenhle kousek se s tím nesral
a ukázal rovnou odvrácenou tvář filmu
jako takového. Brightburn totiž není nic
jiného, že kompletní převyprávění Supermanova dětství v ryze horrorovém hávu.
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Napsat takový příběh muselo zabrat asi
dva dny, a to včetně dvoudenní chlastačky,
kdy si autoři dělali legraci se supermanovských komiksů. Bohužel tím z filmu mizí
jakýkoli náznak originality, protože to,
jak by se normální člověk choval v supermanově kůži, si už asi představoval každý
z nás. Ale přiznám se, že bych raději rentgenovým
zrakem
šmíroval plavkyně ve
sprchách, než zabíjel
své rodiče. A vsadím
honorář za tohle
číslo Howarda, že
většina mužů by se
mnou s radostí souhlasila.
Ale ono nejenže
příběh kopíruje svou
slavnější předlohu,
on moc nefunguje
právě ani jako temnější plagiát. Hlavní
hrdina, říkejme mu
pracovně Superman, nijak neodhalí svou
motivaci. Jeho vesmírná loď mu prostě
jednou pošeptá: „Ovládni svět.“, na což
on zareaguje tím, že své vyvolené, které
mimochodem den předtím rozdrtil ruku,
natrhá kytky. Vůči ostatním postavám
je ale o poznání nepřátelštější a tady se
dostáváme k jediné pozitivní věci, která
v celém tomhle podivném díle je.
Malý Superman totiž s chutí zabíjí lidi
kolem sebe a tu a tam se mu dokonce podaří udělat to kreativně a esteticky zajímavě. Hlavně první dvě zabití jsou mlaskavě
mňamózní a kdyby mi bylo znovu pat-

náct, určitě bych si je náležitě vychutnal
se zápalem čerstvého objevitele splatteru. Možná nikdy jsem v horroru neviděl
tak pěknou práci se střepem a okem, jako
v tomhle snímku. A trhání čelisti se mu
také povedlo, ne že ne. Jenže to je asi 6
minut z devadesáti a už jsem bohužel ve
věku, kdy to prostě nestačí.
Zbylých 84 minut
totiž sledujeme klučíka, kterak je bezdůvodně zlej. Někdy
se zakrytým obličejem (pletená obdoba
plynové masky), někdy jen tak. A vždy,
když bychom náhodou zapomněli, že se
jedná o divnou kopii
Supermana,
ujistí
nás o tom červená
pláštěnka,
kterou
z nějakého důvodu musí mít i tahle
jeho zabijácká verze. Ta je mimochodem
zahraná celkem slušně. Ani ostatní herci
nejsou mimo, nejzajímavější je asi Supermanova maminka v podání sympatické
Elizabeth Banks, kterou si dobře pamatuju z povedeného Zack and Miri Make
a Porno. Od té doby jí sice přibylo vrásek, ale je to stále kočka. Ale ani ona, ani
všechny kočky světa nemají šanci zachránit snímek, který byl od začátku odsouzen
k záhubě. I přes úplný závěr s Michaelem
Rookerem je Brightburn filmový nesmysl, který si nezaslouží vaši pozornost.
• Roman Kroufek
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petr boček
mízožravci
recenze

Hned na začátku knihy mě zaujala jedna
věc. Její děj se odehrává v Černém Kostelci. Žádné takové město ale v Čechách
neexistuje. Popisy městských ulic a čtvrtí
jsou však až příliš reálné na to, aby byly
vymyšlené. Takže jsem za pomocí Googlu rozjela soukromé pátrání s cílem odhalit totožnost tohoto záhadného místa.
Nalézání skutečných či domnělých indicií pro mě patřilo k nejvíc vzrušujícím
okamžikům čtení jinak dost nudné knihy.
Mízožravci
Vydavatel: Golden Dog, 2019
Počet stran: 287
Nevadí mi, že už zhruba od padesáte
strany tušíte, jak to celé skončí. To u brakové literatury není problém. Vždyť
přece na béčkové vyvražďováky lidi taky
nekoukají kvůli geniálně vymyšleným
zápletkám a nečekaným koncům. Zajímá je jen, kdy ta či ona postava zemře,
a za jakých okolností k tomu dojde.

Než přejdu k tomu, co mi vadí, ráda
bych zmínila několik pozitiv. Petr Boček má skvělý smysl pro humor. Kdyby
ho používal častěji, určitě to jeho knize
prospěje. Dokáže psát autenticky znějící
dialogy, a to přesto, že psychologie postav
není jeho nejsilnější stránka. Používá stylisticky čistou češtinu, a pokud jde o výstavbu příběhu, je chytřejší než všechny
učebnice naratologie, které jsem zatím
četla. Všimla jsem si jen dvou vážných
prohřešků.
Zaprvé, er-forma autorovi sice umožňuje při rozvíjení děje přecházet od jedné
postavy ke druhé, pokud to ale dělá tak,
že děj rozvíjí pomocí jedné hlavní postavy a k vyprávění prostřednictvím jiné přistoupí jen ve chvíli, kdy potřebuje čtenáři
říct jedno konkrétní sdělení, a pak už se
k ní nevrací, nebo vrací pouze sporadicky, působí to divně.
Zadruhé, když čtenáři prostřednictvím
některé z postav autor sdělí určitou věc,
ale jiné postavy o ní nemůžou mít ani
páru, protože se v dané scéně nevysky-
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tují, a přesto o ní v následující části děje
vědí, je to fakt velký špatný. Takovéto nesrovnalosti v ději si všimne každý, i ten
nejméně „bystrý“ čtenář.
Co mi ale v knize chybí nejvíc, jsou
emoce. Protože sama trochu píšu, zkusím
tu stručně nastínit, jak se na proces psaní
dívám já a vysvětlit, co myslím tím nedostatkem emocí. Pokud mám třeba postavu, která jí rybí tuk, zkouším si představit, jak se asi cítí. Co prožívá, když si strčí
lžičku do úst a dojde jí, že má v puse naprostou blitku? Až si to dám v hlavě nějak
dohromady, popíšu co nejvěrněji to, nač
jsem přišla. Nemusím čtenáři vysvětlovat,
že postava jí rybí tuk a je jí z toho na blití.
Stačí, když mu řeknu, že postava nabrala na lžičku něco bílého, páchnoucího po
rybách, a když si to strčila do pusy, jazyk
se jí pokryl mastnou vrstvou mazlavého
hnusu. Čtenář neví, co přesně se děje, a to
ho nutí přemýšlet. Můj popis by měl být
natolik výstižný, aby mu došlo, že postava
jí rybí tuk. Výhoda tohohle postupu psaní
je, že čtenář se nad dějem zamýšlí. Možná
se nijak extra nebaví, ale aspoň setrvačně
nečte jeden řádek za druhým a nenudí se.
Navíc mu dávám pocit, že je chytrý, že na
to celý přišel sám.
Třeba se úplně fatálně pletu. Přijde mi
ale líto, neříct někomu, kdo zjevně má
slušný autorský potenciál, že podle mě
dělá chybu a jak by ji snad mohl napravit.
Celá kniha Mízožravci je postavená na
popisech situací, prostředí a jednání postav. Někdy jsou ty popisy hodně dobré
a zajímavé, dost často jsou ale naprosto
ubíjející.

Když to shrnu, Mízožravci nemají
zrovna silný příběh. Velmi rychle odhalíte příčinu všeho zla, které se šíří
z místního lesíku, aby zabíjelo. Bát se
nejspíš nebudete. Mně největší hrůzu
naháněl sexuální apetit a erotické praktiky matky pološíleného Evžena, který
by rád aspiroval na šéfa spolku místních ochránců přírody. Petr Boček je
sice vtipný, ale přesto se možná budete
nudit. Jeho styl psaní je fajn, až na jisté,
někdy dost zásadní, nedostatky. Pokud
jde o jeho někdy až přílišnou popisnost
psaní, bylo by ode mě nefér, kdybych na
druhou stranu nevyzdvihla skutečnost,
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že dokáže poměrně věrně popsat scénu
či místo, kde se děj odehrává. Taky mu
nelze upřít, že je inteligentní a má hodně slušnou slovní zásobu.
Kdybych měla mluvit za sebe, nejvíc
se mi na jeho knize líbilo, že mi obsáhlé a barvité popisy dětství a dospívání
hlavního hrdiny dokázaly odhalit nejen
bohatý vnitřní svět autora, ale taky dobu
pozdního komunismu, kterou jsem
osobně nezažila.

Další věcí, kterou jsem na knize vážně
ocenila, je, že autor na konci prozradí,
ve kterém městě se její děj odehrává.
Musím se přiznat, že jsem na to přes
veškeré pátrání nepřišla, i když odpověď
se v podstatě sama nabízela. Název toho
města sem nenapíšu pro případ, že byste
se rozhodli si knihu přečíst a trpěli stejnou obsesí jako já.
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• Lenny Ka

kristina haidingerová
rozhovor
Přemýšleli jsme, jakými slovy a informacemi rozhovor s Kristinou uvést a pak
nás napadlo, že ona vlastně vše podstatné
a důležité řekne v rozhovoru sama a mnohem zajímavěji, než suchá anotace. Takže
– rozhovor s Kristinou Haidingerovou.
(hv)

co všechno by se jim asi v dané situaci přihodilo, jak by reagovali na tu či onu situaci,
jak by prožívali to, co prožili mí blízcí a podobně. Mnohokrát pak nejsem schopna
v těchto obdobích přeladit na běžný život,
odtrhnout se, což bývá problém. O každé

V kolika letech jsi napsala svůj první
příběh a kolik v něm zemřelo postav?
Bylo mi devět a umřela tam, tuším, jediná postava, ta záporná. Ale hlavní hrdinku
jsem nechala do druhého dílu alespoň nezvěstnou.
Veřejně si debutovala v jednom roce povídkou i románem. Pokud vím, k povídkám jsi nikdy moc netíhla, a pokud už,
tak vycházely primárně z tvého románového universa. Uvažovala jsi hned v delší
formě? Napadají tě příběhy rovnou v románové podobě?
Když už mám možnost a čas si ve chvílích, kdy mě líbá múza, sednout k psaní,
bývá to na dlouho. Nejsem schopna se
naplno věnovat ničemu jinému. Sžívám se
s postavami, kolikrát mě zaplaví představy,
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bytosti z mých knih uvažuji komplexně,
což znamená mraky poznámek o dalších
aspektech, které danou postavu obklopují a ovlivňují. Dokud aktérům a příběhu
zcela neuvěřím, nemám odvahu zatěžovat
náš malý přesycený trh jeho vydáním. Při
tvorbě povídky se do takového „vytržení“
nestihnu dostat. Zachytím jen střípek či
okamžik. Musím od textu pak rychle pryč,
jinak by se mi začal nabalovat a dříve či
později by z toho byl opět román.
Máš na kontě i jednu společně psanou
povídku. Jaké to bylo? Jak velký je rozdíl
psát něco sama a společně s někým jiným? Jaké jsou klady a zápory (případně
které z nich převažují) společného psaní?
Upřesním pro čtenáře, kteří nemají informaci, že jde o naši společnou povídku
s názvem Nezhasínej ve sbírce Sešívance.
Psát s dalším autorem je vlastně podobné,
jako psát příběh čistě skrze jednu postavu.
Spoluautora však tak snadno nezkrotíte,
když vám přerůstá přes hlavu. Jde o to, jak
moc jste tvrdohlaví. Zasadit do jednoho
textu vidění děje dvou myslí je nelehké.
Někdy je to jako hledat shodu s manželkou, někdy jako předat knihu recenzentovi, který se nadchne, nebo vás naopak
nechápe. Pak nutně (pokud chcete příběh
dovést do zdárného konce, nebo se prostě
máte rádi) dochází k dialogu, nacházíte
momenty, které vaše světy spojí, kde se
potkáte. Výsledek je každopádně vždy zajímavý a jedinečný. Je to zkušenost, kterou
má jen velmi malé procento spisovatelů
(jsem za ni velmi ráda), a vlastně i čtenářů.

Ve všech třech svých románech cestuješ
různě po světě. Jak moc je pro tvé příběhy a jejich děj důležité místo jejich
konání? Která z románových míst jsi
kromě Raumy navštívila osobně?
Prostředí mě přímo inspiruje. Rodí hrdiny, dotváří situace a mnohdy i zápletky.
Takže většinu míst, kam čtenáře provázím, jsem prošla společně s postavami.
Nezaobírám se příliš konkrétními budovami, ulicemi a podobně. Nechávám na
sebe dýchnout atmosféru přírody nebo
nálady lidí, pocity z načtené historie. Už
dlouho se netajím tím, že mi imponovala Morava a Skandinávie, ale zbyly mi tu
i nějaké nápady dovezené z Benátek či
Gízy, na které nakonec nedošlo.
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Všechny tři romány, respektive oba
jejich světy, by se daly vnímat jako tvá
odpověď na v jistých dobách oblíbená
a v tehdejších formách již notně pokřivená či zjemněná témata, tedy „upírské“
a „bdsm“ romance. Nakolik tě k napsání tvých příběhů vedla touha či snaha
pojmout tato témata po svém, vrátit je
do svých začátků?
Hodně. V zásadě jsem byla přesycená zavedenými stereotypy a archetypy.
Tuctovými hrdiny erotických knih například, ve kterých mi přímo chyběl vztah
submisivního muže k dominantovi. To,
že upírem by mohl být starý člověk či
dítě a mít třeba vztah ke svému „otci“
už nakousla Anne Riceová. Chtěla jsem
zajít ještě mnohem dál a zahrnout do románů i dosud opomíjené aspekty umírání, proměny a samotného bytí oživenou
mrtvolou.

dlouho… nu, moji čtenáři už vědí,
jakou mají Violeti skutečnou podobu.
Je tu ale mnoho dalších aspektů, jako
je přebírání nejsilnějších vlastností či
dokonce tělesných částí soupeřů a jejich
síly, reakce na vodu, elektromagnetizmus
a podobně.
Letos ses rozhodla se psaním skončit.
Jak vůbec autor či autorka dojde k takovému rozhodnutí, co jej, respektive
konkrétně tebe, k němu vede? Myslíš si,
že je to definitivní rozhodnutí, že už jsi
řekla (napsala) vše, co jsi chtěla?
To, že se horror začal trochu víc vydávat, ještě neznamená, že se začal prodávat. Platících čtenářů je obecně málo,
těch, kteří čtou horror ještě míň, a těch,

Hlavní hrdiny své dilogie nenazýváš
upíry, ale Violety. Čím se od upírů odlišují a jak vnímáš fakt, že je většina lidí
stejně za upíry považuje?
Violeti v knize sami sebe nazývají Violety podle směsice existujících legend,
mají svoji historii a fyziologii. Ale jsou to
prostě krev pijící bestie, přezdívku upíři
by časem dostali tak jako tak – lidští hrdinové Dětí Raumy už jim tak sami také
říkají. Předobrazy některých postav jsem
skutečně čerpala ze starých filmů a knih,
kde „bytosti noci“ ještě patřičně děsily.
Violeti se od nich liší tím, že se více
podobají zombiím, pokud se nenasytí.
Pokud zůstanou bez lidské krve skutečně
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kteří nemají předsudky vůči domácímu
horroru z pera ženské už skutečně minimum. A ano, velkou roli hraje také fakt,
že příběhy, které ve mně rostly a zrály
řadu let, jsem již vyložila. Ve snaze dostat je mezi čtenáře budu ještě pokračovat, protože ohlasy na všechny knihy
jsou pozitivní, a opravdu hodně nerada
čtu komentáře typu: „Byla jsem opravdu překvapená, že jsem na tuto knihu
nenarazila dřív, přitom je to přesně můj
žánr.“ To je prostě špatně. Také je pravda, že se věnuji i další tvorbě a čas se
nedá koupit. Stále se příliš málo věnuji
ilustraci, chvíle na ni spolyká příprava
grafik či různých PR článků, nehledě
na to, že jsem začala pracovat v divadle
a jsem většinu času schovaná za oponou
nebo někde na cestách, k tomu připočti
údržbu zahrady a dům, který dosud čeká
na zabydlení. Několik let jsem se věnovala předkládání příběhů, a nějak jsem
zapomněla na ten svůj.

Když se řeknou slova „horror“ a „chybí
mi“, co tě při tomhle spojení a významu
napadne?
Strach. Děs. Romány založené čistě na
atmosféře a strachu z neznámého. Možná autoři, kteří by dokázali zachytit to, co
sama nedokážu, co jsem kdysi sama zažila? Co já vím? Jen vím, že tu někde jsou.
Tématem tohoto čísla je vánoční
horror. Co tě nejvíce děsí na Vánocích
a vánočním čase?
Osamělí lidé. A bezohlední šílenci v ulicích a obchoďácích.

Jak na tom tedy aktuálně jsou vzájemně Kristina Haidingerová a horror?
Stále věřím, že jako asi jediná autorka
horrorů u nás prorazím bariéru předsudků a romány Ti nepohřbení a Děti
Raumy ještě dostanu ke čtenářům mimo
úzký okruh kolem Howarda a HorrorConu. Žánru se věnuji i nadále ať už je
to organizováním právě HorrorConu,
porotcováním jeho soutěže, aktivní propagací podobných projektů, či pomáháním dalším autorům. Stále doufám, že
v domácím horroru nakonec najdu to,
co v něm hledám.
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Dá se horror a fantasy uzavřít do společné přihrádky? Proč?
Podle mého názoru nedá. Stejně tak,
jako existují excelentní fantastické horrory, existují horrory (a velmi dusivé), které
nemají s fantastikou nic společného.
Předchozí otázkou jsem si jen umetl
cestičku k této. Už několik ročníků jsi
hlavním hnacím a organizačním motorem HorrorConu. Proč čistě horrorový
con?
Festivalů pop kultury už je u nás až moc.
Festivaly undergroundové, které by se nebály domácí literatury či jiných menších
forem umění, tu nejsou prakticky žádné.
Autoři a fanoušci horroru nemají moc
šancí se prezentovat nebo skutečně vyřádit na jiných festivalech. Tam – pokud
bývá horror vůbec zahrnut – dostává velmi malý prostor, horší prezentační časy, je
ignorován v reportážích a podobně. Také
dost žroutů horroru se od fanoušků fantasy nebo sci-fi liší, na jiné cony prostě
chodit nechtějí (už jsme zkoušeli s HC
hostovat na různých eventech, a nedělalo
to dobrotu, výjimkou budiž Fantastická
Ostrava, kde jsou všechna příkoří vyvažována skvělou spoluorganizací).

se naopak povedlo? Dá se s čistě „jednožánrovým“ conem (a tedy ne obecně
fantastickým) u nás (tedy na relativně
malém manévrovacím prostoru) stoupat do nějakých výšin?
Bohužel je to dost o penězích. Pokud
by se našel sponzor, dalo by se stoupat
i do výšin, protože je tu pořád hodně
undergroundových
fanoušků,
kteří
o HorrorConu nevědí, nemají jak se
dozvědět. Chce to reklamu. A správně
cílenou, což není snadná a ani levná
záležitost. HorrorCon je doposud
zdarma, a je tvořen nadšenci v jejich
volném čase. Podařilo se nám představit

Pro koho je HorrorCon určen, respektive organizován?
Pro všechny, komu takový con chybí. Pro
fanoušky a tvůrce horroru ve všech formách umění.
Jak jsi s HorrorConem jako takovým
spokojena? Co by mohlo být lepší? Co
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a podpořit spoustu domácích spisovatelů,
výtvarníků, performerů, umožnit skvělé
přednášky a další show. Díky spojení
s časopisem Howard – a tvému velkému
přínosu především – se sešla dohromady
slušná fanouškovská základna. A díky
nakladatelstvím Netopejr
a Golden Dog jsme
představili
spoustu
jedinečných titulů. Daří
se do programu postupně
implementovat
řadu
netradičních pořadů, které
mají potenciál oslovit
právě fanoušky horroru,
kteří často tíhnou ke
gotice nebo třeba erotice.
Problém je ale také
v prostorách. Nedokážu
si představit HorrorCon
někde ve škole s přespáním
v tělocvičně. Ale kde jinde?
Ve stylovém Dark Velvetu
na Žižkově jsme bojovali
s malými manipulačními
prostorami a zajištěním
přespolních při čekání na
ranní spoje, v CrossClubu
zase
musíme
večer
vyklízet jednu z místností,
kam se hrnou další lidé na
program zcela odlišného
zaměření. Na rok 2020
a jubilejní 5. ročník
HorrorConu už můžeme
slíbit prostory jiné a více
vyhovující pro akci našeho
typu.

Jen chvíli před tímhle číslem vyšla již
třetí antologie českých a slovenských
povídek v edici HorrorCon Dokud nás
smrt nerozdělí. Můžeš tu knihu trochu
představit?
Je to kniha třinácti temných – možná
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trochu depresivních povídek na téma
smrt a nerozlučnost. Jak je zvykem,
objeví se tu práce našich kmenových
autorů, talentovaní nováčci i známá
jména. Každý autor k danému tématu
přistupuje originálním způsobem,
každou povídku doprovází ilustrace
jiného výtvarníka. Výsledek byl
koncipovaný tak, aby docházelo ke
změnám nálad, ale plynule, příjemně,
znepokojivě.
Dokud nás smrt nerozdělí je žánrově
otevřenější a vlastně ani anotací se již
nehlásí přímo k horroru. Je to nový
směr do budoucna?
Těžko mluvit o novém směru, protože
po trilogii antologií (pro ty, kdo nevědí
– krom výše zmiňované vyšly ještě Ve
špatný čas na špatném místě a Může
se to stát i vám) hodláme řadu úplně
přerušit a pod hlavičkou HorrorConu
trochu experimentovat, zapojit nové
umělce. Většina autorů, které jsme
doposud představili, jsou vypsaní, už
mají své další projekty, je nejvyšší čas
dát povídkám pauzu, vyčkat, zda se
nahromadí nový materiál, zda někdo
přijde s nějakou zajímavou myšlenkou.
Co se týká žánru poslední knihy –
ono vymezovat žánr obecně je velmi
nevděčné, a u horroru to platí trojnásob,
protože ten je čistě subjektivní – „horror
je to, co děsí vás“. Kniha Dokud nás
smrt nerozdělí dost možná bude pro
mnohé horrorovější než obě předchozí
antologie, už kvůli zadanému tématu
a jeho pojetí, ale nechceme čtenářům

určovat, co mají za horror pokládat či
nikoliv.
Poslední otázky jsou většinou o nově
chystaných věcech nebo doporučující.
To první se asi u autorky končící se
psaním mine účinkem… Takže, jaký
absinth bys lidem doporučila?
To, že nic nepíšu, neznamená, že už nic
nechystám, takže si troufnu odpovědět
nejprve klasicky. Ještě teď v prosinci
vyjde moje vůbec poslední (už rok
hotová) věc, erotická/bizarre povídka
Stereogram, a sice v antologii Jana
Vavřičky s názvem Vostrá krása.
Příští rok by měl konečně vyjít můj
erotický román Richardovy živé hračky
jako e-book.
No a stále ještě je v mém edičním
plánu velká antologie domácího horroru
s názvem České temno. Zatím sice
není jisté, kdo všechno se do projektu
zapojí, a zda knihu dokončíme už příští
rok, nicméně materiálu a umělců kolem
máme za ty roky dost, aby to nakonec
klaplo. Třeba právě v té knize naleznu
svoji pomyslnou tečku, horror, na který
čekám.
Musím se svěřit, že je moc uklidňující
vidět na webech u všech napsaných věcí
už informace o vydání.
Jinak co se týká toho absinthu, bude
to buďto St. Antoine od Žufánka, nebo
některý z řady Jade. Tam se není možný
splíst!
Otázky: Honza Vojtíšek,
Lucie Matoušková
Foto autorky: Zdeněk Svoboda
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Žeru tě, lásko
U

Sidney Seeker

hryznul jsem kus svalu z pravé ruky
a ucítil svoji lahodnou chuť. Bolest se
dala vydržet, rána příliš nekrvácela. Oskar
měl pravdu, tohle byla jedna ze dvou
možností. Ta druhá, též osvobozující, byla
přestat se Tamarou žrát. Jenže to jsem
nedokázal. Tak jsem žral přímo sebe.
Hladověl jsem jako všichni ve městě,
v zemi, na téhle vyprahlé planetě. Desítky
let nepršelo, nerostlo nic zeleného,
nerostlo nic živého, co žere zelené, jen
šelmy a krysy. A lidi, nejhorší šelmy
a největší krysy ze všech.
Nevím, jak Oskara napadlo pěstovat
maso sám na sobě. Šílený nápad šíleného
vědce. Sebežroutství. Oskar je kamarád
z dětství, nespolupracující vědec. Nemá
rád jiné lidi. Nemá rád jiné lidi ani k jídlu,
tak asi proto…
Naříznu sval a přinutím jej růst rychleji
než cokoliv jiného, řekl mi a nařízl jej. Až
upravím růstový hormon k desetinásobnému
výkonu, ukončím to nechutné kanibalství.
Zachráníme planetu, kámo… Z jedné strany
se budeš ukusovat a zase dorůstat, z druhé
vyměšovat. Perpetuum, debile!, smál se,
protože on je fakt divný.
Připadalo mi to ještě nechutnější než
sežrat sousedovo dítě, ale jestli mi to

pomůže zachránit Tamarku… Taky
sousedů ubývá a dětí se rodí stále méně.
Je takové sucho, že se samcům práší od
pytlíků.
Pro Tamaru je třeba dojít si do tanečního
klubu Moskva. Pokud ještě vůbec žije.
Kdysi jsem ji tam našel, tancovala na pódiu
pro nějaká bohatá hovada. Házeli po ní
zbytky jídla, chytala je a hltavě polykala,
aniž přestala kroutit hubeným zadkem.
Krásným zadkem, jak jsem si hned všiml.
Vykoupil jsem ji za příděl na celý další
měsíc, měl jsem ještě několik konzerv.
Těch konzerv bylo pro dva málo, jak
jsem brzy zjistil. Tamara se nemohla
docpat. Trpělivě poslouchala má milostná
vyznání, směšné výlevy zamilovaného
básníka o nalezené múze… dokud bylo co
jíst. Když už skoro nebylo, nechával jsem
jí všechno jídlo a málem umřel hladem,
ale nestačilo to. Utekla zpátky, nechat se
očumovat a krmit.
Postěžoval jsem si Oskarovi. Oskar mi
nařízl svalovinu na pravé ruce a aplikoval
do ní upravený růstový hormon. Hladový
bych už nikam nedošel… a o Tamaru,
o Tamaru se možná budu muset i prát.
I když jsem nikdy nic takového ještě
nezkoušel.
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Krmil jsem se sám sebou, dokud jsem
zase nedostal sílu a odvahu. Sílu k vysvobození Tamary, odvahu postavit se znovu
před ni se svými milostnými cinty. Moje
láska k ní neslábla, naopak se zdálo, že
hltáním vlastního masa a krve ji posiluji.
Naštěstí nemám na sebe žádnou alergii…
Vešel jsem do Moskvy, vše bylo jako
tehdy. Jen Tamara byla ještě hubenější.
Hubená, až mi to málem srdce utrhlo.
Unaveně se houpala do rytmu pomalé
písně, několik honibrků pod pódiem ji
sledovalo, taky nevypadali moc čerstvě…
Lásko, řekl jsem jí, lásko, prosím, vždyť
tu umřeš! Pojď se mnou, mám pro tebe tolik jídla, kolik budeš potřebovat! Zdálo se,
že mě nevidí a neslyší, oči měla zastřené… Vyskočil jsem za ní, objal ji, z davu
šmíráků se ozval nespokojený ryk. Byla
tenoučká, bledá, když jsem ji vzal do náručí, sotva mě vnímala.
Sluníčko, pojď prosím! Pojď se mnou…
Jako v transu se nechávala odvést k okraji
pódia, vláčná, pro mě stále krásná, k pomilování. Tentokrát si ji vykrmím…
Taminko, na, kousni si. Tohle můžeš, to
nejsem úplně já, to jen rostu ze sebe. Neboj
se, jez…
Zahryzla se, napoprvé trochu váhavě,
ale čerstvá krev v puse ji probrala. Utrhla sousto (jauvaj, Oskare, příště přidej víc
anestetik!) a s chutí je spolkla. Potom ještě jedno, větší. Pak další, až jí žvýkáním
zčervenaly tváře. Byl jsem šťastný.
Tami, budeme spolu… Au, počkej, tam už
je kost… Spolu napořád! Holka, opatrně, to
už jsem já… Blázínku, no tak… Tamaro!
Byla k neudržení, na bradě moji krev,

čelisti jí cvakaly jako nějakému stroji…
Nemohla přestat a já se na ni nedokázal
zlobit…
Ucítil jsem další bolest, tentokrát v lýtku. Jeden ze šmíráků mi zuby vytrhl kus
masa. Už na tom příliš nezáleželo, Tamarka se prokousala až k tepně u klíční
kosti…
Dal jsem se jí celý. Láska někdy kurevsky
bolí…
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Sidney Seeker (*1969)
Pracuje jako technik a žije v irském
Dublinu. Oceněn byl v deseti literárních soutěžích, vydal 3 básnické sbírky.

HORROR
JAKO
TERAPIE

Stejně jako každý jiný žánr, i horror ve
své dnešní podobě poskytuje divákům
v první řadě zábavu, rozptýlení a pobavení. Navozuje umělý adrenalin, napětí
a vzrušení ze záplavy intenzivních emocí. Má ale i jinou, důležitou funkci. A na
tu se dnes zaměříme.
Horror jako samostatný filmový žánr
vznikl po 1. světové válce – v době tísně, všeobecného společenského úpadku
a strachu z nejisté budoucnosti. Na lid
doléhala deprese ze všech hrůz, viděných
i prožitých během válečného období.
Rozbombardované město lidem padalo
na hlavu, přišla represe a bída. A tu se
zrodil filmový německý expresionismus,
jenž se nedlouho poté vyvinul v nový,
samostatný žánr – horror. Temný, tísnivý, depresivní, ukazující nekompromisně
a bez obalu denodenní hrůzy poválečného Německa. Žánr, který posloužil jako
ventil napětí a vnitřních obav zdeptaných obyvatel, jenž se obávali, co přinese budoucnost. Během tohoto poválečného období vznikl například takový
klenot, jako je Das Kabinet des Doktor

31

howard
Caligari (1920), mnohdy označovaný za
první horror vůbec.
Že projekce prožitých traumat slouží
jako úlevová terapie je dobře známo. Na
stejném principu funguje povídání s psychologem, psaní deníku, ale i takové lucidní snění. Stejně lze pohlížet i na sledování horrorových filmů, jenž vyvolává
intezivní emoce jako strach, tíseň nebo
emoční bolest, a tím pádem poskytuje
příležitost ke zpracování těchto emocí.
Horror jakožto expresivní žánr nabízí
divákovi krátkodobý intenzivní zážitek,
při kterém jsou tyto emoce uměle navozeny, a divák má následně možnost se
s nimi vypořádat. Promítání prožitých
traumat do konkrétního filmu či samotných postav filmu tedy může posloužit jako ventilační terapie – jako cesta
k uzdravení, překonání fobií, smutku,
snižování sociálních úzkostí apod.
Film lze tedy využít jako prostředek
projekce našich vlastních tísní a obav,
tíživých snů, fobií a traumatických zážitků. Rozuzlení příběhu a vyřešení
konfliktu přináší divákovi katarzi, vypořádání
se s uměle vytvořeným
dramatem, zpracování
navozené emoce, a následně úlevu a uvolnění.
Kromě zábavy a adrenalinu tak horrorový
žánr překvapivě nabízí
i emoční očistu.
Tato horrorová emoční
terapie má, domnívám

se, podobný účinek jako jeden z vynálezů Járy Cimrmana – léčebné divadlo,
jež bylo představeno v semináři divadelní hry Lijavec. To pomáhá zúčastněným
vypořádat se s jejich životními traumaty a neúspěchy. Stejně tak i v horroru
může divák projektovat svá traumata do
zasmušilé nálady filmu, nebo i postav
dramatu.
Zajímavostí je, jak pozoruhodně trefné
byly tehdejší obavy německého obyvatelstva, jenž pro film Das Kabinet
des Doktor Caligari zpracovali Hans
Janowitz a Karl Mayer. Vrah řádící ve
městě Holstenwall, náměsíčný Caesar,
je totiž ovládán jako nástroj magickou
silou zlého Caligariho, kterému Caesar
nedokáže vzdorovat. Neovládá své tělo,
ani svou mysl, a obyvatelé jsou jako na
trní, kdy tajemná moc šíleného Caligariho udeří znovu. Podobenství tohoto
motivu s brzy zrodivším se nacismem je
až znepokojující. A je skvěle zpracováno například ve filmu Von Caligari zu
Hitler (2014).
• Alena Čadová
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debra hill
profil
Byť převážně ve spolupráci s Johnem
Carpenterem, její jméno patří k těm známějším v oblasti produkování horrorů.
Vždyť ruku na srdce, kolik znáte horrorových producentek? Jelikož ctíme její
odkaz a byli bychom neradi, kdyby se vytratil z širšího povědomí, rozhodli jsme
se Debru a její dílo, k jejím nedávným
nedožitým 69 narozeninám, přiblížit
krátkým profilem.
Debra Hill se narodila 10. listopadu
1950 v newjerseyském Haddonfieldu.
Ano, čtete dobře. V Haddonfieldu, jehož
jméno později proslavila nejen svým původem, ale i jedním
z
nejzákladnějších
a nejpovedenějších
slasherů. Vyrůstala
však v Pensylvánii, ve
Philadelphii.
S filmem Debra Hill
začala v roce 1974
coby asistentka produkce dokumentárních filmů. Později si
vyzkoušela i odbor-

nou poradkyni scénářů, asistentku režie
a režii druhého štábu (tzv. second unit
director). Naleznete ji jako „script supervisor“ např. v titulcích horrorové komedie Greydona Clarka Satan‘s Cheerleaders (1977).
Již od začátku byla poměrně nešťastná
z přístupu k její práci jen na základě jejího pohlaví. „Když jsem v roce 1974 začínala, v průmyslu bylo jen málo žen a všichni mi říkali zlato. Předpokládalo se, že jsem
maskérka, kadeřnice nebo skriptka.“ V roce
2003 při přebírání ocenění Crystal spo-
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lečnosti Women in Film prezentující
a oceňující ženy v komunikačních médiích a filmu, k této problematice prohlásila: „Doufám, že jednoho dne nebude Žen
ve filmu [Women in Film] potřeba – že
to bude Člověk ve filmu [People in Film].
Že to bude stejná odměna, stejná práva
a stejné pracovní příležitosti pro všechny.“
O dlouhé cestě a přechodu od toho, kdy
byla oslovována „zlatíčko“ a „miláčku“
k uctivému „madam“ o mnoho let později se rozpovídala v DVD komentáři
k filmu Escape from New York. O její
nespokojenosti a frustraci z toho, že filmový průmysl neumožňuje více ženám
stát se např. režisérkami, dodnes hovoří
mnoho Debřiných kolegů a přátel. Snad
právě i tyto frustrace ji poháněly pokračovat, byť s nedostatečnou podporou, ve
své práci.
Její nejznámější a nejuznávanější práce
vznikla ve spolupráci se scénáristou, režisérem a filmovým skladatelem Johnem
Carpenterem. S ním začala spolupracovat v roce 1975
jako
vedoucí
skriptka a asistentka
střihače
při natáčení akční
krimi Assault on
Precint 13 (1975).
Z původně pracovního vztahu se
mezi Hill a Carpenterem vyvinul
vztah osobní. Ve
spolupráci
však
pokračovali.

V roce 1978 dali společně vzniknout
jednomu ze základních stavebních kamenů slasher žánru, když společně napsali scénář k filmu Halloween (1978),
který následně John Carpenter zrežíroval a Debra Hill produkovala. Dnes
již ikonický slasher o dívce na hlídání
vedoucí boj o život s psychopatickým
zabijákem v malém americkém městečku jménem Haddonfield v Illionis
(jde o smyšlené městečko pouze pojmenované po Debřině rodném městě,
pro úplnost jen dodejme, že se natáčelo
v jižní Californii) stál z dnešního hlediska pouhých 300 000 dolarů. Celých
8 000 dolarů inkasovala Jamie Lee Curtis, Donald Pleasance na tom byl lépe
hned o 12 000 dolarů. Film nakonec
vydělal přes 55 milionů dolarů. Z 20
natáčecích dnů celé dva dny ukousla
úvodní sekvence z vlastního pohledu
pod halloweenskou maskou. Víte, že
ruce, které se v těchto záběrech objevují, aby nakonec nožem ubodaly ne-
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vinnou dívku, patří právě Debře Hill?
Při psaní scénáře se Hill s Carpenterem
podělili charakterově půl na půl. John
Carpenter vytvářel postavu zabijáka
Michaela Myerse a jeho vzájemný vztah
s Dr. Loomisem, Debra Hill formovala
charakter hlavní hrdinky Laurie Strode.
Podle Debry Hill dokonce ani nepsali
ve společné místnosti, každý své charaktery psal zvlášť a až poté je propojili
do jednoho scénáře. Ačkoliv byl jejich
Halloween díky údajnému skrytému
morálnímu komentáři ohledně promiskuitě žen a klasickému charakteru
tzv. poslední přeživší dívky (final girl),
označován a vnímán jako antifeministický, v rozhovoru pro Entertainment
Weekly Debra Hill prohlásila, že se těm
kritikům, kteří Halloween vnímali jako
šovinistický, vždycky smála.

Halloween Debře Hill otevřel dveře k cestě stát se jednou z prvních hollywoodských producentek, Carpenter
ji prohlásil za „opravdovou průkopnici
v tomto oboru, otevírající cestu dalším ženám.“ Jamie Lee Curtis Debru označila za „nejvlivnější ženu svého života,“
představovala pro ni „ducha nezávislé
hollywoodské ženy.“ Ke své nejznámější
značce se Debra s Carpenterem společně vrátili ještě dvakrát. Přímo na konec
prvního Halloweenu navázali o tři roky
později společným scénářem Halloween
II (1981), který tentokrát, pod Debřiným producentským dohledem, režíroval Rick Rosenthal. Vrátily se všechny
klíčové hlavní postavy v nijak nezměněném, jen dále rozvíjeném příběhu mladé dívky snažící se přežít v nelítostném
souboji s maskovaným vrahem. Dodnes
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pro mnohé nepochopitelným krokem ve
slušně rozjeté sérii byl Halloween III:
Season of the Witch (1982) Tommyho
Lee Wallace, který Debra Hill produkovala a John Carpenter se spolupodílel na
scénáři. Tentokrát totiž jde o zcela samostatný příběh, který se dvěma
předchozími má společný
jen název a jména John Carpenter a Debra Hill. Příběh
o halloweenských hračkách
a maskách, které nejsou tím,
čím se zdají být, měl být jakýmsi novým počátkem, činícím ze zavedené série a jejího
jména příběhově nepropojenou formální sérii halloweenských strašidelných příběhů.
Jak to vše dopadlo, víme dnes
již všichni. Nápad se neujal,
samo o sobě ne úplně špatnému příběhu uškodilo právě takřka až násilné vpáčení do značky,
již měli všichni spojeni s určitými jmény
a postavami, a tak se po šestileté pauze
série vrátila k mlčenlivému sympaťákovi
Michaelu Myersovi (ovšem již bez Debry
Hill a Johna Carpentera) a zůstala u něj
až dodnes.
Mezi Halloweeny tahle dvojka spolu natočila ještě dva filmy a pak se rozešla profesně i soukromě. Společně napsali scénář
a Debra produkčně zaštítila Carpenterův
mysteriózní horror o kruté kletbě valící
se z moře v chuchvalcích mlhy na přímořské městečko Antonio Bay The Fog
(1980). Neprávem nedoceněný snímek
zaujme tradičně skvělou Carpenterovou

hudbou a silnými charaktery, včetně těch
ženských s Jamie Lee Curtis a Adriene
Barbeau v čele. Tento film dvojici spojuje i herecky, jak Debra Hill, tak John
Carpenter si ve filmu střihli maličké role.
Před kameru se oba postavili i v Car-

penterově akčním sci-fi thrilleru Escape
from New York (1981). Ten Debra Hill
jen produkovala. Jejich cesty se profesně
sešly po dlouhých patnácti letech právě
při pokračování patálií Snake Pliskena
Escape from L. A. (1996). Opět si společně napsali scénář, Debra produkovala,
Carpenter režíroval. Společně s Kurtem
Russellem plánovali i vývoj videoher,
komiksů a animovaného filmu vycházejících z postavy Snake Pliskena.
Po rozchodu s Johnem Carpenterem
produkovala kingovskou adaptaci Davida Cronenberga The Dead Zone (1983)
o muži, který se po pětiletém kómatu
probudí se schopností předvídat věcí pří-
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ští a řeší dilema, zda je morálně správné
zabránit zlu, které se ve skutečnosti ještě
vůbec nestalo, a kromě něj nikdo neví, že
se stane.
Poté se horrorovému žánru ve své profesi na čas vzdálila. V roce 1985 produkovala kancelářsko-politickou komedii
Head Office (1985) a filmovou adaptaci
známé komediálně kriminální divadelní hry Clue (1985). V následujícím roce
společně se svou přítelkyní Lyndou Obst
založila nezávislou produkční společnost,
která natočila rodinnou dobrodružnou
komedii Adventures in Babysitting
(1987) s Elisabeth Shue v hlavní roli,
komedii Chrise Columbuse Heartbreak
Hotel (1988) a komediální drama Terryho Gilliama s Jeffem Bridgesem a Robinem Williamsem v hlavních rolích The
Fisher King (1991).
V roce 1988 Debra Hill podepsala
smlouvu s Walt Disney Pictures, pro
které vyprodukovala drama Gross Anatomy (1989) a krátké filmy pro Disneyho
tematický park a výroční speciál ke 35
výročí Disneylandu pro NBC. V první
půli 90. let hodně produkovala pro televizi. V roce 1993 vyprodukovala televizní
remake padesátkové klasiky Attack of
the 50 Ft. Woman (1993) s Daryl Hannah a Danielem Baldwinem v hlavních
rolích. Následující rok vyprodukovala
hned osm televizních filmů, od akčního
dramatu Roadracers (1994) s Davidem
Arquettem a Salmou Hayek, přes školní
komediální drama Confessions of a Sorority Girl (1994), u nějž se spolupodílela i na scénáři a retro drama z 50. let Coll

and the Crazy (1994) s Jaredem Letem
a Alicií Silverstone až po hudební drama
Shake, Rattle and Rock (1994) s Renée
Zellweger. V roce 1999 produkovala režisérský debut Antonia Banderase Crazy in Alabama (1999) v němž dala volný průchod svému ekologickému cítění.
A ač sama vášnivá kuřačka, přesvědčila
hlavní hvězdu, Melanii Griffith, aby během celého natáčení nekouřila.
Ve své filmařské všestrannosti si Debra
Hill vyzkoušela i režii. V roce 1990 režírovala epizodu Far Below horrorového
seriálu Monsters (1988), o tři roky později pak epizodu Home Sweet Homeboy
komediálního seriálu Dream On (1990).
Debra Hill byla celoživotní náruživá kuřačka. V únoru 2004 jí byla diagnostikována rakovina tlustého střeva. I přes tuto
diagnózu a hrozící amputaci nohy však ve
své práci nepolevila. Vyprodukovala remake svého a Carpenterova horroru The
Fog (2005) a spolupodílela se na jeho
scénáři. Poslední film, který produkovala,
bylo drama Olivera Stonea World Trade
Center (2006). Jeho premiéry se však již
nedožila.
Derba Hill podlehla rakovině den před
Mezinárodním dnem žen, 7. března
2005. John Carpenter po její smrti prohlásil, že měla vášeň nejen pro filmy
o ženách nebo ženských myšlenkách, ale
pro všechny filmy – horrory, akční filmy
i komedie. Odkaz Debry Hill ukazuje,
že filmy o ženách a ženských idejích jsou
filmy pro všechny.
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the fog
recenze
Když se rozestoupí mlha, zůstane jen holá
pravda. Protože čas od půlnoci do jedné
patří mrtvým. Aneb v mlze husté tak, že
by se dala krájet, někdo opravdu krájí…
Režie: John Carpenter
Scénář: John Carpenter, Debra Hill
Délka: 89 min.
Původ: USA
Rok: 1980
Hrají: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Hal Holbrook, Janet Leigh, Tom Atkins

příběh podpořený hustou a strašidelnou
atmosférou již od začátku a naprosto vynikající hudbou. Už jen první tóny filmu.
Úvodní předpůlnoční příběh. Prvních pár
záběrů z půlnočního městečka. Celý film
až do posledního záběru… Jednoduché,

Přímořské Antonio Bay připravuje výroční oslavy sta let od vzniku městečka. Jenže
jeho historie je zahalena v husté mlze nevědomí, v níž ze skříní vystupují kostlivci.
A večer před oslavou se začne mlha valit ve
vlnách i na městečko, mlha, skrývající smrt
a odhalující nemilé tajemství. Cosi z minulosti si jde pro satisfakci, zadostiučinění,
pro to, co je jeho.
Mnozí se mnou patrně nebudou souhlasit, ale The Fog (1980) bezesporu patří
k tomu nejlepšímu, co si od Johna Carpentera můžete nechat naservírovat. Tajemný
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prosté ale funkční. Takhle nastupoval
horror (do) osmdesátých let. Zlaté desetiletí horroru nemohli Carpenter s Debrou
Hill započít lepším filmem.
The Fog má všechno, co dělá osmdesátkový horror horrorem. Ti, kdož oceňují
horrory počtem a provedením vražd asi
nebudou úplně spokojeni, i když i v tomhle ohledu film nijak nepokulhává. Carpenterův film stojí na něčem jiném, a právě v tom je jeho největší klad. Ti, kdo mají

ječák Jamie Lee Curtis v roli stopařky. Té
to právě zde z jejích filmů sluší patrně nejvíce, a navíc se ve filmu setká se svou matkou Janet Leigh, která hraje předsedkyni
výboru na organizaci slavnosti.
Ostatně herci, podávající civilní a příjemné výkony jsou dalším kladem filmu.
Postavy nejsou jednobarevné ani černobílé, jsou pestré vzhledem, charakterově
i projevem. Obsazením jde o tehdy tradiční okruh kolem filmů Johna Carpentera

rádi sice jednoduchý a prostý, přesto atmosféru prohlubující příběh, pomalu budované napětí, na svou dobu zajímavé hrátky
s triky a letmé náznaky, které povzbuzují
strach ukrytý uvnitř, si přijdou na své. Samotná mlha je poměrně nepříjemná a bytosti, jimž skýtá útočiště, náležitě děsivé.
Film obsahuje hned několik velmi povedených scén, ať už jde o úvodní několikaminutovou střihovou sekvenci o podivných
věcech dějících se ve městečku s nastupující nocí, velice podmanivý úvodní příběh
podbarvený temnou a atmosférickou hudbou, hrátky s mlhou a vodou, přes skvělou
oživlou mrtvolu až po dodnes oceňovaný

a Debry Hill. Kromě Jamie Lee Curtis se
zde objeví herci z Assault on Precint 13
(Darwin Joston), Escape from New York
(Tom Atkins, nebo tehdejší Carpenterova
manželka, zpěvačka a spisovatelka Adrienne Barbeau) nebo Halloween (Nancy
Kyes, která je v titulcích The Fog snad stylově uvedena jako Nancy Loomis). V roli
meteorologa se objeví Charles Cyphers,
který si zahrál dokonce ve všech třech výše
zmíněných filmech. V miniroli se kromě
Carpentera a Hill objeví např. i Tommy
Lee Wallace.
The Fog je prostě horror se vším všudy.
• Honza Vojtíšek
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Patrycjusz Pająk

Hrůza v české literatuře
recenze

Na jednu stranu se může zdát poněkud
divné, že první pořádná a do hloubky
jdoucí kniha reflektující hrůzu, strach
a – nebojme se to říci, ostatně, ani ona se
nebojí – horror v domácí literatuře vzešla z pera zahraničního autora. Na druhou stranu snad díky tomu toto teoretické a filosofující dílo získalo dostatečný
a potřebný odstup.
Groza po czesku. Przypadki literackie
Překlad: Michala Benešová
Vydavatel: Academia
Rok českého vydání: 2017
Počet stran: 452
Patrycjusz Pająk ke své práci přistupuje
opravdu s otevřeným a širokým záběrem. Nepodíval se na vykotlaný zoubek
jen dílům, která zapadají do koncepce
názvu jeho práce, ale rovnou i na určující termíny a postupy oné koncepce.
Tedy hrůze, strachu a v obecném pohledu i horroru. Hrůza v české literatuře
tak není jen studií české hrůzostrašné
literatury. Rozsáhlý a myšlenkově ob-

sáhlý úvod do probírané problematiky je základní a obecnou studií strachu
v literatuře a lidském vnímání celkově,
je zajímavým, hlubokým a pronikavým
vhledem do samotného lidského vnímání strachu, odporu a hrůzy ať už v historickém, či sociálně-kulturním kontextu.
Jde tedy nejen o kulturní, ale i o vskutku
filosofické dílo.
Velmi zajímavá se jeví již první část druhé kapitoly, v níž autor probírá základní prvky černého románu a strašidelné
literatury, tedy to, co vyvolává – hrůzu,
strach a úzkost a zároveň rozebírá, že
v těchto třech případech nejde o jedno a totéž. Trochu tím smazává obecně
přijatý a v různých komentářích a recenzích nejednou zmiňovaný pohled, že
horror je „jen“ o strachu. Přitom horror
nevyvolává jen strach, ale, jak je v knize
zcela pravdivě zmíněno, mimo jiné i hrůzu či úzkost. Dodejme ještě znechucení
či odpor, což jde nejednou ruku v ruce
s již zmiňovanými pocity. Vzájemné, až
do nejmenších detailů, odlišení těchto
dojmů a pocitů, pak jen odhaluje krásu
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a působivost probíraného tématu, tedy
černého románu, hrůzné a horrorové literatury.
Pająk se nebojí nabourávat ani další zažitý pohled, tedy „nutnou“ nadpřirozenost horroru, či literární hrůzy a skvěle
argumentuje čistě realistickou stránku
(obecně vzato nejen) literární hrůzy:
„Proto bývá tento typ literatury často ztotožňován s literaturou fantastickou. Hrůzostrašná literatura však může být i realistická, tedy přinejmenším na první pohled
odpovídající empirickým zkušenostem.
Představy o živé smrti se totiž nevyznačují
primárně fantastičností, ale iracionalitou.
Realistická hrůza zahrnuje jevy, které patří do empirického světa (např. šílenství či
krutost), avšak dosahují intenzity, jakou
z běžné zkušenosti neznáme, a proto se
nám zdají nepochopitelné.“
Ač je ve svém pojetí a záběru velmi
široký, Pająk si dovolí i vlastní pokus
o definici, vymezení a ukotvení literární
hrůzy: „Literární hrůza, jež umožňuje
uspokojit snílkovskou a anarchistickou
touhu zakusit radikální jinakost a osvobození od racionálních norem zajišťujících ‚nudnou‘ stabilitu, se od jiných
emočně-estetických kategorií plnících
podobnou funkci (např. komiky) liší tím,
že je tou nejsilnější zkušeností, protože
je spojena s nejzákladnějším lidským pocitem, a sice strachem o vlastní identitu
zakořeněnou v kulturních normách.“
Přes tento (pro širší pochopení a ukotvení svého díla ovšem nutný) filosoficko-kulturně-sociální oblouk se však autor
dostane k základnímu kamenu svého

díla – hrůze v české literatuře. A i zde
téma bere širokým rozkročením, někdy
dokonce zachází až za obecné vnímání
a pohledy běžného čtenáře a zmiňuje
díla, která by sem na první pohled nepatřila. Ovšem jen na ten první, Pająk
je důsledný a dokáže různými způsoby
obhájit každý titul, který uvede.

Autor počátky historie české literární
hrůzy umísťuje až někam ke kramářským písním a jarmarečním textům.
Pokračuje překlady zahraničních (převážně německých) strašidelných a temných textů, které však mnohdy byly
hodně volnými překlady a v nejednom
případě dokonce spíše jen ještě volnějším převyprávěním, s notnými přídavky
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„překladatele“. A dále gotická literatura,
rudolfínské mysteriózní příběhy (Golem
atd.), romaneta, spiritistické příběhy,
strašidelné příběhy ovlivněné válečnými
hrůzami či bolševickou diktaturou. Pająk
v hloubkových analýzách jednotlivých
děl ale i historických období projevuje
typické prvky nejen žánru jako takového, ale i českého přístupu k němu – tedy
silnou psychologickou stránku a domácí
pohled. Některým základním a určujícím dílům věnuje opravdu hodně prostoru, pozitivem je, že se k nim řadí i díla
ne zase tak známá, v tomhle ohledu je
Pająkova kniha hlubokou studnicí inspirace, jiná díla jsou zmíněná jen lehce
v kontextu/kontrastu k hlavnímu probíranému dílu, či jen jmenovaná.
Nechybí tak pohled na tvorbu Christiana Heinricha Spiesse, Erbenovu Kytici, duchy a upíry v dané literatuře, katy,
Jakuba Arbese, nejen Spalovače mrtvol
Ladislava Fukse, Felixe Achila de la Cámaru, Jiřího Karáska ze Lvovic, Ladislava Klímu, K. H. Máchu, časopiseckou
hrůzu, Karla Sabinu, černé romány, Miloše Urbana, Miloslava Švandrlíka, neobyčejně temnou poetiku Josefa Váchala,
černé romány a pro některé možná i překvapivě tvorbu Jana Pelce…
Za (ohledně rozsahu lehce pochopitelné) negativum knihy by se dal považovat
velmi malý (či notně zúžený) prostor poskytnutý současnějším českým horrorům
a hrůzné literatuře. Alespoň ta v knize
několikrát zmíněná Jenny Nowak mohla dostat kratší kapitolu. A jak již bylo
řečeno, Pająk se věnuje i dílům, jejichž

zařazení do tématu se může zdát nepochopitelné či sporné, ovšem ať již s autorovým rozhodnutím souhlasit budeme
či nebudeme, v každém případě se i tak,
díky rozpracovaným analýzám, dostaneme k hned několika zajímavým knihám,
které rozhodně stojí za přečtení.
Hrůza v české literatuře je velmi chvályhodné dílo, které rozhodně obohatí
a přinese několik zajímavých a neotřelých pohledů na danou problematiku.
Je silným inspiračním a pramenným
zdrojem, studnicí zajímavých pohledů
a závěrů, polemizačním diskusním příspěvkem. V neposlední řadě pak jasnou
a nezpochybnitelnou ukázkou toho, že
český horror existoval a existuje, jen má
nejednou vlastní styl a přístup. Za velké pozitivum Pająkovy práce je možné
pojmout jeho důkazní materiál, že to
(vlastní styl a přístup) vůbec není špatně.
Pokud rádi nahlížíte hlouběji, pod pokličku, za oponu čtených příběhů, Hrůza v české literatuře je prostě radost.
„Česká hrůzostrašná literatura není co do
svého kulturního významu výjimečná, je
ale dobrým příkladem kontrastu mezi tradiční, stereotypní interpretací specifik české
kultury (založené podle této interpretace na
biedermeierovském, tedy racionálním, harmonizujícím a optimistickém kompromisu člověka se světem i se sebou samotným)
a specifiky literární hrůzy (zrozené z paranoidní nedůvěry člověka ke světu i sobě
samému).“
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Pianista
P

Pavel Košan

rý hraje jako samotný bůh. Říká se,
že jeho hudba dokáže člověka dočista uhranout, zarýt se do nejzazších
hlubin mysli a dotknout se i těch nejtajnějších tužeb. Ti, kteří se zúčastnili
jednoho z nevídaných koncertů onoho
pianisty tvrdí, že to byl zážitek tajemný,
děsivý ─ krásný.
Oprávněně se proto mohu považovat
za šťastlivce, neboť se mi podařilo získat
místo v Brichtenwaltzském divadle, kde
nám pianista za pár chvilek dokáže svoji
proslulost a genialitu.
Sedím v druhé řadě. Napravo ode mě se
uvelebila černovlasá kráska v azurových
šatech. Je neobyčejně smyslná. Z tváře jí
čiší téměř dětinská nedočkavost z toho,
co má přijít. Vlastně se jí nedivím. Sám
jsem se přistihl, jak se mi samou dychtivostí třesou ruce.
Světla zhasla. Všichni netrpělivě čekají.
Naprosto neslyšně se zvedá opona. Ve
středu velkého jeviště stojí piáno, k němuž přichází pohledný muž. Na sobě
má černý oblek. Vlasy elegantně ulíznuté dozadu. Sedá si k malé stoličce před
pianem a prsty jemně pokládá na klávesy. Nastává chvíle ticha.
Pak začíná…

***
Pod nohama duněl sníh a nad hlavou svítily pouliční lampy mdlým světlem.
Cestou domů jsem stále přemítal nad
tím, co jsem právě slyšel. Každým krokem jsem se utvrzoval v nečekaném závěru, že jsem vlastně zklamán. Pianistova
hudba jistě byla výjimečná a nepopsatelná, ale postrádala cosi, co slibovala její
pověst. Přišla mi neúplná, nedokonalá.
Náhle jsem zastavil, probral se ze zamyšlení a vycítil, že s někým sdílím cestu.
Ona krásná žena z koncertu šla přímo
přede mnou. Sama.
Chtěl jsem se s ní seznámit, ale ztuhl
jsem. Uvědomil jsem si, že vzduchem se
šíří prazvláštní hudba. Pianistova hudba.
Avšak, nemohl jsem pochopit, odkud
přichází.
Žena zastavila také, načež k ní přistoupil
muž, jehož jsem dříve nebyl s to si povšimnout. Neměl tvář. Přistoupil k ženě
a – je to podivné – začali tančit. Tančit
do rytmu pianistovy hudby, jež hrála všude kolem. Tančit jako dva andělé vedeni onou prazvláštní melodií. Krok sem.
Krok tam. Je to úchvatné. V zasněžené
cestě se mi před očima naskytl výjev tak
nádherný, tak nadpozemský.
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Hudba zrychluje. Je prudká a divoká
stejně jako tančící pár. Každé došlápnutí, každý pohyb je doprovázen tónem,
který jsem jaktěživ neslyšel. Óh! Je to
krásné. Božské! Je to symfonie krásy.
Kompozice, jež ve mně vyvolává nespecifikovatelný pocit jakési euforie.
Skladba stále zrychluje. Tanečníci přímo běsní. Ale žena náhle klopýtá a padá.
Hudba zvolňuje a dostává temnější ráz.
Muž se naklání nad ženu a rukou jí sahá
na rameno. Noty jsou hlubší a zlověstnější. Mužova ruka klouže po ženině
rameni až na prsa. Všechno je najednou tak pomalé, tak strašné. Nyní ruka
směřuje z dekoltu zase výš, až ovinula
uzoučký bledý krk hadími prsty.
Vtom hudba znovu nabrala na tempu,
avšak už není krásná, je zvrhlá a zvrácená. Neexistující piáno vydává děsivé
skřeky. Hrozivě kvílí.
Mužova ruka začíná tlačit. Žena poulí
modré oči. Piáno burácí a oběť se brání
před neutuchající osudovou rukou.
Chci pomoci, ale nemohu, jsem jako
přikovaný. Mé údy mne neposlouchají, odmítají mé příkazy. Mohu jen stát
a zděšeně sledovat tuto ďábelskou scénu.
Žena se zmítá a vydává mrazivé přidušené hlesy. Z jejího obličeje pomalu
odchází nádech života. Muž stále tlačí.
Jak smyslů zbavený. Divoký a dravý. Ah!
Žena chroptí, v očích se jí zračí agónie
a strach. Nicméně muž tlačí čím dál
silněji. Líbí se mu to, líbí se mu ženina
beznaděj. Má rád ten pocit. Tlačí. Tlačí!
Křup.

Hudba skončila. Sněhové vločky poklidně padají na mrtvou tvář zkřivenou
v hrůzném úšklebku čirého zděšení.
Cítím, jak mi krev znovu koluje v žilách,
cítím, že už se mohu znovu pohnout. Cítím… Oh, Bože! Cítím, jak má ruka svírá studené, ztuhlé hrdlo.
Strnul jsem. Ochromen nevýslovnou
hrůzou jsem nebyl s to myslet. Čiré zoufalství pohltilo mou mysl. Jsem zmatený,
tak zmatený.
Avšak náhle se mi naskytl pohled ještě děsivější, ještě odpornější. Pohled, na
nějž nadosmrti nezapomenu.
Ty jeho oči. Ty oči!
O kousek dál stojí ten zlotřilý, ďábelský
pianista a ze stínu na mě upřeně zírá.
Strašlivě se šklebí. On ví, že už jsem plně
pochopil děsivou krásu jeho pekelné
hudby.
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Vánoce temné,
divné a mrazivé
Řekli jsme si, že nám sváteční téma a nálada, během níž budete jistě toto číslo
číst, opodstatní v podstatě bulvární výlet do výčtu a skrumáže jistých neobyčejných až podivných vánočních zvyků
a obyčejů. Protože když se teď tolik volá
po ctění a dodržování těch tradic, můžete
si v rámci multikulturního sebevzdělání
nějaké vybrat a prubnout je sami.

strádat hlavu… no, na příští Vánoce se
prý už nemáte těšit.
Dalším domácím zvykem a tradicí je
snaha zahlédnout zlaté prasátko. Zatímco děti na Islandu jsou strašeni tím,

A netřeba chodit daleko. Jak taková tradice může probíhat a kam vést, ukázal
již Karel Jaromír Erben v básni Štědrý
večer, jíž se podrobněji věnujeme na jiném místě tohoto čísla. Nahlížení do
díry vysekané v ledu může mít své temné
pozadí, i když pomineme reálně hrozící
nebezpečí nedostatečně hrubého ledu.
Co když vdavek chtivá dívčina toužící
spatřit obličej svého osudového milého zahlédne třeba kapra? Nebo cthulhu
chraň vodníka? Opravdu stojí za to vidět
do budoucna? Je člověk psychicky uzpůsobený tomu zpracovat případnou vidinu? Podobná pověra se týká i vánočních
svíček a stínu, který v jejich světle budete
vrhat. Pokud náhodou váš stín bude po-
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že pro ty lenivé si přijde vánoční kočka
a sežere je, byly-li málo pracovité, u nás
jsou děti vedeny ke střídmosti a odříkání vidinou zlatého prasátka. Jenže,
kromě toho, že se už dávno zapomnělo, že ono zlaté prasátko nemělo vůbec
nic společného se čtyřnohým čistotným
a inteligentním zvířetem ale s pouhými
odrazy (tedy „prasátky“) světel z vánočního stromku, už se také dětem dnes
neříká, že nevydrží-li tento vánoční
půst dodržet, dojde si pro ně Peruchta.
A ta se s nimi mazlit rozhodně nebude.
Za Peruchtu se totiž nejednou převlékaly dvě až tři
místní děvčata
a večer chodila
po staveních
děsit neposlušné a „hladové“.
Ohlašovaly se
šleháním metlou na dveře
a mumlaly tlumeným hlasem. Jednoho
z přítomných
si vybraly a ta,
která v ruce
držela
nůž,
naznačovala
rozpárání
břicha hříšníka. Druhá pak peroutkou
jejich oběti vymetla rozpárané břicho,
aby je následně vycpaly hrachovinou
a peroutkou zase stloukly dohromady.
Údajně tyto divadelní výkony Perucht
vyvolávaly všeobecné veselí a pokra-

čovaly se svým divadelním výstupem
i u ostatních přítomných. V některých
verzích pouze trestaly nestřídmost, jinde však i odměňovali dodržení „zlatého
prasátka“. Peruchtou nebyly strašeny
jen děti porušující půst, ale i ty, které se
nechtěly modlit.
Ona islandská hladová kočka vychází
ze staré farmářské tradice o Jólakötturin, kočce, která obcházela vesnici a sežrala každého, kdo nedostal žádné nové
oblečení. Podle toho údajně odhalovala
líné farmáře, kteří nestihli do Vánoc
zpracovat ovčí vlnu.

V Řecku děsí děti vpravdě lovecraftovskou povídačkou. Z hlubin země se totiž v tento sváteční čas vynořují ohyzdní a zlotřilí skřeti Kallikantzaroi, kteří
celý zbylý rok tráví tím, že podřezávají
strom světa. Skvělý námět pro horro-
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rový příběh kazí jednoduchá možnost,
jak se jejich zlobě vyhnout. Stačí jen na
dveře pověsit cedník a oni, byť ďábelští,
přesto však hloupí, stráví celou noc tím,
že se budou snažit spočítat jeho díry.
Filmové nebo beletristické zpracování
by však jistě uživila jihoafrická tradice
o Dannym, neposlušném chlapci, který
své babičce sežral koláčky původně napečené pro Santu. Babička se naštvala
a Dannyho zabila a jeho duch od těch
časů straší vánoční domácnosti. Vcelku
neoriginální zápletka by jistě šla nějak
zajímavě vyšperkovat, obzvláště, pokud
by se do příběhu zapojila místní vánoční pochoutka – smažené larvy obřích
můr.
V Norsku se na Vánoce bojí čarodějnic. Podle zdejších povídaček je totiž
Štědrý den časem, kdy se čarodějnice a další zlé bytosti prohánějí venku
a vymýšlejí různé zlovolné kousky. Aby
čarodějnice nemohly vzlétnout na oblohu, schovávají a zamykají v Norsku
všechna košťata. Tak alespoň někde na
Vánoce neuklízí.
Opravdový křest žaludku a vzepření
hnusu absolvují v Grónsku. Již několik
měsíců (dle některých receptů až sedm)
před Vánoci zde totiž připravují tradiční lokální specialitu nazvanou Kiviak.
To vezmete několik stovek mrtvých alk
a bez jakékoli úpravy, tedy včetně peří,
zobáků a pařátů, je zašijete do tulení
kůže a celé to necháte pár měsíců uležet. To teda zlatá sousedčina polévka
z kapřích hlav, a že jen myšlenka na ni
(tu polévku, sousedka byla fajn), když

jsem sousedce odnášel naše hlavy, mě
jako dítě děsila fakt hodně.
Kam se hrabe Mr. Hankey ze South
Parku na katalánského Tió de Nadala.
Tió de Nadal je vánoční poleno, které
si Katalánci začátkem prosince vystaví doma a děti se o něj starají a dávají
mu najíst. Tuto chvályhodnou činnost
dělají jen z jednoho jediného důvodu,
věří totiž, že jim ono poleno na Vánoce doslova a bez příkras nasere vánoční
dobroty. Ono poleno je, samozřejmě,
zpravidla duté, navíc je zakryté malou
plachtou a sladkosti do něj v pravý nestřežený okamžik dají rodiče. Jako poslední, aby se vědělo, že se vánoční polínko vyprázdnilo celé, vychází slaneček
nebo česnek.
Tak, třeba vám pod stromek taky někdo nasere…
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• Honza Vojtíšek

Valancourt Books, usa
Horrorová nakladatelství ve světě
Cestu literárnímu horroru razí leccos:
slavní autoři, oddaní editoři, věrní čtenáři
a v neposlední řadě vizionářská nakladatelství, která se odhodlají pustit do rizika a nabídnout něco specifického. Těm
nejdůležitějším, klíčovým nebo nějakým
způsobem výrazným bych se chtěl na
stránkách Howarda věnovat… část druhá, Valancourt Books.

Valancourt Books, podobně jako předchozí Deadite Press, je malé nezávislé
nakladatelství tvořené pouhými dvěma
lidmi, nadšenci Jamesem D. Jenkinsem
a Ryanem Caglem. A podobně jako Deadite Press nesídlí v centru nakladatelského světa, v New Yorku, nýbrž v Richmon-

du ve Virginii, což je znak prakticky všech
současných malonakladatelů – kanceláře
doma, v podstatě kdekoli na světě.
Valancourt Books vzniklo v roce 2005
z jednoduché touhy vrátit na trh zapomenutá díla gotické literatury, a to v cenově dostupné verzi a se zasvěcenými
komentáři. Mezi první svazky patřily
strašidelné gotické romány parodované
v Opatství Northanger Jane Austenové,
u nichž dlouho panovalo přesvědčení, že
si je autorka vymyslela. A tak světlo světa
spatřily Clermont (1798) Reginy Marie
Rocheové nebo The Castle of Wolfenbach (1793) Elizy Parsonsové, a s nimi
celá edice Gothic Classics.
Na tu navázala o něco modernější řada
Valancourt Classics, v níž se v nových
vydáních objevují díla z doby mezi polovinou devatenáctého století a počátkem
století dvacátého, polozapomenuté krváky (penny dreadfuls) i klasika typu Carmilla, The Beetle (česky jako Vruboun
posvátný roku 1930, slovensky jako Pomsta posvätného chrobáka v roce 2017)
Richarda Marshe, díla Thomase de Quinceyho nebo Brama Stokera.
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berta Aickmana nebo Charlese Birkina,
autorů, kteří byli v padesátých až sedmdesátých letech největšími reprezentanty
horrorové tradice (a u nás jsou bohužel,
až na drobné výjimky, neznámí). Vycházejí také tři svazky povídek The Valancourt Book of Horror Stories a vánoční
povídkové speciály.
Nakladatelství se v této době rozvíjí i dvěma dalšími směry… stejně jako
u horrorů oprašuje již nesehnatelná díla
s gay tématikou a také mainstreamové
věci. Horror však stále hraje prim a obrovský impulz dostává s vydáním převratné monografie Paperbacks from
Hell Gradyho Hendrixe.

Jako nakladatelský modus operandi v angloamerickém světě je toto všechno pro
rozjezd jeden z nejlepších přístupů, díla
nejsou chráněná copyrightem, není třeba
je překládat a zároveň se zaplňuje díra na
trhu. V roce 2012 u Valancourtu nastává
další vývoj a expanze. Po dávnější historii
přichází na řadu dvacáté století a připomínání autorů a knih, které ve své době
měly velký ohlas, píše se o nich v dějinách žánru, ale už nejsou běžně k mání,
případně jen v zaprášených antikvariátech. Objevuje se řada Valancourt 20th
Century Classics a v ní nová paperbacková vydání knih Johna Blackburna, Olivera Onionse, Lorda Dunsanyho, Colina
Wilsona, R. Chetwynda-Hayese, Ro-
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Paperbacks from Hell
Kniha, která v současné době hýbe světem literárního horroru. V roce 2017 ji
vydalo další menší, a zdůrazněme mimořádně nápadité, nakladatelství Quirk
Books z Filadelfie (má na kontě třeba
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Ransoma Riggse, Warrena
XIII. Tanie del Rio, Pýchu, předsudek
a zombie Setha Grahame-Smithe nebo
třeba Horrorstor a Exorcismus mé nejlepší kamarádky Gradyho Hendrixe).
V Paperbacks from Hell se Hendrix čtivým a vtipným způsobem vyznal z lásky
ke klasickým paperbackovým horrorům
ze sedmdesátých a osmdesátých let, ke
knížkám s výraznými obálkami a šíleným
obsahem, všem těm Krysám a Mlhám Jamese Herberta, Slimákům Shauna Hutsona, subžánrům, jako jsou „satanic panic“
ve stylu Omen: Ďáblovo znamení, proto-splatterpunk Richarda Laymona a Rexe
Millera, ke Knihám krve Cliva Barkera
plus desítkám dalších titulů, ze kterých
jde hlava kolem a které nás v sedmdesátých a osmdesátých letech dokonale minuly a něco málo z nich vyšlo až v letech
devadesátých. Zažehl mánii, kdy originály, které ještě před pár lety byly na eBayi
nebo Amazonu k mání za jeden cent a ve
své době se prodávaly v nádražních kioscích a v supermarketech u pokladnách,
najednou buď nejsou vůbec k sehnání,
nebo stojí desítky i stovky dolarů.
A vrátíme-li se po této odbočce k Valancourtu, tak zde se od roku 2018 rozjíždí
nová řada nazvaná právě Paperbacks from
Hell a největší skvosty z těchto zlatých

horrorových let se vydávají znovu, v drtivé
většině se stejnými obálkami a ve stejném
formátu, tzn. jako kapesní paperback, nikoliv paperback většího formátu (trade
paperback), který byl pro Valancourt dosud
typický.
Každá kniha má předmluvu od Gradyho
Hendrixe nebo Willa Erricksona, jež stojí
za webovým projektem toomuchhorrorfiction.blogspot.com, který se resuscitací
těchto knih už několik let zabývá.
V první vlně vyšlo pět titulů, teď ke
konci roku vychází další pětice. A i tato
řada stojí za oživením zájmu o pulpovou
horrorovou klasiku, návrat do osmdesátek, vlnu, kterou sleduje už delší dobu televize (Strangers Things) i film.

51

• Milan Žáček

Panenkáři
„P

Alexandra Haverská

atnáct liber. Patnáct pro pána vzadu. Dá někdo víc? Poprvé, podruhé, potřetí. Prodáno.“ Aukční pohůnci
odnášeli z pódia nejnovější akvizici lorda Holdebyho – porcelánovou panenku
v životní velikosti. Věděl, že se jeho investice brzy zhodnotí. Byl to prvotřídní
exemplář velmi žádaného, leč vzácného
zboží.
V zadních řadách si ten, jemuž říkali
Jack, zamnul spokojeně ruce. Velké Dílo
pomalu přinášelo plody a v sídle Lóže
postupně „dozrávaly“ další. Musí pořídit nové čerstvé suroviny. Bezděčně se
oklepal, suroviny znamenaly Soho. Pak
dostal nápad.
***
„Velmistře, mohu-li rušit, mylady,“ odkašlal si komorník za Beatricinými zády.
„V zeleném salónku čeká bratr Jack. Prý
má pro vás překvapení.“
„Jak rozkošné!“ Beatrice byla rázem na
nohou, bohaté sukně šustily do rytmu
rázných kročejí.
Před dveřmi salónku přešlapovalo děvčátko. „Teto Beatrice, podívej, tohle
jsem ti vyšila úplně sama!“
„A proč to není tak hezké jako to, co

mi vyšila Nana? Pověz.“ Děvčátku zmizel úsměv ze rtů. Už se nikdy nevrátí.
Beatrice, ostentativně ignorujíc smutek
děvčátka, vešla do místnosti. Těžké závěsy, brokátové polštáře, tapety podle
poslední londýnské módy. Jack, oděný
v dámských cestovních šatech, kouřil
doutník. Na stole před ním stál proutěný košík.
„Velmistře,“ vstal a uklonil se Beatrici.
„Mám potěšující zprávy. Přišel jsem na
nový, zcela diskrétní zdroj ingrediencí
pro naše Velké Dílo.“
„Poslouchám bez dechu, drahý bratře.“
„Včera jsem podal inzerát. V něm jistá
Amelia Withby nabízí, že za poplatek
půl libry zprostředkuje adopci zdravé,
asi roční dívky dobře zajištěnou rodinou, která touží po dceři. Odpověď přišla obratem. Dítě,“ Jack poklepal na košík, „přijelo s matkou ranním expresem
z Devonu. Ta nešťastná žena mi plod
své nemanželské lásky předala přímo na
paddingtonském nádraží. Odjela obratem zpět, nikdo o ní v Londýně neslyšel
a neuslyší.“
Beatrice nadšeně zatleskala: „Brilantní!
Zkrátka brilantní!“ Odhrnula peřinku:
„Pěkná tvářička, živá očička,“ zanotova-
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„Ach, stává se z tebe
Mistr, Jacku.“
***
Cestou v chodbě Jack zfackoval
děvčátko za to, že
„je odporná“. Velké Dílo vyžadovalo
neustálou péči a pozornost.

la. „Mám radost, Jacku. Uděluji ti právo
zahájit na dítěti Velké Dílo. Víš jak, že
ano?“
„Podat tinkturu, nechat hodinu plakat
o samotě. Pak přikládat prstíky na žhavou žehličku…“

***
„Co se tak usmíváš?“ štěkla Beatrice na pohlednou
dívku v načechrané
bílé zástěře. Se zájmem pozorovala,
jak se prsty svírající podnos zacukaly
a zmrtvěly.
„Koho si myslíš, že
to zajímá?“ přisadila
si. Tón jak prásknutí
biče. Třeskot rozbíjeného porcelánu.
Čaj vpíjící se do
bělostného
ubrusu. Beatrice chytila
dívku za zápěstí,
druhou rukou nedbale elegantním gestem zvedla ze stolu cínový tácek. Lehce, leč důrazně jím
klepla přes neposlušné prsty. Dívce se
roztřásla ramena. Nevykřikla. Rysy jí
povadly, pohled se rozostřil kamsi do
daleka.

53

howard
„Když už jsi troska k ničemu, tak
tu alespoň nepřekážej.“ Beatrice
výmluvně zatahala za střapec zvonku
na služebnictvo. Dívka se jako bez
duše loudala pryč z jídelny, levá ruka
jí bezvládně visela podél těla. Beatrice
se sama pro sebe spokojeně usmála.
Transmutace pomalu začínala, slyšela,
jak tácek cinknul o dívčinu porcelánovou
dlaň. Bude z ní prvotřídní zboží.
***
Nana zírala na své předloktí. Už ani
nezvládne naservírovat Beatrici čaj. Je
k ničemu. Dočista k ničemu. Vždycky byla
k ničemu. Akorát překáží. Je zbytečnější
než věc. Projel jí třas. Levá ruka
zmrtvěla až k rameni. Schoulila se
v rohu postele. Obtěžuje všechny kolem
sebe. Měla by umřít. Někde v koutě, aby ji
nikdo neviděl. V návalu bezmoci začala
zdravou rukou cupovat prostěradlo.
Zvuk trhaného textilu byl tak sladký…
Překáží. Zbytečná. Troska. K ničemu.
K ničemu. Troska. Z hrdla se jí vydral
křik. Nelidský, drásavý řev mučeného
dítěte. Nechce žít. Nechce slyšet Beatricin
hlas ve své hlavě. Zbytečná. K ničemu.
Troska. Zbytečná. Křičela. Celá mysl
se scvrkla na šílený nářek. A v něm
spirála slov. Zbytečná. Troska. K ničemu.
K ničemu…
Po dvou hodinách Nanin křik ustal.
Na posteli ležela porcelánová panenka
v životní velikosti. Lóže za ni utržila
rekordních pětadvacet liber.
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Alexandra Haverská (*1990)
Česká autorka fantastiky německého původu působící v Praze. Holduje múzám a společenským vědám,
v obou případech má sklony být značně promiskuitní. Jejím nerozlučným
životním společníkem je wanderlust
(dlouhodoběji obývala čtrnáct různých bytů, sedm měst, pět zemí a dva
kontinenty). Profesně se zapletla s urbanistikou a Dálným východem; ve
volném čase se věnuje rekonstrukci
evropských historických bojových
umění a bitvám rozličného druhu.
Debutovala mytologickou urban
fantasy povídkou Buď mým drakem
(Vidoucí 2019, 3. místo). Tvůrčí psaní
v češtině stále ještě považuje za novou
a zajímavou zkušenost.

co
OČEKÁVÁM
OD
HORRORU

Horror je mnoha lidmi považován za dost
pokleslý a moderní žánr. Přitom není
ani jedno. Horrorová literatura se psala
dlouho předtím, než vůbec Poe nebo Lovecraft přišli na svět. A pokud jde o jeho
pokleslost, napsat skutečně tíživou scénu,
u které se člověk bude bát, je o dost těžší,
než se může zdát. Stejně jako natočit skutečně strašidelný film.
Většina režisérů se už přestala věnovat
horrorům skutečně děsivým a sází na
osvědčenou klasiku určenou pro jednoduchou zábavu. Koncept je vždy stejný
a je jedno, zda se jedná o snímek s fantastickými prvky anebo příběh nějakého
psychopatického magora s mačetou, co
vraždí puberťáky. Děsuplnou atmosféru
nahradily primitivní lekačky a povrchní
nechutnosti. V konečném důsledku se
člověk u horroru zas ani tak moc nebojí, jako se spíš směje faktu, že dopředu ví,
kdo z té bandy idiotů ve filmu nepřežije,
a jen čeká na to, jak moc se oběť před svou
plánovanou smrtí ztrapní.
Převážně americká tvorba, která se
k nám dostává do kin, hýří z větší části
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předvídatelnou demencí, která točí dva tři
provařené příběhy dokolečka jen s trochu
jinou omáčkou. V konečném důsledku
každý jeden takový film připomíná hry
od Bethesdy na Creation Enginu. Je jedno, zda se jedná od Elder Scrolls: Skyrim
nebo Elder Scrolls with guns (Fallout 3
a Fallout 76). Nádherně načančané, ale
všechno na jedno brdo, hluboké asi jako
kaluž a strašidelné zrovna tak.

nepřivádí. Když se ještě na chvíli vrátíme
k těm počítačovým hrám, můj pohled na
toto ukazuje nádherně idiotsky udělaná
kultovní horrorovka Outlast založená na
principu, že hráč 6 hodin běhá dokolečka
jak pervitinem nafetovaný křeček a schovává se ve skříních, místo aby při první
příležitosti vzal do ruky židli, trubku nebo
i blbou propisku a toho úchyláka ve svěrací kazajce sejmul.

Já jsem asi staromódní, ale od horroru
(nebo obecně od jakéhokoliv žánru) očekávám něco víc. Nepotřebuji nutně originální myšlenku ani originální zpracování.
Ale potřebuji se u horroru bát. A bizarně
nahromaděná hromada vnitřností nebo
probliknutí zmalované jeptišky za zvuků
padajících hrnců mě zrovna do extáze

A podobně dementně je zpracováno
i mnoho filmových horrorů a i dost knižních. Naštěstí ale existuje pár kousků ve
všech těchto médiích, které skutečně tíživý a lepkavý sopel strachu vyvolávají.
A přesně takový vyhledávám. Takový, co
způsobí, že se ještě týden po zážitku budu
bát jít v noci sama na záchod.
• Maya Allayí
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pavel renčín
rozhovor
Pavel Renčín je mezižánrový běžec románových i povídkových tratí. Běhá tratě
městské fantasy, kyberpunkové překážkové dráhy, hrdinské sprinty i utopické maratony. V románu
Klub vrahů dokázal rozběhnout až
na hranice drsného
horroru sprintující thriller s detektivním zázemím.
V šumavském dramatu Vězněná pak
za sebou nechal
hned celý peloton
i zavedených autorů v závodu o tom,
jak se vytváří hustá
horrorová atmosféra. Kdo ví, třeba se jej Kristina
Haidingerová na
otázku, zda běhá
i ve svém skutečném životě, zeptala
v následujícím rozhovoru. (hv)

Co tě vedlo k napsání tvého úplně prvního příběhu a o čem byl?
Je hrozně těžké určit hranici, kdy končí
hra na psaní a kdy už začíná úplně první příběh. Mám
takovou hluboko
zasutou vzpomínku, kdy ve věku
možná šest nebo
sedm let ťukám do
psacího stroje po
jednom písmenku
celé dopoledne jeden odstavec, mám
pocit něco o pomerančích. Byl to už
první příběh, nebo
jen úmorné hledání písmen? Nebo
by do té kategorie
spadla první slohovka?

57

Jsi spokojený s finální
podobou
všech svých děl,
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nebo bys třeba některá starší napsal
dnes už jinak?
Román nikdy není hotový. Jenom v určitou chvíli dosáhnete bodu, kdy musí
člověk říct dost, protože další změny už
jsou příliš malé. Opravdu nový náhled na
svou vlastní věc získám až po letech. Tím
chci říct, že kdybych teď začal redigovat
svoje starší knížky, určitě najdu věci, které bych dnes napsal trochu jinak, ale to
je úplně přirozené. Když cokoli tvoříte,
je to úzce spjaté s kontextem, ve kterém
to vzniká. Ta situace je nenapodobitelná.
A než se do ní vracet, je zábavnější psát
knížky nové.
Užíváš si více tvorbu románu nebo povídky?
Nerozlišuju v tom, i když s románem je

mnohem víc dřiny. Když nad tím přemýšlím, vymyslet povídku je pro mě
asi větší zábava, ale co se týče samotného psaní, tak je stejné. Stejný pocit při
skládání vět, stejná atmosféra, kterou
cítím… Tou psací jednotkou je pro mě
scéna. A povídka se skládá ze scén stejně
jako román, jen v té knize jich je zkrátka
víc.
Ovlivnila nějak vlastní literární tvorba v průběhu let tvůj čtenářský vkus?
Ty jo, to je zajímavý. Takhle jsem nad
tím nikdy nepřemýšlel. Vždycky jsem se
na to díval tak, že to, co čtu, ovlivňuje
to, co píšu. Ale vlastně to trochu funguje i naopak. Třeba když jsem si napsal
horror, byl jsem zvědavý na to, jak to dělají jiní. Člověk se toho může od mistrů
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řemesla spoustu naučit. Takže ovlivňuje,
přinejmenším částečně.

Inspiruješ se často skutečnými událostmi?
Inspirace přichází odevšad. Někdy
je to skutečný příběh, někdy jen nápad. Inspiruje mě umění jiných, ať už
jde o film, knihy nebo obrazy.
Někdy jsou to
zaslechnuté nebo
prožité věci. Řekl
bych, že není důležité, jestli se ta
která věc opravdu
stala, ale jestli je
„pravdivá“. Záměrně to dávám
do uvozovek, protože tahle vnitřní spisovatelská
„pravda“ určuje,
jestli tomu budou
čtenář i spisovatel věřit. Jestli
budou ten příběh
skutečně prožívat. A jestli se to
opravdu stalo, je
vlastně poslední, na čem záleží.
Co tě dokáže v životě nejvíce vyděsit?
Nejvíc mě dokáže vyděsit, když se něco
přihodí mým dětem nebo blízkým. To
je nejčernější můra. Pak dlouho dlouho
nic… Už jsem se v životě omlátil, bojím se fakt málo věcí. Dokážu si poradit

s čímkoli, co mám ve svých rukou. Ale
filmové horrory teda moc nezvládám,
nechávám se příliš vtáhnout, lekám se
a cukám sebou jak šílenec… divný, co?
Znáš nějaký horror spjatý s vánočními svátky?
Jediné, co mě napadá, je Dickensova
Vánoční koleda.
Ale já fakt nejsem odborník.
A jak slavíš Vánoce?
Máme s kamarády asi dvacetiletou tradici, kdy
se scházíme 24.
ráno na vánoční
fotbal a po zápase si nadělujeme dárky. Oběd
a prvního Ježíška
pro děti zvládnu s mými rodiči v Praze a pak
skočíme do auta
a jedeme 170 km
k rodičům manželky, kde se sejde
často i její rodina a užijeme si úžasný
večer. Takže během jediného dne potkám skoro všechny nejbližší lidi, a to
mám na Vánoce moc rád. Je to super
i přes ty přesuny.
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Otázky:
Kristina Haidingerová

as boas maneiras
recenze
Horror v brazilské koprodukci, který má
v sobě nejen horrorové prvky, ale také
prvky pohádkové a společenské. Už tohle
samo o sobě zní dost zajímavě na to,
aby se snímek As Boas Maneiras ocitl
v hledáčku horrorových fandů a ti se na
něj podívali.
Režie: Marco Dutra, Juliana Rojas
Scénář: Marco Dutra, Juliana Rojas
Délka: 135 min.
Původ: Brazílie, Francie, Německo
Rok: 2017
Hrají: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano,
Miguel Lobo, Cida Moreira
Nesmíte se zaleknout dvouhodinové
stopáže a skutečnosti, že se ve filmu
mluví jazykem, kterému nejspíš nebudete
rozumět. Titulky to spraví. Předpokládán,
že lesbické téma snad problém není, i když
i v naší společnosti se najdou puritáni
a homofobové, kteří to odsoudí.
Líbí se mi však, jak tvůrci homosexuální
téma pojali. Není to něco, kolem čeho
by se film točil za každou cenu, je to
jedno z témat, které se zde objevuje. A je

prezentováno citlivě, ale přitom poměrně
explicitně, tedy ve smyslu toho, že je zde
zobrazován milenecký vztah, který se
jeví naprosto přirozený, přitom otevřený
a silný. Pak se ale ve druhé polovině filmu
do popředí dostává něco jiného, a to proto,
že jedna z partnerek je těhotná, což ta
druhá dávno věděla. Možná měla slabost
na těhulky.

Ana (Marjorie Estiano) je bohatou
ženou, která si může dovolit chůvu, jež
se jí bude hodit nejen po porodu, ale ještě
v době těhotenství. A tak se do jejího
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domu dostává Clara (Isabél Zuaa), která se
o ni má starat. V podstatě jako holka pro
všechno. A nakonec mezi nimi skutečně
dojde v podstatě na všechno. Jenže blíží
se den porodu. A ten bude pro všechny
velmi zlomový. Tady vám dojde, že tenhle
snímek je explicitní nejen v nahotě, ale
především v brutalitě.
Snímek As Boas Maneiras není
vhodné přesně zařazovat, protože by to
vedlo k odhalení jednoho zjištění, jež je
samotným filmem postupně odkrýváno.
Jasně, budete dávno před porodem tušit,
co se stane, ale je škoda to prozradit
v recenzi. Horrorový subžánr je zde
ovšem pojat velmi specificky, nikoli akčně,
jak by se dalo čekat, ale jako společenská
kritika, což mu docela sluší. Navíc je tento
aspekt filmu velmi dobře vygradován,

a ještě ke všemu doplněn i animovanou
flashbackovou sekvencí, která sem hezky
zapadne.
Brazilsko-francouzsko-německý snímek
As Boas Maneiras má trochu dlouhou
stopáž, ale nemyslím si, že by byla zbytečně
dlouhá. V první polovině je důležitý vztah
dvou žen, ve druhé polovině pak to, co se
dělo po porodu a ještě dál. Film má velmi
dobré nápady, je natočen způsobem, který
se k vyprávěnému hodí – přitom pomalé
tempo rozhodně nesedne každému –
a dovede vás překvapit. Nevšední zážitek
a minimálně v oblasti daného subžánru
posun někam lehce jinam. V tom
nejlepším smyslu slova.
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• Martin Štefko

Junji Ito

Balónky oběšenců
recenze

Po několika delších příbězích (Ryby
a série Spirála) se k nám konečně dostal
Junji Ito v krátké, povídkové podobě.
Potěšující fakt, neb právě v několika
přidaných povídkách k českému vydání
Ryb Ito ukázal, že krátká forma mu může
sednout lépe než delší.
Balónky oběšenců
a další hororové příběhy
Překlad: Anna Křivánková
Vydavatel: Nakladatelství Crew
Rok českého vydání: 2019
Počet stran: 388
Přesvědčit se o tom můžeme právě
v nedávno vydané sbírce Balónky
oběšenců a další hororové příběhy. Ta
kromě devíti příběhů a jednoho bonusu
obsahuje i autorské komentáře ke každé
povídce a ukázky z náčrtů a poznámek.
Poprvé tak můžeme alespoň částečně
nahlédnout pod pokličku autorovy
inspirace pro bizarní, nepříjemné
a nechutné příběhy. Ito nepracuje
s jakýmsi obecným,všeobecně pojímaným

strachem, jde do subjektivnější hloubky
osobních strachů, předkládá a zpracovává
širokou paletu fóbií, věnuje se tělu a jeho
(h)různým modifikacím, stahuje strach,
odpor, nechutenství a mrazení z temných
výšin na světlo, přímo před lidské oči.
Ba, vytahuje jej přímo ze samotného
člověka, z jeho mysli, zvyků a nočních
můr. Nepracuje se strachem ukrývaným
v temných
zákoutích,
sklepeních
a starých hrobkách, pracuje se strachem
ukrytým v lidech. V nás.
Přiznejme si, a není to nijak na škodu
věci, že tvorba Junji Ita stojí ve větší míře
na kresbě než na příběhu. Minimálně
tomu tak je v této sbírce. Některé příběhy
prostě skončí, nebo končí jakoby podle
stejné šablony. Není to úplně negativum,
neboť to většinou kompenzuje Itoova
specifická kresba, plna bizarních,
děsivých a mrazivých detailů, či přímo
komplexních celků. Ony příběhy jako by
neměly vyvrcholení, závěrečnou pointu,
alegoricky slovy klasika prostě „všichni
jsou mrtví, Dave.“ Pro Itoa jako by byla
mnohdy důležitější samotná zápletka,
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jednotlivý nosný nápad, námět, a ne
pointa či vyvrcholení. Ovšem propojíli Ito příběhovou linii s kresbou, síla
onoho spojení, silná plíživá zápletka,
důrazné vyvrcholení s úžasnou kresbou,
Ito vás, laicky řečeno, prostě
posadí na prdel. Děje se
tak hlavně v příbězích
Dům loutek, Dlouhý
sen, Velectění předkové
a hlavně Tuk. Ovšem každý
příběh má něco svého.
Ito má zajímavé nápady,
které mistrně zdůrazňuje
kresbou, jež je v mnoha
případech opravdu skvělá,
má mrazivou působivou
atmosféru a pohltí čistě jen
vizuálním vjemem.
Úvodní Deska z bazaru je
trochu slabší rozjezd o podléhání obsesivnímu nutkání
a jedné tajemné nahrávce.
Zimnice ve vás vyvolá fóbii
z obyčejných dírek. Vizuálním provedením opravdu
mrazivá bizarnost. Brrrr.
A pak, že modelky nejí…
O kruté pravdě nás přesvědčí jeden z vrcholů sbírky, zvláštně pojatý japonský
kult idolů Modelka. Klasickým autorovým až surrealisticky bizarním příběhem jsou titulní
Balónky oběšenců. Jen si to představte,
že by vás začaly honit vaše vlastní hlavy
s oprátkou. Zajímavý nápad se zbytečně
očekávatelným a zcela nepřekvapivým

koncem. Již svým nápadem je děsivý
Dům loutek o loutkaři, který se přestane
hýbat. Malíř je pak krátkým příběhem
navazujícím na autorovu horrorovou
sérii Tomie. Již zmíněným výborným

propojením mrazivě trýznivého námětu
s působivou kresbou je snový Dlouhý
sen. Hodně zajímavý autorský komentář
má povídka Velectění předkové
o sdílené rodové historii. Naprostým
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majstrštykem co do příběhu i kresby
je graficky ztvárněná noční můra vší
pubescentní omladiny Tuk. Ztělesněný
hnus, zhmotněná nepříjemná odpornost.
Jediná povídka ze sbírky, za niž se autor,
naprosto zbytečně, omlouvá. Nejlepší
povídka si omluvu nezasluhuje. Modelka
Fuči se pak nakrátko vrací v posledním,
bonusovém příběhu Modelka – prokletý
záběr. Jde o krátký příběh o vnitřním
strachu, nevysvětlitelném vnitřním pudu,
odporu. Znáte to, něco hrozně moc
nechcete, odmítáte to, ale nedokážete
vysvětlit proč. Stejně jako hlavní hrdinka
tohoto příběhu.
Junji Ito je prostě svůj, má svůj styl
vyprávění, svůj styl strašení, svůj styl
pojímání nepříjemných součástí nejen
lidského života, mysli a vnímání. Ito
se zaobírá překvapivými a nejednou
nečekanými náměty. Tato sbírka je
důkazem, že se nedá říct, že by mu lépe
sedla delší nebo kratší forma vyprávění.Jde
o to, nakolik dokáže propojit vyprávěný
příběh s formou, stylem a kresbou. A to
se mu daří v dlouhé i krátké formě.
Balónky oběšenců obsahují příběhy
slabší, výborné i naprosto vynikající,
Itoovy horrory děsí, mrazí z nich a jsou
naprosto ulítle bizarní. A věřte, že dírky,
tuk, modelka, nekonečné sny či rodinná
kolektivní mysl jsou ryzí horrorové
náměty. V autorově podání stoprocentně.
Závěrem si troufnu prohlásit, že Balónky
oběšenců mají z dosud u nás vydaných
autorových knih nejlepší obálku.
• Honza Vojtíšek

64

Růže od markýze
S

Vítězslava Felcmanová

luha v livreji opatrně otevřel dveře a markýz tiše vstoupil do salónu.
Okamžitě v duchu zaklel. Přišel příliš
brzy, domácí koncert ještě neskončil. Zaznamenal, že se k němu otočilo několik
nastrojených dam ověšených třpytivými
šperky. Moc dobře věděl, že jeho krásná
tvář je přitahuje jako včely med. Pěstěnou rukou půvabně naznačil gesto omluvy a kyprá hostitelka s bujným dekoltem,
která právě mluvila k přítomným, blahosklonně kývla a pokračovala:
„Nyní vám tedy to zázračné dítě zazpívá
za doprovodu svého papá.“
U ďasa, pomyslel si markýz a málem
obrátil oči v sloup. Zase nějaký spratek,
co falešně kváká! Přinutil se ke sladkému
úsměvu a teatrálně přivoněl ke kytici krvavě rudých růží. Mnoho rozdychtěných
dam teď vzdychlo a zatoužilo po těch
květinách. Jen jedna však dnes večer zvítězí.
Ke klavíru těžce usedl hubený, olysalý,
starší muž a začal tiše hrát. A pak všichni
zatajili dech, když se rozezněla píseň. Na
pódiu stála drobná dívenka ve světlých
splývavých šatech připomínajících mořskou pěnu. Měla půvabný bledý obličej,
plavé vlasy vyčesané do uzlu na temeni

nad útlou sněhobílou šíjí. Její hlas byl
strašidelně dokonalý a dospělý, dívala se
kamsi do dáli očima jak z jiného světa.
Markýz cítil, jak mu přeběhl mráz po
zádech, jeho čelo se orosilo. Něco takového nečekal. Ten hlas ho úplně očaroval.
Fascinovaně zíral na odhalené alabastrově bílé hrdlo krásné dívenky a celý se
chvěl při představě, jak se dotýká chladné
sametové kůže, pod rukama vnímá tepání krve, tiskne silněji a silněji, až se bezvládné tělo sesouvá k jeho nohám a on je
zasypává rudými růžemi… Už dávno si
nedopřál takovou rozkoš, příliš dlouho
v sobě krotil své temné já. Teď však byl
svou tajnou vášní zcela pohlcen.
Probral ho nadšený potlesk. Chvíli ještě stál, omámený svým sněním. Pak ale
rychle vykročil, když uviděl, že klavírista
zavrávoral při vstávání ze sametového sedátka. Starostlivě ho zachytil a tiše nabídl touhou zastřeným hlasem:
„Dovolíte, pane? Postarám se o vás.“
„Děkuji, děkuji, mladý muži, jste tolik
laskav,“ uklonil se starý pán a vděčně se
zavěsil do markýzova rámě, „všechny ty
svíce kolem a parfémy krásných dam…“
Z druhé strany přichvátala jeho dcera
a láskyplně ho podepřela.
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„Děkujeme, pane, bydlíme nedaleko,“ zašeptala se sklopenýma očima.
Všichni tři pomalu vyšli z honosného
domu a kráčeli vlahou nocí podél tepaného plotu lemujícího lampami osvětlený
park. Nechali za sebou všechny prosby
a lákání krásných žen. Markýz s bušícím
srdcem vůbec nevnímal, jak dlouho jim trvalo, než se konečně zastavili a starý muž
slabě zasípal:
„Tady, tady je branka.“
Se skřípáním otevřeli a vstoupili do temné zahrady. Ovanula je těžká vůně květin a vosku, sem tam cosi zablikalo, snad
světlušky. Srpek měsíce v mlžných cárech
mraků poskytoval jen málo světla. Markýz
dýchal stále rychleji, srdce mu zběsile tepalo a on cítil, jak ho rozpaluje horká krev.
Rozechvěle chytil shrbeného muže za kabát, chatrná látka se mu drolila pod rukou.
Štítivě starce odstrčil a ten upadl. Ozvalo
se zapraštění kostí a zasténání.
Nebo to byl smích?
Vyděšená dívka tam stála jako bílá socha.
Šaty a vlasy uvolněné z uzlu teď připomínaly šedé pavučiny. Markýz k ní přistoupil
a krutě se ušklíbnul:
„Dnes budou všechny ty růže tvoje, dítě...“
Podíval se jí do očí a vykřikl hrůzou. Uviděl jen dva stíny kolem prázdných otvorů. Zahodil kytici a stiskl dívčino hrdlo.
Ale pod rukama ucítil jen studený kámen.
A potom strašlivou bolest. Stovky trnů mu
drásaly srdce a plíce, nemohl se nadechnout… Poslední, co uslyšel, byl nádherný
zpěv a šílený smích…
Markýzovo tělo bylo ráno nalezeno na
zpustlém hřbitově u nohou mramoro-

vé sochy anděla pokrytého pavučinami.
Kdysi tak obdivovanou a krásnou tvář měl
znetvořenou výrazem hrůzy, na rukou pár
škrábanců, snad od trnů.
Přivolaný lékař konstatoval srdeční selhání. Vstal, oprášil si kolena a podivil se:
„Co proboha hledal tak noblesní člověk
v noci na tomhle příšerném místě?“
Když odcházel, povšiml si čerstvé kytice
bílých růží na jednom letitém omšelém
náhrobku. Tragicky zesnulá dívka, dočetl
se, a její nešťastný otec, jemuž puklo srdce
žalem po třech dnech…
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Vítězslava Felcmanová (*1962)
Rodačka z Karlových Varů žije již od svých
14 let v Praze. Pracuje jako farmaceutický
asistent v lékárně Psychiatrické nemocnice
v Bohnicích. Jelikož jsou obě její děti již
dospělé, může se věnovat koníčkům, hlavně psaní. Účastníce mnohých literárních
soutěží, v nichž úspěch nadchne, neúspěch
poučí. Posbírala ocenění z České detektivky a Ceny havrana, bodovala v České lupě,
Rokli šeré smrti a povídkové soutěži O krvavý brk. Její povídky najdete v Nejlepších
detektivkách roku (2017, 2019), několik
povídek jí vyšlo časopise Rybářství. Básněmi přispěla do almanachu českých básníků
Řeka úsvitu a Delty domovů.
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howardovské
vánoční
běsnění
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Je to tak. Už naše babičky to věděly. Vánoce nejsou jen svátky klidu a míru, ale
také svátky děsů a hrůz. Od nepaměti je
měsíc prosinec brán jako nejtemnější období roku, jako nebezpečný čas, kdy se po
zemi procházejí stíny a brány do jiných
světů se otevírají dokořán. Jistou roli tu
však hrají i odpůrci Vánoc, klub nepřátel
Santa Clause atd. Tak se pohodlně usaďte, vezměte si k ruce perníkového panáčka a pro jistotu mu ukousněte hlavičku,
aby ho náhodnou nenapadlo použít na
vás nastřelovací pistoli na hřebíky. Pokud nemáte jistotu, že vás ani tak nechce
uškrtit vánočními řetězy nebo kabelem
od žároviček, preventivně mu schroustejte i ručičky. Průvodce svátečními horrory
začíná… (lm)
Silent Night, Bloody Night (1972) je
pěkné vánoční překvapení. V tomto filmu si naplno užijete sváteční nádech
hrůzy, který později inspiroval tvůrce
Black Christmas. Ve snímku můžeme
sledovat krásnou mladou dívku (Mary
Woronov), která se setkává s duševně
nemocným pacientem na útěku ( James
Patterson). Víc vám z příběhu ale neprozradím, neboť u tohoto snímku by to byla
opravdu škoda. Existuje mnoho důvodů,
proč BLOODY NIGHT zapadla kamsi
do propadliště filmových dějin. V prvé
řadě to není typický slasher (přichází
daleko před trendem) a jeho styl by šlo
spíše označit za jakousi uměleckou hrůzu
podle filmu jako Messiah of Evil (1973).
Potom by mohl být problém i na tehdejší
dobu nezvyklé časté střídání úhlů pohledu, promyšlené použití hloubky a POV

záběry vražd, které mají velmi důmyslnou konstrukci (avšak poněkud technicky rozkolísanou), dotvářející náladu
prostoupenou strachem. Dalším prvkem,
který mohl film poslat k ledu, je spletitý
příběh sám. Protagonisté jsou nám dlouho vzdáleni a teprve hluboko v dějové
linii se věci trochu posunou. Následně
dojde na zdlouhavé vysvětlování, co se
vlastně děje a proč. Osobně jsem toho
názoru, že jde o hezkou sociokulturní
studii 70. let v USA, moc se toho ve filmu
sice nestane, ale pokud najdete alespoň
trochu kvalitní kopii filmu, rozhodně se
podívejte, neboť Silent Night, Bloody
Night je černobílá vizuální pecka. (lm)
Cestička ke slasheru zdárně se vine,
ke koleji dívek, jež jsou jako jiné, vine
se vine, krvavě rudým sněhem… Ano,
slasher, mládeží zřejmě nejoblíbenější
horrorový subžánr začal vystrkovat krvavé ostří již o černých Vánocích roku
1974. Tísnivě napínavý Black Christmas
(1974) s příměsí gialla a psychologického thrilleru položil většinu později využívaných základů – vrahův pohled, mla-
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dé dívky v ohrožení, hrátky s divákem,
postupné vršení mrtvol, úmorná snaha
dopátrat se identity záporáka, včetně sem
tam nějakého nečekaného zvratu i nejednou opravdu vrcholný závěr. Všechno
tohle nás přivede na dívčí studentskou
kolej během vánočních svátků, kde dívky
sužuje „telefonický funič“ děsivými telefonáty a kdosi je jednu po druhé vraždí.
Zde má vánoční nálada opravdu mrazivou atmosféru. Kromě ní zaujme skvělá
Margot Kidder v roli rozpustilé, snad ani
v jednom záběru nestřízlivé, studentky
a přirozená Olivia Hussey v hlavní roli.
(hv)
V režii Lewise Jacksona vnikl do biografů roku 1980 film, známý jako Christmas
Evil (1980), původně vydávaný jako You
Better Watch Out. Ačkoli nepostrádá
prvky, které známe ze slasher horrorů,
jde spíše o vánoční drama. Harry (Brandon Maggart) byl jen dítě, když schovaný za zábradlím schodiště viděl, jak jeho
matka měla sex se Santa Clausem, což ho
navždy ovlivnilo. Pravděpodobně si uvědomil, že Santa byl ve skutečnosti jeho
táta, který zlomil nejen jeho srdce, ale
i jeho mysl. Dospělého Harryho následně vidíme pracovat v továrně na hračky,
kde se stal po nějaké době vedoucím,
což bere spíše jako trest. Vyhovovala mu
totiž manuální práce u pásu na skládání
hraček. Když na firemním večírku mluvil
s vedením, zdůraznil důležitost výroby
kvalitních hraček, ale reakcí vedení byl
pouze výsměch. Harry je poněkud zvláštní člověk, celý jeho byt je oděn do vánoční výzdoby a on sleduje děti skrz jejich

okna a pečlivě si zapisuje jejich chování
do knihy. Jeho obsese ho pozvolna mění
v Santu, který hodné odmění a potrestá
zlobivé. Svoji dodávku pomaluje sáněmi,
přilepí si bílé vousy a navlékne purpurový
převlek. Jako Santa chodí po okolí a hodným dává právo žít dál své životy. Nemá
ovšem problém s vraždou před mnoha
svědky či se zabíjením zlých rodičů. Policejní opatření se ukazují jako nefunkční,
tak se obyvatelé městečka spojují a jako
dav běsnících vesničanů honících čarodějnici, uspořádají pochodňový hon. Harry ve snaze najít útočiště, navštíví svého
bratra Phila ( Jeffrey DeMunn). Ten ho
po krátkém afektivní rozhovoru a troše
násilí vyhazuje ze svého domu. Christmas Evil není opravdový horror, je to jen
film o šíleném muži, který supluje ducha Vánoc. Těžko si představíte lepšího
herce pro tuto roli, Brandon Maggart se
tam opravdu hodí a já mu jeho mentální přerod baštím. Christmas Evil je film
o šílenství a vraždě dlážděné nejčistšími
úmysly. Nabízí se nám srovnání s filmem

70

Silent Night, Deadly Night, neboť oba
filmy se soustředí na vraha s traumatickou minulostí v dětství, navíc spjatou
s Vánoci. Oba muži nakonec oblékají
santovský převlek a vyrážejí na svůj vražedný hon. Místo toho, aby se jednalo
o tradiční slasherové filmy, oba zabřednou hluboko do psychiky zabijáků. Na
papíře jsou si rovněž docela podobné. Za
mě je Silent Night, Deadly Night spíše
slasherem, zatímco Christmas Evil je
fascinujícím portrétem muže, který hluboko v srdci věří, že je Santa Claus. (lm)
Američané mají Santa Klause, Češi Ježíška, Rusové Dědu Mráze, Angličané
Father Christmase, Argentinci koně
Magiho, Finové Joulupukkiho a horroroví fandové mají už pětatřicet let roztomilé ušaté a okaté potvůrky jménem
Gremlins (1984). A tak jako se z některých lidí stávají monstra po styku s alkoholem, tak se z Gremlinů stávají žravá
a děsivě skotačivá monstra po styku s vodou. Vpravdě ikonický vánoční rodinný
komediální horror natočil Joe Dante,
hraje v něm někdejší mládežnická hvězda Corey Feldman a snad zahlédnete
i Stevena Spielberga. Samotní Gremlini
jako postavičky jsou hodně ulítlí, zábavní
a humorní, jejich tvůrcům všechna čest,
dokázali do jejich ztvárnění a pohybů
vložit přesně to, co mi tak chybí u současných digitálních triků – životnost),
i klasický spielbergovský osmdesátkový
(rodinný) nádech je fajn, film však kromě
Gremlinů moc nenabídne. (hv)
Dále tu máme britský slasher Don’t
Open till Christmas (1984). Po sváteč-

ním Londýně běhá psychopatický vrah
Giles (Alan Lake), který zabíjí obyvatele
převlečené za Santa Clause. Je mu jedno
kdy a kde, takže se můžete těšit na vraždu při sexu nebo třeba u grilování jedlých
kaštanů. Jedním z největších zklamání
tohoto filmu je pro mě fakt, že bad guy
je zřejmý od okamžiku, kdy se poprvé
objeví na obrazovce. Jeho pozdější odhalení tak pro nikoho není překvapením
a následné rozpitvávání motivu v podobě
traumatu z dětství je jen dalším ve vánočních horrorech oblíbeným klišé. Ano,
i náš vrah viděl sexovat Santu. Jako dítě
během vánočního večírku načapal svého
otce přestrojeného za Santu, jak podvádí
jeho matku s manželkou jednoho z hostů. Po synovi do pokoje vešla i matka
a začala s mužem zápasit, aby to nebylo
pro chlapce málo traumatické otec do
matky strčí, ta padá ze schodů a umírá.
Malý Giles od té doby nenávidí Vánoce a na nějakou dobu končí v Parklands
Mental Hospital. Příběh není o nic lepší ani horší ve srovnání se Silent Night,
Deadly Night a Christmas Evil, vizuální
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stránka ovšem pokulhává daleko vzadu
i za sobem s přeraženou nohou. Není
to sice nejhorší vánoční horror, jaký kdy
uvidíte, ale nudný rozhodně je. (lm)
3615 code Père Noël (Vánoční teror,
1989) si můžete představit jako zábavný
sestřih všech možných filmů vánočního
vysílacího dne, který někdo poslepoval
k sobě do poměrně bizarního celku. Považte sami. Je tu dětský hrdina, který je
dareba i génius a umí zamést s dospělákem jako legendární Kevin. Nechybí tu
Rambo, ani dojemné pozastavení se nad
osudem lidí, kteří jsou o Vánocích sami.
Chvíli je to klasický rodinný film, chvíli zase krvavý horror, v němž se mordují
i zvířátka. Jako by bylo autorovým záměrem snímek takto rozfázovat, protože
i hudba je jednou až okatě dojemná, jako
v té nejpřehnanější telenovele a jindy
straší, seč jí síly stačí. Ale právě to, jak je
ve všech polohách hnána do extrému, působí jako by na diváka rošťácky pomrkávala a sdělovala, že s ním rejža právě teď
hraje nějakou vypečenou a děsně vtipnou
hru. A příběh? To si jeden nešťastný houmles chce trochu přilepšit a brigádně si
přivydělat coby Santa. Je však záhy bez
milosti vyhozen, a místo aby se litoval,
vzkypí v něm zlost a hodlá se pomstít
rozežraným buržoustům. Jestli se režisérovi Renému Manzorovi něco povedlo, potom to byl casting na rozzuřeného
Santu. Patrick Floersheim je absolutně
démonický, aniž by se musel nějak pitvořit. Stačí, když se zamračí. Jenže tady
padne kosa na kámen a proti zlu v rudé
kapuci se postaví malý vynalézavý vykuk,

jeho pes a diabetický a částečně slepý dědeček. Pokud máte rádi osmdesátkovou
estetiku, komedii Sám doma (s jejímiž
tvůrci se Manzor chtěl soudit pro plagiátorství) a divnofilmy s krvavým přelivem,
potom se zaručeně pobavíte. (dm)
Jestli není Dead End (2003) dobrý
horror, je to určitě dobrá komedie, protože tak skvěle a trefně hláškující rodinku
jsem ve filmu už dlouho neviděl. Naštěstí je ale tenhle příběh jedné rodinky (ve
skvělém obsazení Ray Wise, Lin Shaye
a Alexandra Holden – kde té je dneska
konec?), která se po letech rozhodne narušit vánoční tradici, i dobrým horrorem.
Jenže rodina se na své cestě setká s ženou
v bílém, která za sebou zanechává jen
a jen smrt a rodinné počty se snižují. Divák čeká, co z filmu vyleze dál, začíná být
napjatý, postupně se jej začíná zmocňovat
bezmoc a šílenost aktérů příběhu, zaleze
mu pod kůži… A pak přijde konec, takový ten z typu „rychle to nějak ukončeme,
pokud možno v duchu celého filmu a nezapomeňme, že točíme horror“. Ono to
ale zase vyloženě na škodu není, do toho
závěru je to velmi slušně rozjeté, řádně
horrorové, i bez litrů krve, usekávaných
částí těla atd. Prostě současné moderní
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Vánoce se vším všudy, stres, tísnivost…
(hv)
Francouzská smršť À l‘intérieur (2007)
aka Inside aka Uvnitř se množstvím vánočních propriet neohání. Ale vesměs se
odehrává na Štědrý den a jeden vánoční
stromeček tu taky je. Rozhodně je však
pořádnou nadílkou, co se brutality týče.
Start je pozvolný a díky melancholické
až depresivně minimalistické hudbě máte
pocit, že byste mohli u televize usnout,
stejně jako sympatická Alysson Paradis
v hlavní roli těhotné fotografky Sarah.
Ta si prožila tragickou autonehodu, při
které zahynul její manžel. Alespoň plod
je v pořádku, a právě na Štědrý večer budoucí maminku čeká poslední noc doma
před cestou do porodnice. Večer však nešťastnou vdovu vyruší bušením na dveře
neznámá žena, která tvrdí, že se jí stala
nehoda a že si potřebuje zavolat. Jenže
ona neznámá má svůj cíl, a jestli si Sarah dosud prožila peklo, potom ji během
poslední noci před porodem čeká očistec.
Ano vážení, tohle je gore horror v nejlepší formě. Proudy krve, detailní záběry na
popáleniny, řezné, sečné, bodné i střelné
rány do hlav, do rukou, do… Ne. Nebudu
všechno prozrazovat, ale vězte, že si tvůrci víceméně vystačili s jedním domem
a že od příchodu černého anděla pomsty
na scénu se až do konce zapomenete nadechnout. Skvělé je, že veškerá brutalita
má svůj smysl a v sice jednoduchém, leč
dojemném příběhu, má své místo, které
umocňuje všudypřítomná deprese a stín
tragédie, která nad snímkem visí od začátku do konce. Kapitolou samou pro

sebe je potom finální scéna novopečené
(doslova) matky na krvavém trůně. Tenhle film to jsou monumentální, depresí
nasákla, jatka. (dm)
Terorizované vánoční stromky vracejí
úder. Kraťas Treevenge (2008) je skvělá
vánoční jízda plná bizarního černého humoru, brutálního gore, originálních nápadů až budete odvracet hlavu. A pokud
nejste přecitlivělé bábovky, tohle nesmí
chybět ve vašem vánočním programu.
Každé další slovo navíc jen zkazí dojem.
(hv)
Tom Shackland je režisérem britského snímku The Children (Děti) z roku
2008. V něm se vypravíme do zasněžené chaty v horách a společně s partou
několika příbuzných a jejich ratolestí tu
strávíme vánoční prázdniny. Tedy takhle
je to alespoň v plánu. Od začátku je tu
sice několik lehce nemocných dětiček
a na povrch vyplouvají taky ne zcela ideální vztahy dospěláků, ale jinak si člověk
může v klidu užívat dorostenky Casey,
která vesele svádí vlastního strýčka. A že
vytáhla těžký kalibr – podkolenky a nejvíc mini minisukni. Jenže pak se stane
nehoda, a to pořádně krvavá nehoda.
A následuje taky druhá nehoda. A to už
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začíná být jasné, že se o žádné nehody
nejedná a věřte nevěřte, za všechno můžou spratkové, kteří se spojili a hodlají
vyvraždit veškeré dospělácké osazenstvo
včetně mini minisukně. Drobotina hraje
na city a úspěšně využívá svých nevinných tvářiček, adultové se díky tomu obracejí proti sobě, leč záhy se začínají počítat ztráty na obou stranách. Máme tedy
co do činění s jedním z horrorů, které
ovládnou prťata a v tomhle případně se
s tím opravdu nepářou. Kosti trčí, hlavy
se odchlipují, oči pukají. Nutno pochválit
herecké výkony a určitě vypíchnout nejen to oko, ale také představení malých
herců. Žádné toporné šaškování, tady se
opravdu povedlo natočit něco uvěřitelného a děsivého. (dm)
Jalmari Helander v roce 2003 dokončil
desetiminutový kraťas Rare Exports Inc.
(u nás Vzácné zboží), na který o dva roky
později navázalo pokračování Rare Exports: The Official Safety Instructions.
Seznámíte se v nich s partou elitních
lovců, kteří v epickém a heroickém rádoby dokumentu sledují a loví… Dědu
Mráze a celý vtip spočívá v tom, že je vše
servírováno naprosto vážně. V roce 2010
konečně následoval taky celovečerní film
Rare Exports (2010). Jeho děj samozřejmě zasvěcené nemohl zase tolik překvapit. Skupina britských vědců v něm
objevila horu, v níž je údajně pohřbený
Joulupukki, který je finským předobrazem Santa Clause. Záhy se však celý
tým vypaří a ke slovu se dostanou místní
dobrodruzi, tedy trochu občerstvená domobrana z kraťasů, vedená starým zná-

mým Raunem. Vykutálení Finové lapí
pofidérního vousatého chlapíka, kterého
považují za Santu a hodlají se svým nálezem trochu obohatit na úkor prachatých Američanů. Jenže Santa není Santa
a ve stodole v ledu pomalu rozmrzá něco
velkého a rohatého. Film je bezvadně
nasnímaný, není vůbec špatný, ale údernosti a vtipu svých kratších předchůdců
nedosahuje. Což vzhledem k tématu asi
není žádným překvapením. Na Vánoční
svátky je to však pořád milá a příjemná
volba. (dm)
Holky. Dám vám dobrou radu. Nedávejte se dohromady s žárlivcem a už vůbec

ne s žárlivým psychopatem. Že s Raulem
ve španělském kousku La Senda (Cesta,
2012) není něco v pořádku, je jasné už od
samého začátku. Ale Ana ne. Stačí, aby
podivínský šachista vyrukoval s dovolenkou na chatě v horách a nepoučitelná
manželka mu i se synátorem skočí do
auta a hodlá podstoupit další pokus o záchranu svazku. Jenže. Městský panáček si
neumí nařezat dřevo a na pomoc přispě-
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chá švarný junák ze sousedství, který má
mužské práce v malíku, a navíc je mladší
a fešný. Raul tasí jeden falešný úsměv
za druhým, dělá, co může, ale uvnitř se
užírá, v kebuli se mu to začíná zadírat,
ozubená kolečka přeskakují a ozdravný
pobyt na samotě u lesa směřuje k očekávanému neštěstí, které by ocenil i Jack
Torrance. Režisér Miguel Ángel Toledo
chvílemi klame tělem a po civilním startu se na moment už už zdá, že natočil
povedený příspěvek do sekce vlkodlačích horrorů. Nakonec si však vystačil se
starým dobrým šílenstvím, které dokáže rozpoutat lidská sobeckost, nedůvěra
a nedostatek vlastního sebevědomí. Poklonu zasluhuje charismatický Gustavo
Salmerón, který je pro tuhle roli jako
stvořený. Irene Visedo je zase dostatečně
milá a sympatická a film o pěti postavách tihle dva bez problémů utáhnou.
(dm)
Pozoruje vás, když spíte. Ví, kdy jste
vzhůru. Disponuje velkými rohy, kopyty
a armádou zlověstných elfů. Jeho jméno
navíc zní jako špatný případ břišního na-

dýmání. Je tu Krampus (2015), stínové
dvojče Santa Clause, které přináší spoustu bolesti a zkázy všem těm, kdož zneuctí ducha Vánoc. V tomto strašidelném
filmovém kousku dopadla pořádná halda uhlí na dvorek jedné americké rodiny.
Snímek režíroval Michael Dougherty se
stejným zápalem pro detailní žánrovou
tvorbu, která formovala již dříve jeho
indie-horrorovou antologii nesoucí název Trick 'r Treat. Citlivý puberťák Max
(Emjay Anthony) má zkažené Vánoce
od chvíle, kdy se jeho teta Linda (Allison
Tolman) a strýc Howard (David Koechner) objevili na prahu rodinného domu
spolu se svými dětmi (Maverick Flack,
Queenie Samuel a Lolo Owen). A aby
to nebylo nejhorší, jen co vešli, začali si
stěžovat na všechno a všechny. Film staví na stereotypech, ve kterých jsou Max
a jeho rodiče nóbl, vzdělaní, přívětiví
lidé, zatímco jejich příbuzní jsou drsní,
násilní, neurvalí venkované milující fotbal a zbraně. Netrvá to dlouho a Max
nabude přesvědčení, že Vánoce jsou zničené, a tak demonstrativně zahodí dopis
Santovi. Okolí je okamžitě pohlceno
divokou vánicí, která přeruší dodávky
tepla, elektřiny a telefony. Na zápraží
se bleskurychle zjeví hrozivě vypadající sněhuláci, pošťák se objeví se záhadným balíkem, který si nikdo z rodiny
neobjednal a Maxova starší sestra, Beth
(Stefania LaVie Owen), která se přes
nepřízeň počasí rozhodla navštívit svého přítele, se nevrací. Panika však ovšem
nastává teprve ve chvíli, kdy na Toma
a Howarda zaútočí monstrum skryté ve
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sněhu a pokouší se jej stáhnout s sebou
pod zem. Maxova moudrá babička Omi
(rakouská herečka Krista Stadler), vysvětluje rodině, že tyto děsivé události
jsou dílem Krampuse, mýtického, zlovolného stvoření, jež přichází, aby neodměňovalo hodné, ale zlobivé, které přichází mučit a trestat. Omi vzpomíná na
své vlastní dětské setkání s Krampusem
v podobě vložené děsivé animované sekvence. A nebyla by to snad ani americká
produkce, kdyby si děsivou legendu neupravili tak trochu po svém. Že nevíte, co
tím myslím? No přeci Krampusovy temné elfy… Odkaz na Stevena Kinga vám
jistě neuteče. Krampus: Táhni k čertu
má PG-13, takže rozhodně nečekejte
krvák nýbrž temný rodinný horror. Za
mě jde o ideální rodinnou pohádku na
předvečer 5. prosince. (lm)
Předposledním kouskem z vánoční kolekce, který bychom vám chtěli představit je australský počin s názvem Better Watch Out
(2016), jež v sobě zdařile
kombinuje pozitiva filmů
Home Alone a The Bad
Seed. Výsledkem je něco
mezi horrorem a černou
komedií. Better Watch Out
nepotřebuje známého maskovaného zabijáka, nejde
o pokračování ani prequel
jiného filmu, jde o představení zbrusu nového typu
záporáka. Chůva Ashley
(Olivia DeJonge) má za
úkol starat se o dvanác-

tiletého Luka (Levi Miller), zatímco
jeho rodiče (Virginia Madsen a Patrick
Warburton) odjíždějí na sváteční párty.
Se svým nejlepším přítelem Garrettem
(Ed Oxenbould) připraví Luke plán, jak
Ashley říct, co k ní cítí. Společný večer
začíná normálně, ale po řadě telefonátů
se začnou dít podivné věci. Klidná noc se
drasticky otáčí a Ashley je nucena bránit
domov a Luka před vetřelci. Možná i vás
v této chvíli přepadne zdání, že se v roce
2016 snaží autor napodobit horrorové
klasiky 70. a 80. let, ale přesně v tu chvíli
se to zastaví a přichází zvrat. Je krásné
pozorovat, že všechno jde i bez zajetých
kolejí. A pokud si myslíte, že jste na to
přišli, ujišťuji vás, že ne. Díky silným
výkonům a inteligentnímu dialogu jde
o svěží, ale dostatečně abstraktní podívanou, čímž se liší od ostatních filmů
tohoto žánru. Režisér Chris Peckover si
opravdu vyhrál. (lm)
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Nejčerstvějším přírůstkem do rodiny
vánočních horrorů je seriál NOS4A2
(2019), jemuž posloužil coby předloha
stejnojmenný román Joea Hilla, který
ostatně probíráme i v knižní nadílce.
Přiznám se, že jsem od tohoto seriálu
příliš nečekal a možná i proto jsem zklamán míň, než bych si byl býval myslel.
Je třeba se smířit s tím, že je příběh sice
rozvěšen na kostře předlohy, leč v mnoha
ohledech si vlaje vlastní cestou. Vic není
dítětem, které by na začátku přes Zkratku jezdilo na kole, ale teenagerkou, která
jezdí na motorce. Mnohem větší roli má
Maggie, která se v knize párkrát mihne,
zatímco v televizi dostala stejně času jako
Victoria. Což zase tolik nevadí, protože

Jankara J. Smith si lesbickou knihovnici
vyloženě užila. No a takový Lou Carmody se zjeví až na samém konci první série, a ještě je černý. Ale to by zase
tolik nevadilo, protože se i divák znalý
předlohy alespoň může dočkat nějakého
překvapení. Chybou je spíš to, že seriál
drží nad vodou nehorrorová složka a ta
horrorová příliš nefunguje. Dokud se řeší
osobní problémy postav, dá se na to koukat a poměrně pestrá paleta charakterů
vcelku baví, ale když dojde na horror, vše
je jaksi kašírované a ani trochu děsivé.
Stejně jako v knize má tedy Vic schopnost přejíždět Zkratkou na místa, která
si umane a na kterých je schopná nalézt věci či osoby, které se ztratily. Jenže
není sama, kdo tyhle kousky umí, a když
zkříží cestu tomu nejmocnějšímu, panu
Manxovi, který si vysnil celou Vánoční
říši a stovky let do ní „zachraňuje“ děti,
které odebírá špatným rodičům, nebude
to ani pro jednoho z nich zrovna vřelé
setkání. Bing byl nakonec vybrán docela
dobře, ale chtěl bych ho mnohem násilnějšího, pan Manx taky není špatný, ale
chtěl bych ho daleko děsivějšího. Ano, to
násilí tomu zkrátka chybí. A děti s jehlami místo zubů už jsou opravdu spíš strašidla, která se můžou dát do holportu
s čertem Blanarovičovou z Princezny
ze mlejna. Přesto se nejedná o vyložený
průšvih. (dm)
• Lucie Matoušková (lm)
• Demi Mortuus (dm)
• Honza Vojtíšek (hv)
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EDGAR ALLAN POE
profil
Letos v říjnu uběhlo 170 let od úmrtí klasika detektivní, pochmurné a horrorové
literatury Edgara Allana Poea. Jen chvíli
před tímto smutným výročím vyšla u nakladatelství Marie Tum medailonková
kniha spisovatelky Hedy Bartíkové Setkávání s nesmrtelnými – Deset neobyčejných životů, v níž se, namátkou kromě
císařovny Josefíny Bonapartové, malíře
Paula Gauguina, zakladatele novodobých
olympijských her Pierre de Coubertina či
spisovatele Antoine de Saint Exupéryho,
věnovala právě i Edgaru Allanu Poeovi.
S autorčiným požehnáním a svolením tak
přetiskujeme část věnovanou právě E. A.
Poeovi. (hv)

ÚVAHA, CO MOHLO, ČI
NEMOHLO BÝT JINAK
Edgar Allan Poe je skvěle nadaný romantik. V jeho spisech se jeví veliká síla
a intenzivnost. Jak v próze, tak v poezii
vládne však jakési šero, a mimo to často zalíbení ve hrozných výstupech. Jeho
přátelé spisovatele nad míru vyvyšovali,
nepřátelé nemilosrdně tupili. Že by jiné
vychování a jiné poměry z něho učinily
jiného člověka, je dosti patrné. Vůbec se
sluší ho více litovat než zatracovat. E. B.
Kaizl (Lumír, 1856)

* 19. ledna 1809, Boston, Massachusetts
† 7. října 1849, Church Home Hospital,
Baltimore, Maryland
Americký romantický básník, prozaik,
literární teoretik a esejista, zakladatel
detektivního žánru, autor mnoha
horrorových a sci-fi povídek.

TRAGICKÝ ŽIVOTABĚH
Báseň je protiváhou vědeckého díla,
poněvadž jejím předmětem je přímo radost,
ne pravda.
Edgar Allan Poe
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Edgar Allan Poe by se možná opravdu stal jiným člověkem, kdyby… Jenže
životní osudy se na „kdyby“ neohlížejí.
Tento významný americký básník a prozaik, literární teoretik a esejista, zakladatel detektivního žánru, autor fantastických a mystických příběhů, horrorů,
se už od samotného narození až do své
smrti pohyboval v kruhu nesnází. Vydejme se zpátky po jeho stopách.
MĚSTO BOSTON, ROKU 1809
Manželům Davidovi Poeovi (1784–
1811) a Elisabeth Poeové (1787–1811),
rozené Arnoldové, po prvním manželovi Hopkinsové, se narodil 19. ledna
1809 v Bostonu neduživý syn Edgar
Poe. Brzy po jeho narození otce, nepříliš nadaného a podivínského herce, vyhodili z divadla pro opilství. Ztratil se
ze synova i manželčina života navždy.

Matka, jejíž původ sahal do jedné anglické herecké rodiny, byla úspěšná, oblíbená herečka, ale přesto velmi chudá.
Se synem a dalšími dvěma dětmi za první dva roky Edgarova života vystřídala
s kočovnou hereckou společností mnoho velkých i malých měst. Žili v Bostonu, New Yorku a v dalších městech.
V prosinci roku 1811 ve věku 24 let
zemřela Edgarova matka v Richmondu
na tuberkulózu. ( Její manžel, Edgarův
otec zemřel po její smrti jen o několik dní později.) Pokud jde o jejich tři
nezaopatřené děti – mentálně postiženou dceru Rosalii adoptovala rodina
z Richmondu, syna Williama si vzali
k sobě otcovi rodiče. Edgar byl umístěn
do sirotčince v Richmondu, kde se jej
brzy ujala rodina Allanů.
Pan Allan se svou manželkou bydleli
hned naproti bytu Poeových v jedné za-
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padlé richmondské ulici. Bezdětní manželé Allanovi Edgara neformálně adoptovali a pokřtili na Edgara Allana. Nový
otec byl obchodník s tabákem, moukou,
čajem, kávou a likéry, ale miloval literaturu, především Roberta Burnse a Shakespeara. Jejich díla malému Edgarovi
rád a často citoval. A Edgar naslouchal
s velikým nadšením.
ÚSPĚŠNÝ STUDENT
Díky manželům Allanovým Edgar poznal velký kus světa. Roku 1815 se rodina stěhovala do Londýna, protože
pan Allan se rozhodl založit pobočku
v Anglii. Rodina se tedy opravdu usadila
v Londýně, kde Edgar navštěvoval prestižní internátní školu, aby po dvou letech studia povýšil do pokročilé, klasické a gotické školy v Stoke Newingtonu.
Její atmosféru popsal později v povídce
William Wilson.
Nevlastní otec k synovi velmi přilnul
a rozmazloval jej. Platil mu drahý studentský byt a dával mu nemalé kapesné. Edgar dělal otci radost, protože měl
skvělý prospěch, vynikal znalostí literatury a historie, v latině a francouzštině
byl ze všech studentů nejlepší. Navíc
měl dobrou fyzickou kondici. Patřil
k výborným plavcům, úspěšně boxoval,
běhal, stal se držitelem rekordu ve skoku
dalekém. Štěstí jednoho člověka se často snoubí s neštěstím druhého člověka.
Edgarův studentský život skončil obrovskými finančními ztrátami, které postihly jeho otce. Rodina se musela vrátit
zpět do Richmondu.

POEZIE E.A.POEA A PRVNÍ LÁSKY
V Richmondu pan Allan pokračoval
v obchodních úpadcích a Edgar ve školních úspěších. Mezi roky 1821 a 1822
napsal Edgar svazek veršů a nazval je
Poezie Edgara A. Poea.
O něco později se zamiloval, ale brzy
mu tento vztah přinesl bolest. Jeho láskou se totiž stala o třicet let starší plavovlasá paní Helena Stannardová, krásná
aristokratická žena, matka Edgarova
spolužáka.
Paní Helena zemřela na mozkový nádor roku 1824. Edgar toho jara stál několik hodin nad hrobem své milované
a truchlil. Paní Helena se stala pro Edgara předobrazem jeho literárních ženských postav, které zůstávají krásné, protože umírají mladé. V létě stejného roku
smutek nahradila Edgarovi jiná událost.
Stal se poručíkem mladistvých místních
ostrostřelců a vítal s nadšením sobě vlastním generála Lafayetta. K tomu se vázala i veliká slavnost, na níž se Edgar cítil
šťastný, sršel energií i vtipem.
Když napřesrok pan Allan dědil, a jeho
finanční situace se tím vylepšila, Edgar
se zasnoubil se svou dávnou platonickou láskou Sarah Elmirou Roysterovou.
A v roce 1826 otec poslal Edgara do
Charlottesvillu do školy starých a moderních jazyků na University of Virginia.
Přál si, aby jeho zájmy nabraly vážnější
směr, aby se vzdělával. Ale záměr pana
Allana se nenaplnil. Na univerzitě se Edgar dostal do společnosti pochybných kamarádů, hrál karty a prohrával až několik
set dolarů za večer. Další peníze propil.
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Jeho dluhy se vršily. A tak Edgarova nezřízenost zapříčinila vážnou roztržku
mezi ním a jeho otcem.
ROK 1827, PRVNÍ VERŠE
Na Vánoce 1826 se ztroskotaný student
Edgar Allan Poe vrátil do Richmondu,
aby odtud utekl na jaře 1827 do Bostonu. Zajistil si zde publikaci svých prvních
veršů Tamerlán a jiné básně. V nich
vynikly především básně Sen ve snu,
Duchové mrtvých, Jezero. Dopřejme si
alespoň jedno čtyřverší z básně Duchové
mrtvých:
Myšlenky k nezaplašení
Vidění k nepomizení
nikdy se z duše nevytratí
jak rosa, která trávu zlatí.
Tato sbírka však nevydělala tenkrát ani
cent a oslovila jen hrstku lidí. Dnes se za
její výtisk platí obrovské peníze, a mnozí
umělci v odkazu Edgara Allana Poea stále nacházejí inspiraci. Mezi ně patří například proslulý filmař Alfred Hitchcock,
kterého v této souvislosti citujeme:
„Nemohu se vyhnout srovnání svých filmů
s tím, co Edgar Allan Poe vložil do svých
povídek. Naprosto neuvěřitelný příběh, vyprávěný s tak přesvědčující logikou, až čtenář či divák nabude dojmu, že stejná věc by
se mohla zítra přihodit jemu.“
V květnu stejného roku doslova hlad
dohnal Edgara Allana Poea k tomu, aby
se stal rekrutem Prvního dělostřeleckého
pluku v Bostonu. Působil zde pod cizím
jménem E. A. Perry. Jeho baterie byla
roku 1828 přeložena až do Jižní Karolíny, ale Edgara už nic nesvrhlo z literární

cesty. I zde, v polních podmínkách, psal
poezii, takže téhož roku vznikla tato díla:
Sonet vědě a výpravná báseň Al Aaraaf.
V Jižní Karolíně na ostrově Fort Moultrie se Edgar seznámil s přírodovědcem
Edmontem de Ravenelem, který jej později inspiroval k napsání povídky Zlatý
brouk.
DOČASNÉ SMÍŘENÍ S OTCEM
A NOVÉ BÁSNĚ
Začátkem roku 1829 zemřela paní Allanová. Toto úmrtí pomohlo ke smíření
Edgara s otcem. Edgar Allan Poe byl
s pochvalou propuštěn z armády. Pan
Allan mnoha přímluvami prosadil, že
Edgara přijali na prestižní Vojenskou
akademii ve West Pointu. Nevážil si však
toho. Jeho neklid a netrpělivost ho vrhly
z tohoto místa zpět do Richmondu. Pan
Allan, který po smrti své ženy právě prožíval milostné chvíle se svou novou láskou, neměl pro svého syna čas ani pochopení. Zatímco otec zaznamenal úspěch
na poli milostném, Edgar zde prohrál.
Jeho snoubenku Elmiru rodiče provdali
za lepší partii, než jakou byl podivínský
básník Edgar.
K prosinci roku 1829 se vázal vzestup
Poeových tvůrčích schopností. Vyšel přepracovaný Tamerlán, a dále Romance,
a ještě Země víl. Uprostřed roku 1830 se
Edgar rozhodl, že se vrátí zpět do West
Pointu. Přijali ho a brzy se stal kadetem.
V té době napsal báseň Heleně, která patřila dávné lásce paní Stannardové. Dále
to byla díla Lenora, Město v moři, Údolí
neklidu.
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Citujeme jeden úryvek:
„Heleně
Tvá krása, lásko, vyniká
nad dávné bárky z Nikeje,
jež vezly bouří poutníka
přes moře, které vonné je,
až k mysu Dobré naděje.“
Pro Edgara Allana Poea neplatilo, že
„není cesty zpátky“. Z West Pointu chtěl
najednou za každou cenu zase pryč.
Úmyslně porušoval vojenský řád, nedostavoval se na nástupy a přehlídky, několikrát neuposlechl rozkaz, neúčastnil se
schválně bohoslužby. Výsledkem bylo, že
dostal prokurátora a v březnu 1831 musel z armády odejít.
Došlo k poslední a definitivní roztržce s panem Allanem, který se v té době
oženil. V roce 1831 Edgar Allan Poe psal
nové skvělé básně, které shrnul do sbírky
Israfel. Kniha vyšla u pana Blisse v New
Yorku, kde našel své nové útočiště, a to
v malé světničce na Manhattanu. A zaujala ho myšlenka, že založí vlastní neexistující Folio Club. Za vymyšlené členy
klubu psal povídky vysmívající se těm,
kteří si dovolili zkritizovat v tisku jeho
básně.
HORROROVÉ POVÍDKY –
JEDINÝ ZDROJ OBŽIVY
A tak se stalo, že v roce 1832 vznikly
první Poeovy povídky. Došlo k přerodu.
Z básníka se stal vypravěč. Styl horroru
byl na světě. Vyšel Rukopis nalezený
v láhvi, který získal cenu baltimorského
deníku. Na začátku roku 1834 zemřel
pan Allan a svému nevlastnímu synovi

nezanechal ani cent, přestože mu Edgar
psal mnoho prosebných listů. Citujeme
jeden datovaný roku 1833:
„Bez přátel, bez prostředků, tudíž jak sehnat zaměstnání, hynu, doslova hynu bez
pomoci. A přece, jak jistě víte, nejsem ani
líný, ani se neoddávám nějaké neřesti, ani
jsem nespáchal žádný zločin proti společnosti, pro který bych si zasloužil trpký osud.
Proboha, slitujte se nade mnou a zachraňte
mne před úplnou zkázou…!“
Zklamání z chování nevlastního otce
Edgarovi vyvažovaly dvě skutečnosti:
psaní a dvanáctiletá dívka Virginie. Bledá, něžná a tuberkulózní dívka.
Jak se s ní Edgar seznámil? Stará paní
Poeová – Edgarova babička – měla po
svém manželovi vojákovi malý domek
a skromnou penzi. Právě u ní žil Edgarův bratr William Henry Leonard Poe
(1807–1831) a otcova sestra, tedy Edgarova teta, vdova Marie Clemmová (1790–
1871) se svou dcerou Virginií. (Edgarův
bratr zemřel ve svých čtyřiadvaceti letech
na tuberkulózu a přílišné pití alkoholu –
poznámka autorky.) Edgar poznal Virginii Clemmovou právě zde v Baltimoru,
kde žil v letech 1831 až 1835.
Edgar Allan Poe se stal pro tyto dvě
ženy jediným živitelem. A jeho povídky
se staly pramenem obživy. V Baltimoru
viděl mnoho bídy, a navíc také oběti
cholery. Své zážitky z této doby ztvárnil
v povídce Maska Červené smrti a Král
Mor. V lednu 1832 v týdeníku The Philadelphia Saturday Courier vyšla první
z Poeových sedmaosmdesáti povídek. Ve
stejné době světlo světa spatřila rovněž
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povídka Berenice. Její hrdinka má vlastnosti Virginie Clemmové a její ženich
má zase vlastnosti samotného Edgara
Allana Poea. Do stejné doby patří také
Poeova reportáž o letu balónem na měsíc, nazvaná Hans Pfaal. Dále je to povídka Morella, ve které duchovní krása
ženy stojí proti její fyzické podobě. 13.
listopadu 1833 byl Poe svědkem deště
meteoritů, což pro něho znamenalo, jak
ukazuje Rozhovor Eirose s Charmionem, zážitek nad zážitky.
LITERÁRNÍ PROFESIONÁL
A MANŽEL
V polovině roku 1835 umřela Poeova babička a s ní vzaly zasvé i její penze. Edgar se utápěl ve smutku. Zároveň ho však
potkalo zcela nečekaně štěstí, a tedy i vykoupení z nesnází: získal místo pomocníka vydavatele v richmondském The
Southern Literary Messenger. Po letech
se z Poea stal literární profesionál, i když
jen s deseti dolary týdně. Působil brzy
nejen jako redaktor, ale také jako kritik.
A právě kritickou prací Poe nabyl zběhlosti v analytických úsudcích. Uplatňoval
je s vědeckou důkladností a jeho jméno
se stalo známým všem literárním zasvěcencům. Náklad Messengeru díky němu
vzrostl a Poe dostal v únoru 1836 dva
dolary přídavku a oficiální titul redaktor. Bohužel jeho duševní zdraví nebylo
v pořádku. Trpěl těžkými depresemi, měl
bludné vidiny, hrál karty a hodně pil.
Edgarovi se podařilo přemluvit tetu
Clemmovou s Virginií, aby se přestěhovaly k němu do Richmondu. Edgar ve

své tetě získal velkou pomocnici. Starala
se o něj jako o syna, vážila si ho a podporovala ho jako spisovatele. Shromažďovala veškeré dokumenty k jeho literární
činnosti, vyřizovala za něj všechnu administrativu.
SVATBA
16. května 1836 se sedmadvacetiletý Edgar oženil s ani ne čtrnáctiletou Virginií
Clemmovou. Najali si svědka, který falešně potvrdil, že je Virginie plnoletá, tedy
že dosáhla věku jedenadvaceti let. Svatba
tak byla stvrzena veřejným obřadem.
Šlo sice víceméně o svazek vzájemné
ochrany, než o svazek vzájemné vášně,
ale přívaly štěstí a inspirace zaplavily Poeovu mysl. Později toto období zhodnotil
takto:
„Alespoň na chvíli jsem vystoupil z kruhu,
ale znepokojivé kyvadlo hodin nad mou
hlavou mi dál připomínalo zvětralost všech
mých příchodů a odchodů.“
Virginie však přinesla svému muži kromě lásky a oddanosti také starost a tušení
blízké smrti. Krátce po svatbě onemocněla chrlením krve a zbývajících jedenáct
let života se jí stalo pomalým umíráním.
Zemřela na tuberkulózu 30. ledna 1847.
K tomu se ale ještě vrátíme. Vše se bezesporu promítlo do Poeovy literární
tvorby. Virginie hrála krásně na harfu
a jímavě zpívala stejně jako Poeovy hrdinky Eleonora a Ligeia. Poezii se však
z finančních důvodů tehdy nemohl věnovat. Pustil se do psaní románu, protože
věděl, že tak má větší naději na vydání,
a tedy i na honorář. V roce 1837 vyšel ro-
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mán Příběhy Arthura Gordona Pyma.
Tímto dílem se Poe již zcela vzdálil poezii. „Jsem ztracen v bludném kruhu. Nevidím žádné světlo, jen tmu, černou a nekončící.“ Těmito slovy hodnotil Edgar Allan
Poe skutečnost, že ho bez udání důvodů
z redakce Messengeru na hodinu vyhodili. Vydal se i s rodinou do New Yorku.
Jeho nemoc se zhoršila, trpěl ještě silnějšími depresemi, přidal se stihomam, nezřízeně pil. Jediné, co v této situaci mohl
pěstovat, byly literární konverzace. V roce
1838 se Poe nečekaně vzchopil. Vznikla
jedna z jeho nejdokonalejších povídek
Zánik domu Usherů, které předcházela báseň Zakletý palác, a další povídka
William Wilson. Edgar Allan Poe měl
jeden velký sen: vydávat vlastní časopis.
Aby shromáždil na časopis peníze, tehdy psal triviální sloupky a kryptogramy
do Alexander‘s Weekly Messenger. Pokoušel se také psát vědecké komentáře,
spolupracoval na vědeckých knihách
a neúspěch si vysloužil vstupem do politického života na straně whigů. To vše,
spolu s politickou předvolební kampaní,
při níž nechyběly osudné sudy alkoholu,
hráčské večírky, mělo za výsledek nikoli
vlastní časopis, ale Poeovo onemocnění
na počátku roku 1841. Kupodivu se brzy
uzdravil. A nejen to. Nabral novou sílu.
A nový směr.
ZÁKLADY DETEKTIVNÍHO ŽÁNRU
– VRAŽDY V ULICI MORGUE
Edgara Allana Poea v té době zaujala
myšlenka nezvladatelných emocí, které
člověka dovedou na scestí až ke zločinu.

A tak vznikla první detektivní povídka na
světě, Vraždy v ulici Morgue. Toto dílo
se stalo základem detektivního žánru.
Ale vraťme se ještě zpět. Vzhledem
k tomu, že zdravotní stav Poeovy ženy se
náhle výrazně zhoršil, opět chrlení krve,
a vyžadoval stálé ošetřování, z Poea se
stal ustaraný, nervózní opatrovník nemocné… Psal, co mohl, jen aby sehnal
peníze, podbízel se časopisům a ve skrytu
duše se obával svého šílenství… Není se
proto čemu divit, že jeho povídky Oválný
portrét a Maska Červené smrti jsou autobiografické. V první je motiv umělcovy
ženy Virginie, která v této povídce zemře
ve chvíli, kdy sedí modelem k vlastnímu
portrétu. V druhé je motivem krvavá morová smrt, jež přepadá vznešenou společnost v bezpečí kláštera… Významné dílo
Jáma a kyvadlo je horror o sadistickém
trápení hrdiny inkvizicí. Zrádné srdce je
analýzou vraha, který je obětí svého impulzu a svého svědomí.
Rok 1843 přinesl Poeovi opět naději na
vlastní velký časopis, který přejmenoval
na Stylus. Clarke, vydavatel Saturday
Evening Post, už tenkrát dokonce uveřejnil Poeův životopis a podobiznu.
Ze svého umění kryptogramů, z četby
o pirátských pokladech a ze vzpomínek
na Jižní Karolínu a přátelské rozhovory s přírodovědcem napsal dlouhou, již
zmíněnou napínavou povídku Zlatý
brouk. Povídka získala v Dollar Newspaper stodolarovou cenu a byla zdramatizována. Ve světle tohoto velkého úspěchu
se však Poe rozkmotřil s Clarkem a na
vlastní časopis musel opět zapomenout.
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velká vzpruha, naplnění. Ve stejném roce
použil svou osvědčenou analýzu pro novou a velmi úspěšnou detektivní povídku,
která vyšla pod názvem Odcizený dopis.

Uveďme však názvy ještě několika Poeových úspěšných povídek z této doby Pád
do Maelströmu, Povídka z Rozeklaných
hor, Černý kocour…
Edgara Allana Poea pronásledovaly mnohé útrapy. Když byl střízlivý, stal
se z něho jemný a uvážlivý člověk, když
pil a bral drogy, naplňovala ho zuřivost
a nenávist ke každému, k celému světu.
Stihomam nabýval na síle. Ale objevila se naděje: přičiněním staré tety Marie
Clemmové se Poe v roce 1844 stal přispěvatelem newyorského Mirroru, kam
kromě jiného psal své úvahy pod titulem
Marginalia do Democratic Review a rovněž přednášel v Bostonu. Byla to pro něho

RAVEN – HAVRAN
A TĚŽKO PŘELOŽITELNÉ SLOVO
„NEVERMORE“
Na podzim a v časné zimě roku 1844
se Poe rozhodl, že napíše velkou báseň.
A tehdy prohlásil:
„Budu psát svou Velkou Báseň, jsem přece
básník! Poezie pro mne nikdy nebyla účelem,
ale vášní. A vášně dlužno mít v úctě.“
Hrozny malých světů opadávaly, aby
uzrály v hrozny nové, opojné. Takovým
opojným hroznem se bezesporu stala Poeova báseň Havran (Raven), kterou čtenáři obdivují dodnes. 29. ledna 1845 vyšel
Havran v Evening Mirror a okamžitě se
stal nejpopulárnější americkou básní 19.
století, což dokazovaly i mnohé parodie,
které se objevovaly po jejím publikování. V Havranovi najdeme kromě jiného
také milence oplakávající mrtvou lásku,
dialog s ptákem, který umí jen jedno, ale
zato fantastické a za spousty let jen těžko přeložitelné slovo – Nevermore (Víc
už ne! Víckrát ne! Nikdy více!). Havran
se stal pojmem stejně jako jméno autora,
které tak proniklo do všech koutů světa.
Honorář za Havrana obnášel pouhých
pět dolarů, podle některých zdrojů to bylo
deset dolarů. Dopřejme si krátký úryvek
z Havrana v překladu Vítězslava Nezvala
z roku 1929:
Pak se klidně ulebedí, stále sedí, stále sedí
jako ďábel na bělostných ňadrech Pallas Athény,
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oči v snění přimhouřeny na pozadí bílé stěny,
lampa vrhá beze změny jeho stín, jímž uhrane
a má duše z toho stínu, jímž mne navždy uhrane,
nevzchopí se – víckrát ne.
Zároveň s Havranem vyšla v Graham‘s Lowellova studie o Poeovi spolu
s jeho portrétem. Edgar Allan Poe získal
hlavně díky své velké básni práci v časopise Journal, kde měl za povinnost dodávat týdně stránku originálního textu. Pracoval dlouho do noci, ale jeho finanční
ocenění neodpovídalo vynaložené energii. A práci v Journalu nakonec ztratil.
Vznikla však celá řada nových povídek,
jako jsou například Příběh pana Valdemara, Sud vína ammontilladského.

VIRGINIE UMÍRÁ ANEB
POSLEDNÍ HODINA
V lednu roku 1847, jak jsme se již zmínili,
stihla Poea velká rána. Po dlouhém a těžkém utrpení zemřela na tuberkulózu jeho
žena Virginie, kterou oslovoval zdrobnělinou Sis. Měla dvě přání. Aby Poe její
odchod z tohoto světa přežil bez velkého
smutnění a aby našel přízeň nějaké laskavé ženy. Řekla mu: „Potřebuješ ženskou sílu,
krásu a příchylnost, můj nejmilejší.“
Citujme, jak popsal léta, kdy se svou ženou prožíval muka jako její ošetřovatel,
jako její jediná oddaná duše:
„Když se v nepravidelných intervalech zotavovala, věřil jsem, že to je napořád. Ale
znovu a znovu přicházelo další chrlení krve.
Cítil jsem téměř hmatatelně přítomnost smrti. Prožíval jsem s Virginií každý její záchvěv a miloval ji čím dál více. Ve skutečnosti jsem skoro zanechal nadějí na vyléčení, až
jsem našel jedinou, a to ve smrti své ženy…
Nikdy nezapomenu na její poslední hodinu,
když jsem Virginii držel za ruku a její ruka
v mé dlani slábla, jako když uvadá růže…“
První měsíce po pohřbu Virginie měl
Poe těžké deprese. Mnohdy nemohl ani
vstát z postele. Často znovu opakoval:
„Jsem konstitučně citlivý, nervózní ve velmi nezvyklém stupni. Popadá mne šílenství
po dlouhých intervalech strašné normálnosti.
Během oněch záchvatů absolutního nevědomí piju, bůhví jak často a kolik. Jak šel čas,
moji nepřátelé přičítali šílenství mému pití
a nikoli pití mému šílenství. Což je směšné.
Opravdu směšné. Anebo zoufalé?“
Regenerace na začátku roku 1848 byla
překvapivá. Šla tak daleko, že Edgar Allan
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Poe se pokoušel najít opět vrátka do velkého světa literatury. A usiloval o zvýšení své popularity. Vznikla pozoruhodná
báseň Ulalume. A další básně, například
For Annie. Báseň Matka věnoval Marii
Clemmové, báseň Annabel Lee patřila
památce Virginie.
NOVÉ ŽENY
Poe v té době prožíval několik milostných dobrodružství. Básnířka Frances Osgoodová v něm viděla jemného,
šlechetného, slušně vychovaného a ohleduplného muže, který měl nepřehlédnutelné charisma… Jejich vztah však skončil. Okouzlil také vdanou paní, manželku
továrníka a matku pětileté dcery Nancy
Locke Heywood Richmondovou. Dvořil
se rovněž pětačtyřicetileté vdově, známé
básnířce Sarah Helen Whitmanové. S ní
se dokonce zasnoubil a nastěhoval se do
jejího domu, který sdílela se svou matkou.
Kvůli jeho neustálému pití však Edgara ze
svého domu ženy vyhodily. Pro tak přecitlivělého člověka, jakým Poe bezesporu
byl, další rána osudu.
Poeovo duševní a tělesné zdraví bylo příliš zničené, než aby se stabilizovalo. Vyčerpaný, unavený se lopotil po různých redakcích, ale tato práce ho neuspokojovala.
Byl opět nenávistný, pohrdal životem, vysmíval se mu. A šel tak daleko, že slovně
napadal už nejen své nepřátele, ale i své
přátele. Nezřízeně pil, bral drogy, prohrával v kartách, a tím narůstaly jeho dluhy.
Ty ho opakovaně vrhaly zpět do bezedné
bídy. Celkově rychle chátral. Cesta v Poeově bludném kruhu života se uzavírala.

Stihomam, deprese, halucinace, bludy nabývaly vrcholu.
MĚSTO BALTIMORE, ROK 1849
NESE SMRT
Edgarovi Allanovi Poeovi běžel čtyřicátý rok života. Jeho cesta v létě roku 1849
směřovala přes Baltimore a poté parníkem do Richmondu, kde ho lidé vítali
jako svého slavného syna. Na sedmnáctého srpna toho roku Edgar Allan Poe
připravil přednášku, na níž seznámil tisíce
dychtivých posluchačů se svým básnickým principem. Báseň stejně jako i jiná literatura byla Poem hodnocena jako přesně komponovaná skladba. Jeho přednášky
nesly název Princip poezie.
Edgar Allan Poe měl obrovský úspěch
a stal se po dlouhé době opět středem
společenského života. Recenze nešetřily
chválou, jen tu a tam někdo zkritizoval
Poeovo zchátralé oblečení. V září téhož
roku přednášel v Norfolku, poté znovu v Richmondu a obě přednášky byly
úspěšné. Ale bez zjevné příčiny se u Poea
objevil opět stihomam – bludy. Nenašel
sílu jim vzdorovat.
26. září 1849 se na veselém večírku necítil
dobře. Loučil se se svými přáteli, zaskočený pocitem sklíčenosti. K ránu se však
vzchopil, sebral klobouk z palmového listí, hůl svého hostitele a vydal se na parník
do Norfolku s připojením na Baltimore.
Šest dnů poté našla policejní hlídka
v Baltimoru podivné individuum s palmovým kloboukem a vycházkovou holí,
ležící v bezvědomí na ulici před hospodou. Nikdo jej nedokázal identifikovat.
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Neznámého odvezli do nemocnice, kde
se u něj čtyři dny střídaly blouznivé stavy
s hlubokým bezvědomím. Poslední noc
Edgar Allan Poe neustále volal jméno
anglického cestovatele Reynoldse. Z jeho
díla čerpal látku pro Příběhy Arthura
Gordona Pyma.
Edgar Allan Poe zemřel na překrvení
mozku 7. října 1849 v pět hodin ráno. Pohřeb se konal 8. října na presbyteriánském
hřbitově v Baltimoru a účastnili se ho čtyři lidé. Právě do těchto míst byla později
převezena těla Virginie a Marie Clemmové. Ta zemřela v útulku v Baltimoru
v roce 1871. Kvalitní pomník na Poeův
hrob byl postaven až v roce 1877. Obřadu
byl přítomný jediný významný, dá se říci
veřejně známý, člověk. Byl to americký
spisovatel, básník a novinář, průkopník civilismu Walt Whitman (1819–1892). Ten
nad básníkovým hrobem připomenul jeho
slova z díla Předčasný pohřeb: „Rozhraní
mezi životem a smrtí bývá neznatelné, matné. Kdo se odváží říci, kde život končí a kde
začíná bezživotí?“
PODIVNOST
Původní Poeův náhrobní kámen byl zničen (jak už jsme se zmínili, nový pomník
stál až roku 1877). A je to až neuvěřitelná náhoda či záhada nebo snad dokonce
básníkův pozdrav z „onoho světa“, když do
něj narazil vykolejený vlak. Toto mystické
hřbitovní místo neminula ještě další záhada. Od roku 1949, vždy 19. ledna, tedy
po sto letech od Poeova úmrtí, se v noci
na hřbitově objevovala zahalená postava.
A zastavovala se právě na místě básníkova

odpočinku… Ráno pak našel hrobník na
hrobu nedopitou sklenici koňaku a růže.
Záhadného návštěvníka, který tímto způsobem vzdával Poeovi čest, nikdy nikdo
neodhalil. Po roce 2009 tento rituál náhle
skončil…
JINÉ PODOBY
Mnoho děl Edgara Allana Poea bylo
zdramatizováno a zfilmováno, například
Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů,
Maska Červené smrti, Raven-Havran,
některá díla byla převedena do komiksové podoby. A stala se inspirací dalším
autorům. Mezi ně se řadí Arthur Conan
Doyle a jeho pověstný Sherlock Holmes,
jehož podoba je ovlivněna postavou Poeova nadaného detektiva Dupina.
Svůj vliv měl rovněž na francouzské básníky. K nim náležejí Charles Baudelaire,
Stéphane Mallarmé. Ovlivnil také Julese
Verna, ale i Fjodora Dostojevského. Poeovou literaturou se nechal
inspirovat rovněž Ray Bradbury. Osobnosti Poea věnoval celou kapitolu z Marťanské kroniky. Poeův vliv nacházíme
především v literatuře britské. Zasáhl
i do populárního díla Joanne Kathleen
Rowlingové. Také v České republice má
u čtenářů Poe své pevné místo. Například
Zánik domu Usherů se stal předlohou
Janu Švankmajerovi k filmovému zpracování. Poeova díla vyšla a dále vycházejí
v mnoha vydáních. Jeho poezii překládal
například Josef Václav Sládek, Jaroslav
Vrchlický, Vítězslav Nezval a další.
• Heda Bartíková
(z knihy: Setkávání s nesmrtelnými)
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Literární horror
v Česku a na Slovensku
v roce 2018
Rok 2018 byl ve sféře literárního horroru
zhruba stejně úrodný jako rok předešlý.
V ČR a na Slovensku vyšlo něco mezi třiceti a čtyřiceti publikacemi, které se dají
buď přímo zařadit do horrorového žánru,
nebo vykazují jeho silné znaky.
Po roce 2017, kdy vyšlo hned několik
nebeletristických knih věnovaným buď
žánru samému, nebo jeho výrazným fenoménům (Stephen King, seriál Twin
Peaks), se loni žádná taková monografie
neobjevila. Naopak výraznější zastoupení
měla klasika. U té starší to bylo v podobě slavné novely Vrby (1907) anglického
spisovatele Algernona Blackwooda (Vyšehrad), kterou H. P. Lovecraft ve své době
označil za nejlepší makabrózní text, jaký
kdy četl, nebo povídkové sbírky Temný
karneval Raye Bradburyho (Plus), která poprvé vyšla u slavného nakladatelství
Arkham House (1947) a ani v anglicky
mluvících zemích se dnes v této původní
sestavě příliš neobjevuje. Clarku Ashtonu
Smithovi, z okruhu kolem H. P. Lovecraf-

ta a časopisu Weird Tales, Plus vydal první
díl Vybraných spisů pod názvem Mimo
prostor a čas, s obsáhlým úvodem Stephena Jonese. „Polský Poe“ Stefan Grabinski se představil okultně-dobrodružným
románem Ostrov Itongo ve slovenském
nakladatelství Európa, která vydala i další
klasiku, sbírku Alice a Clauda Askewových V cudzom tele – příběhy okultního
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detektiva Aylmera Vance. Moderní klasikou je Schovka Jacka Ketchuma z roku
1984 (vydal Maťa).
Už několik let obecně panuje velký zájem
o H. P. Lovecrafta a jeho odkaz a tento trend je patrný stále víc i u nás. V roce
2018 na HPL navazoval román Lovecraftova země Matta Ruffa (Baronet) nebo
Noční oceán Paula La Farge (Paseka),
který není přímo horror, ale pojednává třeba o závislostech na Lovecraftovi a píše se
v něm o mnoha autorech éry Weird Tales.
Neúnavnému Stephenu Kingovi vyšly
u nakladatelství Beta dvě spolupráce –
rozsáhlé Růženky, které napsal se svým
synem Owenem, a Kouzelná skříňka pro
Gwendy z Castle Rocku, na níž se podílel Richard Chizmar, který letos od Kinga
převzal žezlo a už sám napsal o dost delší
pokračování. Bude zajímavé sledovat, zda
se i tohoto titulu dočkáme v češtině.
Druhému Kingovu synovi, Joeovi, rovněž
u Bety, vyšla sbírka čtyř dlouhých povídek
Divné počasí.
Současnou americkou produkci reprezentují román Peklo z Araratu Christophera
Goldena (Baronet), který byl o rok dříve
poctěný Cenou Brama Stokera, povídková
sbírka Philipa Fracassiho Hleď, prázdnota (Gnóm!), Děti Halloweenu dua Brian
James Freeman & Norman Prentiss (Carcosa), Vermontské psycho Jennifer McMahonové (Omega), z Británie pak přišli
Chlapec na mostě M. R. Careyho, který
se odehrává ve světě Všemi dary obdarované (Host), Samota A. M. Hurleyho
(Argo) a Poslední dny Jacka Sparkse Jasona Arnoppa (Fobos).

Vyšlo i několik děl přeložených z jiných
jazyků. Z ruštiny to byly dva zombie romány: Kvazi Sergeje Lukjaněnka (Argo/Triton) a Zombie apokalypsa Johna Crunche (Skleněný můstek). Zombie román
Temné dny (Argo), pokračování Začátku
konce z roku 2016, napsal španělský autor
Manel Loureiro. Ze švédštiny byl přeložený Trajekt (Host) Matse Strandberga, z islandštiny pak Krvavá zima (Práh)
Hildur Knútsdóttirové, kterou se dostáváme do hájemství young adult literatury.
Dalšími díly pro starší mládež byly v roce
2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky
Gradyho Hendrixe, autora Horrorstoru,
a Dům fúrií Madeleine Rouxové (obě
knihy vydala brněnská Jota).
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„něco“ stále nesou. Prvním je Graham
Masterton, skotský žijící klasik, autor
série o vyšetřovatelce Katie Maguireové. V roce 2018 vyšel šestý díl této řady
s názvem Pohřbení (Host). Autorkou,
která napřed psala horrory, ale celosvětovou slávu získala až nápaditými thrillery, je Sarah Pinboroughová, autorka
Tichých lží (Metafora). I v amerických
horrorových kruzích si svým thrillerem
Kříďák (Kalibr) vysloužila pozornost C.
J. Tudorová.
Svéráznou odnoží horroru je bizarro
fiction. První vlaštovkou na českém
trhu byla Strašidelná vagina (Carcosa) z pera hlavního představitele tohoto
subžánru, Carltona Mellicka III.

Byly vydány dva překladové povídkové
soubory: Osvícení v temnotě s česky
dosud nevydanými texty Stephena Kinga, Cliva Barkera, Johna Ajvida Lindqvista, Ramseyho Campbella a dalších
(sest. Hans-Ake Lilja, vydala Carcosa)
a Noc oživlých mrtvol (sest. Jonathan
Maberry & George A. Romero, vydala
Omega) – jak je vidět, zombie se v roce
2018 měly čile k světu.
Nad horrorem samozřejmě v kvantitě
produkce o několik délek vítězí thriller
a detektivky, kterým se v tomto článku
nechci věnovat, ale je pár autorů, kteří z horrorového světa vyšli, a i když
jim v češtině nevycházejí čisté horrory,
můžeme je zde zmínit, protože si to
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Několik zajímavých titulů vydali i čeští
a slovenští autoři. Honza Vojtíšek přišel
se Sešívanci, sbírkou povídek napsaných
ve spolupráci s řadou českých, slovenských
a polských autorů (Golden Dog), po několika knihách realistického/nefantastického
ražení se k horroru přimkl Miroslav Pech
v Mainstreamu (což je krátký stejnojmenný román a šest povídek, vydala Carcosa),
povídková sbírka Nekrosarium vyšla Petru Bočkovi a Miloslavu Zubíkovi (Netopejr). U Netopejra v edici HorrorCon vyšla antologie Může se to stát i vám (sest.
Honza Vojtíšek a Kristina Haidingerová).
Román Prokletá kaple vydal Talent Pro
Art Robinu Stejskalovi. Kombinací akční

řežby a bizarra s příměsí lovecraftovské
fikce je Čepel entropie Viléma Koubka.
Na Slovensku se objevily dva romány
Marka E. Pochy: Na Dušičky zomrieš
(Hydra) a Dom 490 (Artis Omnis). S novým románem Priepasť (Ikar SK) přišel
Jozef Karika, kterému u českého Arga
vyšla Tma, na Slovensku původně vydaná
v roce 2015.
Československou antologii Koleje smrti,
s povídkami, kde hrají hlavní roli kolejové
dopravní prostředky, sestavili Mark E. Pocha, Lenona Štiblárikova a Katarína Soyka a vydala Hydra.
Časopis XB-1 vydal v říjnu další horrorový speciál s povídkami od Steva Rasnica
Tema, Stephena Gallaghera nebo Gartha
Nixe.
Takový byl tedy rok 2018 z hlediska psaného horroru. Pokud bylo v tomto výčtu
něco přehlédnuto, omlouvám se, opomenutá díla budou zmíněná v přehledu za rok
2019. Ten, mimochodem, zatím vypadá
poněkud chudší co do počtu vydaných titulů. Tedy ač například v angloamerickém
světě dochází k určité renesanci žánru,
u nás je horror ve srovnání se sci-fi, fantasy
a thrillery stále jakoby na vedlejší koleji,
hlavně u těch největších nakladatelů, byť je
pravda, že obecně horrorů vychází až o polovinu více než třeba před deseti lety.
• Milan Žáček
P. S. Přehled za rok 2017 lze nalézt na adrese:
http://www.casopisxb1.cz/aktuality/
domaci-horor-2017/
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Manžel opět dorazil
v pořádku z práce
Ondřej Kocáb

„S

tále tomu nemohu uvěřit,“ prozradila našemu deníku Roberta
Kentuckyová, zatímco si roztřesenou
rukou zapalovala cigaretu, „prostě
jsem jako každé odpoledne seděla
v pokoji a popíjela kávu. Náhle se
ozvalo zašramocení klíčů a já překvapeně zvedla hlavu od rozečtené
knihy. Pak se ozval jeho hlas, podivně nakřáplý, ale zřetelný: Zlato, jsem
doma!“ Po chvíli ticha ještě tichým
hlasem dodává: „Můj manžel opět
dorazil v pořádku z práce.“
Vdova Kentuckyová (42 let, učitelka) nepatří mezi lidi, kteří působí
nedůvěryhodným dojmem. Přesto
považovala za nutné našemu reportérovi svého manžela představit. Seděl na pohovce a sledoval v televizi
fotbal, v ruce lahev piva. Přátelsky
zamával a po pár zdvořilostních frázích našeho reportéra ponechal se
svou nešťastnou ženou o samotě.
„Nechutná mu nic, co uvařím,“

stěžuje si Roberta, „nebo alespoň
nedokáže říct, jestli mu to chutná.
Celý byt začíná podivně páchnout
a nemyslím si, že by tomu tak bylo
díky jeho odmítání koupele. Jen dojde z práce a popíjí pivo, jako by šlo
o nějaký konzervant, který ho udržuje naživu. A v noci… ne, to nechcete
vědět. Dokážete si představit, jaké to
je se každý den vedle něj probouzet?“
Daniel Kentucky (43 let, forenzní
analytik) podle dostupných informací zemřel při autonehodě. Když později měla být provedena pitva, ukázalo se, že mrtvola chybí. „Byli jsme
z této situace zcela konsternováni,“
sdělilo nám vedení patologie, „děje
se zde něco, čemu prozatím nejsme
schopni zcela porozumět.“
Když Daniela jeho žena po nečekaném návratu domů (údajně v sebeobraně) zabila nůžkami, přiznala
se a byla policií stíhána za vraždu.
Než se však celé věci pořádně cho-
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pil soud, vrátil se manžel z práce podruhé. Ano, píšeme „z práce“, neboť
tucet svědků může potvrdit, že ve
dnech po své smrti byl Daniel Kentucky spatřen ve forenzní laboratoři,
kde prováděl chemické analýzy jako
obvykle. Skutečnosti, že by měl být
mrtev, si nebyl vědom.

Skutečný počet úmrtí – pokud to
úmrtí skutečně byla – nám není
znám. Tak či onak, obvinění vůči Robertě Kentuckyové bylo staženo. Policie ani soudní aparát ohledně celé
záležitosti dosud neposkytli žádné
vysvětlující prohlášení.
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S poněkud znepokojivými informacemi přichází Rufus Gardy (38 let,
hrobník): „Pohřební ústavy mají napilno. Ale podle mého názoru tady
něco smrdí. Víte, že za poslední měsíc se počet pohřbených snížil na
polovinu? A ve všech případech byly
pohřbívány ženy.“
Je případ vdovy Kentuckyové ojedinělou záležitostí, nebo čelíme invazi
navrátilců? Podle posledních zpráv
tento fenomén není ani zdaleka ojedinělý. Zdá se, že odpovědné orgány se pokouší informace podobného
rázu utajit. Naši redaktoři však budou celou kauzu pozorně sledovat
– společně s vámi! Slyšeli jste o podobném případu? Vrátil se váš muž
po smrti domů? Nebo jste slyšeli
o mrtvé manželce? Napište nám!
P.S.
Billy, zařadil bys tohle prosím do
pondělního vydání? Bude to trhák!
Předal bych ti to osobně, ale všichni
se mi vyhýbáte, jako byste viděli ducha. Jestli to má být zase nějaký vtípek k mým dnešním narozeninám,
tak je pěkně mizerný.
Teď musím spěchat domů. Manželka už čeká.
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Ondřej Kocáb (*1991)
Profesním zaměřením biofyzik žijící v Olomouci. Odjakživa tíhne ke
knihám a jeho první setkání s horrorovou literaturou byla láska na první
pohled. Svými povídkami pravidelně boduje na finálových pozicích
v povídkové soutěži O krvavý brk,
dvakrát vyhrál povídkovou soutěž
Horor-webu. Na stánkách časopisu
Howard publikoval několik kratších
povídek (Na okraji propasti, Žrádlo, Studna, Biohazard). Na podzim
letošního roku knižně debutoval povídkou Mrtvola v antologii Dokud
nás smrt nerozdělí.

horrorcon 2019
reportáž
I letos HorrorCon ve svém hlavním samostatném programu zavítal do spletitého, ovšem okouzlujícího labyrintu pražského mnohovrstevnatého CrossClubu.
Souběžně nebo postupně se zde konal na
třech různých místech, což návštěvníkům
dalo možnost prozkoumat zajímavá zákoutí schodišť a klikatých úzkých uliček.
Přiznám se, že i poté, co jsem během loňského HorrorConu mezi hlavními místy
konání akce prošel a přeběhl snad čtyřicetkrát, i tak jsem letos dokázal zabloudit.
Strach si tě najde v každém koutu.
HorrorCon souběžně odstartoval ve
sklepním prostoru s barem a na Hudební stagi v patře. Ve Sklepě jsem hned na
úvodní rozptýlení spojil příjemné s užitečným a představil Sexy stránku asijského gore respektive několik asijských hereček a jejich filmy z nové vlny asijského
gore. Doufám, že obrazová část přednášky
přebila mé slovní nedostatky, přijde mi, že
jsem se do toho trochu zamotal. Na pódium Hudební stage se pro změnu postavil
rumunský básník a spisovatel Mircea Dan
Duta a představil Temnou poezii.

O hodinu později ve Sklepě Lucie Matoušková, za vřelého zájmu posluchačů,
představila a odhalila ve svém programu
Zrození ke zločinu skryté i všeobecně
známé postupy při odhalování a profilování zločinců. Znáte to, takové to (aniž bych
hodlal snižovat význam a efektivnost číkoliv práce): „Tuto oběť zabil někdo, jehož
oblíbenému medvídkovi v dětství kdosi
utrhl hlavu. Je to pětatřicetiletý běloch
s nadváhou, který čte Petra Bočka a Miloslava Švandrlíka. A určitě se do puberty
počůrával.“ Pokud vás zajímají překvapivé
a nečekané cesty tohoto způsobu vyšetřování, Lucie měla informace přímo pro vás.
Kontextově nastínila i několik skutečných
sériových vrahů a to nejen klasicky provařené americké, ale i z našich luhů a hájů.
Kdo přednášku vyslechl, mohl odhalit
několik nepříjemných pravd sám o sobě.
Neskrývá se čítankový vrah zrovna v něm?
Ve stejnou dobu v Hudební místnosti započalo Vyhlášení vítězů literární
soutěže O krvavý brk, kterou společně
vyhlašuje právě HorrorCon s časopisem
Howard. Vyhlášeno bylo pořadí finálové
šestice nejlepších povídek (které si může-
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te přečíst na jiných místech tohoto čísla)
z celkového počtu 49 soutěžních, předány hodnotné ceny a rovnou byl vyhlášen
ročník nový. Chcete si zasoutěžit, převzít
si příští rok nějakou zajímavou cenu? Jen
do toho. Každý důvod návštěvy HorrorConu se počítá.
Po vyhlašování výsledků ve 14:30 hod.
vyklidili soutěžní autoři a autorky pódium pro autory Bloku domácího horroru.
V něm se se svou tvorbou v rámci autorského čtení představili tři nadějní autoři
domácího horroru, jmenovitě Dominik
Fiala, Ondřej Kocáb a Tomáš Marton.
Ve vizuálně podmanivém prostoru jste se
tak mohli seznámit se zajímavými autory
a stát se součástí jejich příběhů.

Úderem patnácté hodiny si Sklep uzurpovali literární psi Nakladatelství Golden Dog. Nejprve hlavní chovatel smečky
Martin Štefko představil nakladatelství
jako celek, a podrobněji některé jeho počiny, přednesl záměry, plány a sny, hned po
něm jsem krátce představil svou románovou prvotinu Kazatel a pak kost k okousání přenechal Petru Bočkovi. Ten nejprve,
zábavně-poučným stylem sobě vlastním
představil Temná tajemství Černého
Kostelce, fiktivně skutečného místa děje
jeho románu Mízožravci aby následně
proběhl křest románu Mízožravci.
Krátce po půl čtvrté Hudební stage dostála svého jména, když DJ Demi (Mortuus) rozjel Horror Party kultovních
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soundtracků a vzal nás na audiovizuální
návrat o několik desetiletí zpět. Ve svém
setu nabídl několik notoricky známých
(ale o to působivějších) i málo známých
pecek z filmových horrorů, podbarvených opravdu poutavými prostřihy a scénami z daných filmů. Tohle bylo jako
pohlazení, návrat do zlatých desetiletí
filmového horroru, kolébání se na vlnách
podmanivých a mrazivých tónů, kochání
se promyšlenými a trikově nápaditými
scénami zlatého fondu filmového horroru. Přiznám se, že tady jsem na čas naprosto ztratil pojem o čase a okolí a zcela
se ztratil ve video i hudební složce Demiho pořadu.
V 16:30 hod. ve Sklepě Petr Boček
představil démonickou stránku Valerie
Kaplanové a věřte, že coby archivář měl
připraveno spoustu pikantních a zajímavých informací, doložených i vizuálními
důkazy. Ve stejný čas dostala v Hudební
místnosti prostor Míča na svou Maskérskou show.
O půl hodiny později ve Sklepě přišel čas na komiksy. Comics Centrum
představilo své horrorové komiksy, včetně aktuální komiksové adaptace scénáře
filmového Draculy Francise Forda Coppoly. Spousta informací o zákulisí vzniku
horrorových komiksů a jejich vydávání.
Hudební stage opanoval křest již třetí
povídkové antologie HorrorCon série
Dokud nás smrt nerozdělí za účasti editorů, několika autorů a autorek a ilustrátorů. Poté v Hudební místnosti nastala
bezmála hodinová pauza, během níž se
chystal a zvučil další program.

Mezitím se venku setmělo a ve Sklepě
povstali upíři. Na slovo vzaté odbornice
Jenny Nowak, Kristina Haidingerová
a Kira Bulat přítomné seznámily s Vampýry napříč literaturou, filmem i historií.
O půl hodiny později Hudební stage
rozezněly těžké a tvrdé riffy kytar, zpěv
uvřískaný i poetický a úderná rytmika
bicích metalové kapely Arch of Hell.
Celkem sedm lidí na pódiu dokázalo
hudební koutek CrossClubu příjemně
naladit i rozhoupat do rytmu valícího se
těžkého kovu. Arch of Hell jsou sehraní, nabízí příjemný mix tvrdého metalu
s uječeným zpěvem a bubenickým šicím
strojem s pomalejšími (avšak neméně
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tvrdými) rytmickými pasážemi doplněnými klávesy a ženským zpěvem. Skvělé
vystoupení, výborné zpestření programu
akce.
Tím program v Hudební sekci skončil.
Ve Sklepě ještě od 19:00 hod. proběhla
módní Přehlídka kostýmů Lady Leviathan, což bylo taky velmi milé a hezké
představení. Co vlastně chcete, abych
napsal? Vypadalo to moc hezky, všechny dívky, slečny, ženy se snažily. A byly
tam (moc hezké) kozačky. Takže já byl
spokojen. Půlhodina před osmou hodinou večerní, kdy oficiálně skončil program jak ve Sklepě, tak v Hudební místnosti, patřila venkovní fireshow Neira
Lohikäärme. Bylo příjemné po dlouhých hodinách v crossovských kobkách
vyjít na čerstvý chladivý vzduch a nechat
se ohřát neposednými plameny.

Ve 20:00 hod. se program HorrorConu
kompletně přesunul do Horní klubovny.
Večerní program započal spisovatel Pavel Renčín naprosto skvěle připravenou
přednáškou či představením děje svých
horrorových příběhů, chcete-li. Renčín
je velmi sympatický člověk, který dokáže
hezky a poutavě mluvit ani ne tak přímo
o své tvorbě (jako že i tohle samozřejmě
jo) ale o pohnutkách a inspiracích, které
jej k tomu danému dílu přivedly. Tohle
je hrozně krásná součást a pozadí jakéhokoliv díla, a jsou-li ty pohnutky tak
inspirativní a poutavé, jako v Renčínově
případě, je radost to poslouchat a nechat
se tím pohltit. Renčínovu hodinu považuji za jednu z nejlepších částí letošního
HorrorConu. Opravdu skvěle připravený
a nádherně strávený čas.
Následovala Volba nejlepšího kostýmu.
Čtyři soutěžní kostýmy myslím nakonec
dopadly přesně tak, jak měly a jejich pořadí bylo nezpochybnitelné. Gratulujeme
všem vítězkyním. Na kostýmy navázala
Horrorconí novinka, a sice Tombola. Cen
bylo požehnaně, od horrorových knih,
přes horrorové komiksy, různé propriety
(umělé krvavé prsty, zuby, horrorová nalepovací tetování) a několik cen věnoval
i bdsmshop (vyhrál jsem vysoce sofistikované mučící udělátko). Jistě každý výherce
či výherkyně mohli odcházet spokojeni
(např. pán, který vyhrál hned všechna tři
lana na bondage).
Co se s podobnými lany dá všechno dělat,
předvedl od desíti večer Asrael Draconis
ve své Bondage show. Společně s nádhernou partnerkou a umělcem Sandro
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Dragojem odehráli velmi sugestivní představení na téma „zkrocení zlé ženy“. Asrael předvedl velmi profesionální přístup
k věci, partnerka svou roli pojala hodně
odhodlaně a dopřála nám všem přihlížejícím dojít až na samotnou dřeň možného,
Sandro poskytoval dějové a kontextové
zázemí příběhu. Ano, i svazování a bičování může mít dějovou zápletku. O to pak
působí intenzivněji.
Rozptýlení po bondage představení poskytl slovenský autor Mark E. Pocha, který představil filosofický pohled na Temnou sexualitu v současné (pop)kultuře
s menším přesahem do horrorového žánru. I když, rozptýlení… i MEP, ať už jde
o vlastní tvorbu či filosofické a veškeré jiné
směry, pohnutky a pozadí umění, jde často až na dřeň. A nejinak tomu bylo i teď,
v tomto velmi zajímavém tématu. Mark
moc dobře ví, o čem mluvit, zábavnost,

chytlavost a informativní stránku jeho vystoupení nelze zpochybnit. A snad jen on
je schopný do filosofické debaty o kultuře
a umění propašovat slovo piča tak, aby to
dávalo smysl a mělo kontext a nebylo jen
pouhým vulgarismem. Tematicky velmi
zajímavý a přemýšlivý program.

Totální žánrové zmagoření přišlo půl
hodiny před půlnocí prostřednictvím
Ero-guro klipů. Během půlhodinky byl
představen tento sofistikovaný, velmi vizuálně a žánrově vypointovaný a stylizovaný směr zabírající nejen hudbu, ale
i módu a již zmíněnou stylizaci. Několik
hudebních klipů japonských punkových,
metalových a hard core kapel bylo proloženo základními informacemi házejícími
zhlédnuté videoklipy do širšího kontextu
a odhalujícími skryté zápletky a pohnutky. Já tohle miluju, některé klipy a kapely
jsem už znal (jednu z kapel, o níž byla
řeč, jsem poslouchal den před odjezdem
na HorrorCon), i přesto jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací a seznámil se s mně dosud neznámými klipy
a kapelami. Obzvláště videoklip Muddy
Cult kapely NeGa je opravdová lahůdka.
Čistě osobně byl toto pro mě po Renčínovi druhý vrchol celého HorrorConu.
Ero-guro je prostě naprostý úlet bez
jakýchkoliv zábran a brzd, vizuálně hudební eskalace nepředstavitelné nápaditosti a nepoznaných koutů lidské mysli.
Hudba lahodí, obraz znejišťuje a znepokojuje. Prostě nádhera.
Krátce po půlnoci nastal čas pro poslední program letošního HorrorConu,
filmové Noční kino. V jeho rámci byla
jako první promítnuta slovenská celovečerní parodická pocta filmu Nosferatu Nič nekrváca večně. Mám tento film
hodně rád a těšilo mě, že zaujal a pobavil
i mnohé další z diváků a divaček. Následoval dokumentární film brněnského
filmaře Zdeňka Skokana Dům létajících
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židlí a výběr českých
krátkometrážních
horrorů od Adama
Kubíka (ID, Open
Your Eyes a Vzorek), Tomáše Krajča
(Ve stínu a Dream)
a došlo i na adaptaci
mé drabble povídky
Nesprávné pořadí režiséra Pavla Žďárka
a uhelným mourem
zašpiněný karvinský
Karbon.
Součástí Conu byla samozřejmě pestrá
nabídka prodeje horrorových knih a jiných horrorových propriet (od linoritů,
přes figurky, masky a žánrové suvenýry – od letošního HorrorConu na mou
tvůrčí činnost z pracovního stolu dohlíží
stylová hlava Pinheada). Nechyběl ani
tradiční a letos opravdu nabušený CreepyBox, z něhož jste si mohli odnést cokoliv horrorového, co vás zaujalo (mým
letošním nejradostnějším úlovkem bylo
CD kapely Hrdinové nové fronty s jejich
horrorovými nahrávkami Nová drákulománie a Hororový věk) anebo naopak,
cokoliv, co už nechcete, tam zanechat
pro ostatní. Creepybox obsahoval několik desítek DVD, prolétlo jim několik
knih i hudebních CD.
HorrorCon skončil v brzkých ranních
hodinách, kdy se rozešli poslední návštěvníci a organizátoři vstříc přípravám
dalšího ročníku. Letošní HorrorCon byl
programově zajímavý, kromě typicky
a vyloženě horrorového obsahu nabídl

i několik zpestření v žánrově nejednoznačných disciplínách a projektech, ale
vlastně všechno, co se na HorrorConu
objevilo, může být a je součástí horrorového žánru.

Závěrem nezbývá než poděkovat organizátorkám a organizátorům akce, všem
vystupujícím a návštěvníkům za příjemně a hezky strávený sobotní den.
Takže zase příští rok, všichni ve stejnou
dobu na stejném místě. Době a místě věnovaným našemu oblíbenému žánru.
• Honza Vojtíšek
Foto: Zdeněk Svoboda
Martin Zýka
Lucie Matoušková
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IVAN KUČERA
PRASA
recenze

Slovenský Artis Omnis přichází na
podzim s horrorovou novinkou Prasa z pera Ivana Kučery. Jde o román,
který vznikl na základě stejnojmenné
povídky z roku 2011, s níž autor zvítězil v Ceně Béla za nejlepší horrorovou
povídku v rámci udílení Ceny Fantázie
2011.
Prasa
Vydavatel: Artis Omnis, 2019
Počet stran: 192
Původní povídka, jak sám autor uvádí
v dodatku, vzbudila vlnu značně odlišných reakcí u čtenářů. Právě to autora motivovalo k napsání románové
verze, neboť věřil, že Prasa si zaslouží plnohodnotnou knihu. První věta
se na papír dostala v září roku 2016
a v listopadu 2019 třímám v ruce knihu. Osobně jsem se na ni velmi těšila, neboť jsem četla chronologicky celý
příběh chrochtajícího predátora. Začalo to povídkou Prasa (Obchádza nás
temnota, Hydra 2011), pokračovalo to

drabblí Prasa žije (66+6 horrorů ve 100
slovech, Nová Forma 2014) a nyní jsem
za velkým finále (Prasa, Artis Omnis
2019). Všem čtenářům bych tuto chronologii doporučila, ale samozřejmě to
jde i bez ní.
První, co Vás na knize upoutá, bude
zajisté vydařená obálka od Petera Cwokyho Murína, druhá věc, u níž mé srdce zaplesalo, byl formát a třetí vcelku
fajnová vazba, která se po čtení ani
nehnula. Děj knihy nás přivádí do fiktivní dědiny Ostrý Pichliač, která leží
někde na západním Slovensku v okolí
Trenčína a Nového města nad Váhem.
Čtenářům, kteří sledují tvorbu Ivana
Kučery, nebude dědina neznámá, neboť
se vyskytla už ve starším e-booku Lesy,
který se však chronologicky odehrává
až po románu Prasa.
Po dočtení bych si recenzovanou knihu
osobně zaškatulkovala jako příjemný
a čtivý oddechový horror s výraznými
prvky thrilleru. Na necelých dvou stech
stranách najdete napětí, strach, nepochopení, zoufalství, zlobu, ale i lásku,
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obětavost, přátelství a špetku humoru.
Stránky ubíhají jak nic, dějové linky se
prolínají, dynamika textu kolísá adekvátně k příběhu.
Kapitán Enzechštejn přichází do Ostrého Pichliača, o poznání pomalejšího
místa, než je Bratislava, kde doteď sloužil
u Státní policie. Stává se
kapitánem nově zřízené
Obecní policie a musí
řešit nejen nepřizpůsobivou rodinu Rosinských, která terorizuje
obyvatele vesnice, ale
také hladovou lidožravou prasnici pobíhající
po lesích blízkého okolí.
Románové postavy prochází životními zkouškami, polemizují, avšak
jejich osobnostní vývoj
je spíše jen naznačen,
než nějak dramaticky rozpracován. Záměr
autora udělat z knihy
vážnější příběh se rozhodně do textu promítl,
ale myslím, že by dějové
linky mohly být hlubší.
Domnívám se, že knize
by to rozhodně neuškodilo, spíše naopak.
Prasa je kniha, u které
fantazie pracuje a byť
nesází na nechutnost,
umí být velmi syrová,
což je ale přesně tím

důvodem, proč tvorbu Ivana Kučery vyhledávám. A proto nezbývá než prasátku popřát čtenáře chrochtající blahem.
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• Lucie Matoušková

wounds
recenze
Jsou horrory mainstreamové a jsou
horrory nemainstreamové. Jsou horrory,
které zaujmou svou formou a jsou horrory, které zaujmou obsahem. Jsou horrory,
které na vás nepokrytě bafají přímo před
vaším obličejem a jsou horrory, které jen
chodí okolo, až ucítíte takové podivné
mravenčení, neústupné a nepříjemné,
aniž byste ale pořádně věděli z čeho.
Obojí si najdou své fanoušky a lidi, které
zaujmou. Wounds patří do té druhé kategorie.

a chvíli odepisuje na zaslané sms. Později
mu to nedá a nahlédne do galerie mobilu, kde nalezne znepokojivé fotografie
a video s mrtvým mužem podle všeho
použitým pro nějaký rituál. Zatímco
společně s přítelkyní zvažují, zda jde jen
o vtip nebo krutou a nemilosrdnou prav-

Režie: Babak Anvari
Scénář: Babak Anvari
Délka: 94 min.
Původ: Velká Británie
Rok: 2019
Hrají: Armie Hammer, Dakota Johnson,
Zazie Beetz, Brad William Henke
Will pracuje jako barman v jednom zapadlejším baru, chlastá, fetuje a pomalu
si uvědomuje problémy rozpadajícího se
vztahu s Carrie. Jednu šichtu po rvačce v baru najde mobil. Má představu,
kdo ho tam zapomněl, vezme ho domů
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du, Will nabude pocitu, že ho někdo sleduje. A nejen s ním, ale i s Carrie a vlastně s celým jeho okolím, které zamořují
švábi, se něco děje. Obzvláště, když mu
z Carriina mobilu začnou chodit zvláštní
fotografie… Will začíná zažívat podivné
stavy.
Jak píšu v perexu, jsou horrory, které
na vás neustále bafají a lekají strojovými
teatrálními lekačkami. Wounds takový
není. Ten je jako šváb, který vám vleze
do trávícího traktu (nebo prostě do vás
jakýmkoliv tělesným otvorem) a působí vevnitř. Asi nejvýstižnějším slovem
ohledně tohoto filmu je znepokojení.
Ano, Wounds je znepokojivý. Vnitřně,
nepříjemně, mrazivě, temně znepokojivý. S tím, že nejednou, obzvláště v jedné

příběh o bubákovi, ale obyčejný příběh
vnitřně trochu prázdného barmana, který tak nějak neví, co se svým životem,
a předloží nám ho zrovna v okamžiku,
kdy do toho života pronikne cosi nezvyklého, cosi až kosmického. V tomhle ohledu je v komentářích a reakcích na film
nejednou zmiňován H. P. Lovecraft, ale
tento vliv není tak markantní, jak by se
ze zmiňování tohoto jména mohlo zdát.
Myslím si, že v souvislosti s tímto filmem není třeba zmiňovat žádná jména,
byť sám jsem občas cítil až lynchovskou
atmosféru, zvuky, hudbou, postupy v záběrech a scénách. Jsou to však jen krátké
úseky, kde se onen pocit objeví až jako
opožděný záblesk. Rozhodně to však
není nijak na škodu. Nejde o vykrádání

scéně, vygraduje až v klasicky strašidelnou velmi funkční atmosféru. Wounds
je mnohem znepokojivější, než je většina
horrorů strašidelných.
Působivé je, jak se tvůrci drží při zemi,
i když by v některých scénách a situacích nemuseli. Jistě si uvědomují, že by
tím pokazili záměr. Nevyprávějí nějaký

ani kopírování. V každém případě veškeré tyto věci plní svou funkci – podporují
atmosféru, budují ji a jsou součástí silné
znepokojivosti filmu.
Wounds je civilní snímek založený hodně na dialozích a pozadí. Navzdory volnému tempu, a ne příliš akčním a svižným
scénám, vyžaduje veškerou pozornost,
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neboť se hodně důležitého odehrává
v rychlém náznaku, mihnutí nebo skryto
ve slovech. Civilnosti odpovídá i herecké obsazení a výkony. Armie Hammer je
prostě barman odvedle, s nímž dáte panáka potažmo lajnu na hajzlíku. Dakota
Johnson svou civilností až překvapí, je to
prostě vaše holka, hezká, studující, umí
být nepříjemná až kousavá.
Nesedne-li některým nemainstreamovost snímku, problém budou mít patrně
i se závěrem filmu. Ten však působí nejlépe, jak může a jen dokládá na kouzlu
celému filmu, který vlastně je nebo může
být o tom, o čem chcete vy. Jak si to vyložíte, tak to může/bude fungovat. Polopaticky nedořečené závěry mají své kouzlo,
když se povedou. Nutno říci, že Babakovi
Anvarimu se povedl.
Wounds jistě budou brzy patřit k oněm
kontroverzním, rozporuplným filmům
s nejednoznačnými reakcemi a hodno-

ceními. Jedny nijak neuspokojí svou nejednoznačností a nejasností, pokoutnou
nepříjemnou linií táhnoucí se kdesi za
tapetami a nespokojeně pobíhající jako
šváb přebíhající kuchyni a obcházením
širokým obloukem žánrové první signální, druhé upoutá a zaujme svou nejednoznačností, znepokojivostí a až všehomírnou tajuplností. Již rozporuplné
komentáře, kromě Lovecrafta a mého
Lynche zmiňující například Cronenberga nebo Hellraisera, film chválící nebo
naopak nemilosrdně odsuzující, hovoří
za vše. Nedivil bych se, kdyby si časem
vybudoval jistý kultovní status. Na jakou
stranu se staví tato recenze je doufám jasné. Je to malý, levný ale působivý a žánrově velmi silný snímek, který se možná
nesnaží vás prvoplánově vystrašit, ale
znepokojit, což je trvalejší a působivější
pocit. A takové horrory umí být dobré.
• Honza Vojtíšek
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Smrtící stisk

Dawn G. Harris & Graham Masterton

„B

erete i oblečení po mrtvých?“ ptala se dívka a krátkozrace mžourala do stísněné zadní kanceláře obchodu
zvířecí charity.
Lillian vzhlédla a spatřila hubenou
a nervózní mladou ženu, jejíž obličej
zčásti zakrývaly dlouhé tmavé vlasy; ruce
se jí chvěly, jak držela napůl plný odpadkový pytel.
„Můj strýc umřel. Měl kočku. Myslela
jsem, že by chtěl, aby všechno šlo sem.“
Jak dívka mluvila, Lillian přejelo po zádech a mezi rameny bezděčné zachvění,
ale nakonec se usmála a stoupla si. Vyšla
z kanceláře, aby převzala pytel. Dívčiny
vlasy se zhouply a Lillian zjistila, že levá
polovina její tváře je pokroucená a zjizvená, jako kdyby v dětství utrpěla popáleniny. Zatímco dívčino pravé oko bylo
tmavě hnědé, levé bylo černé a skelné.
„Díky,“ řekla. „Jsem si jistá, že cokoli jste
přinesla, nám pomůže získat pro zvířata
nějaké peníze.“
Když přebírala pytel, všimla si, že dívka má zašpiněné ruce a že za nehty má
buď hlínu, anebo zaschlou krev. Pytel
byl podivně zahřátý a smrděl špinavým
oblečením. Nic neřekla. Charitativní obchod už vedla skoro tři roky a za tu dobu

přijala ještě odpudivější dary. Vlídně se
zahleděla do dívčina zdravého oka a držela pytel tak vřele, jako kdyby v něm
byla sama strýcova kočka.
„Prosím, postarejte se o to,“ řekla dívka. Vlasy jí spadly zpátky do obličeje tak,
že zakryly znetvořenou část. Otočila se
a z obchodu odešla.
***
Lillian odnesla odpadkový pytel do zadní
části obchodu a natáhla si modré nitrilové rukavice. Obvykle by ze zdravotních
i bezpečnostních důvodů obsah pomalu
vyndávala na prázdný stůl, ale děsivost
dívčina vzhledu a způsob, jakým říkala
„Prosím, postarejte se o to“, v ní vzbudily
opatrnost. Jakmile pytel rozvázala, zvedla ho a rovnou obrátila tak, že se všechen
obsah vysypal na jednu hromadu.
Vypadlo několik párů smrdutých vlněných ponožek, potom vybledlá košile,
elektrický holicí strojek, zohýbaný panamák, tlustý svetr, celý srolovaný, nějaká
trička, a nakonec silný pásek z hnědé
kůže. Pásek byl obnošený a měl těžkou
přezku ve tvaru krajtí hlavy, takže když
se zapnul, vypadalo to, že had požírá
vlastní ocas. Na zadní straně pásku byly
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do světle hnědé kůže vypálené pokřivené znaky – கழுத்து நெரிக்கும் – což
považovala za jakousi dekoraci. Začala
se probírat předměty, ponožky rovnou
hodila do koše připraveného na sbírku,
která se bude konat v úterý.
Zvedla rukávy svetru. Vážily dost, jako
kdyby v nich bylo něco zabaleného. Jakmile svetr sebrala z podlahy, připravená
ho hodit do koše k ponožkám, vypadla
na zem černá kočka. Mrtvá černá kočka
se zírajícíma žlutýma očima a s jazykem
vyčnívajícím mezi ostrými špičatými
zuby.
Lillian zaječela a odstoupila, zhrozená
z toho, že dívka s rozteklým obličejem
byla schopná darovat něco tak odporného jako mrtvou kočku.
„Panebože!“
„Co se děje?“ zavolala Joyce, jedna
z dobrovolnic. Rychle přiběhla z prodejní místnosti a vřítila se do dveří.
„Kočka!“ řekla Lillian. „Fakt jsem si
myslela, že už jsem tu viděla všechno –
špinavé spoďáry, spálená žehlicí prkna,
nočníky se zlomenýma ušima – ale mrtvá kočka! Já se z toho zblázním!“
„Černá kočka… nenosí to smůlu?“ zeptala se Joyce zírající na mrtvolu skrz
své brýle. „Anebo je to štěstí? Nikdy si
to nemůžu zapamatovat. Ale měla by ti
přejít přes cestu, ne? Ne jenom tak ležet
mrtvá.“
***
Druhý den, když Lillian obchod otevřela, překvapilo ji, jak uklizeně vypadal.
Včera, když odcházela, věšáky nově da-

rovaného oblečení vypadaly nevzhledně
a přecpaně, ale teď všechny kabáty a šaty
úhledně visely a doplňky jako kravaty, šátky a pásky měly každý své vlastní
místo. Pouze jeden pásek zůstal na třídícím stole – ten s krajtí hlavou, který
přinesla dívka s tmavými vlasy a rozteklým obličejem. Ležel na stole jako mrtvý
had.
Nevzpomínala si, že by obchod tak vycídila, ale strávila alespoň dvacet minut
na telefonu domlouváním s komunálními službami, aby si odvezli mrtvou kočku, poté počítala v zadní kanceláři denní
tržbu, takže zatímco byla zaneprázdněná, Joyce se nejspíš o všechno postarala,
a ona ani neměla dost síly, aby si toho
všimla.
Podívala se na pásek a v mysli jí vyvstala představa mladé dívky se zjizvenou
polovinou obličeje, uslyšela její slova
„postaráte se o to“ a z nějakého důvodu
nechala pásek tam, kde byl. Nechtěla se
ho dotknout.
Jak ráno pokračovalo, obchod se začal
plnit. Některým zákazníkům se líbila
šedivá pruhovaná košile, kterou mladá
dívka darovala. Když ji jedna žena držela tak, aby ji ukázala své přítelkyni, její
dcerka začala plakat a prosit: „Maminko, dej to zpátky!“ Skoro křičela.
„Ale pro Krista! Co to s tebou je?!“ vyštěkla matka a odtáhla ještě stále vzlykající holčičku ven z obchodu.
Muž ve středních letech s pořádným
břichem a přehazovačkou se probíral
pánskými doplňky, ale pak jen přišel
k Lillian a řekl: „Nic moc výběr, co?“
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„Prodáváme jen to, co dostaneme, bohužel,“ odvětila Lillian. Ale pak její oči
padly na pásek s krajtí přezkou. „A co
tenhle okouzlující kožený pásek? Je dost
neobvyklý.“
Sebrala ho a pozvedla. Mužovy oči se
okamžitě rozzářily, až jí pásek téměř vytrhl z ruky. Pak se jeho oči upřely na krajtí hlavu, jako kdyby ho hypnotizovala,
a Lillian si byla jistá, že se mu bělmo najednou podlilo krví.
„Ten beru,“ řekl a rovnou si sáhl do kapsy pro peněženku, aniž by z pásku spustil
zrak.
***
Večer se Lillian rozhodla, že si uvaří nějaké pořádné jídlo – pečené kuře s brokolicí

kuchyňskou rukavici a natáhla se po ovladači, aby přidala zvuk běžícím večerním
zprávám.
„Osmačtyřicetiletý muž z Bansteadu
byl dnes v odpoledních hodinách nalezen mrtev ve své kuchyni. Totožnost byla
potvrzena, jednalo se o Geoffreyho Perkinse, majitele Perkinsových koberců na
High Street. Policie potvrdila, že muž byl
uškrcen neobvyklým koženým páskem.
Smrt se jeví jako sebevražda, neboť zesnulý byl sám a dveře byly zamčené zevnitř, ale policie tento závěr nepotvrdila,
vzhledem k neobvyklým okolnostem,
které však v této fázi policie odmítá zveřejnit. A nyní k počasí.“
Lillian vypla zvuk. Kůže jí mravenčila,
jako kdyby jí projížděl elektrický proud,

a bramborami. Až moc poslední dobou
jedla venku rychlovky a začínala přibírat. Když slévala vodu z brambor, přejela
pohledem na malý televizor v kuchyni.
Strnula. Hodila hrncem do dřezu, shodila

a snad půl minuty stála uprostřed kuchyně
a zírala na obrazovku. Ve zprávách ukázali fotku Geoffreyho Perkinse – usmíval se
někde u moře. Ale určitě to byl ten samý
chlap, který si ráno koupil pásek s krajtou.
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„Postarejte se o to,“ řekla jí dívka s rozteklým obličejem. Mělo to snad být varování? Proč ta malá holka začala brečet,
když její matka držela šedou pruhovanou
košili? Co když bylo něco špatně se vším
od mrtvého strýce dívky s rozteklým obličejem?
Přešla do obýváku a zvedla mobilní telefon. Zavolala Joyce, ale uslyšela jen hlasovou schránku.
„Joyce? To jsem já, Lillian. Poslouchej…
Stalo se něco divného. Jako první věc zítra ráno, musíme vyklidit nějaké oblečení,
které jsme včera dostali. Zavolej mi, jakmile tuhle zprávu dostaneš.“
Posadila se na pohovku. Hlad už neměla. Uvažovala, jestli jen není hysterická.
Ale stačilo pomyslet na to, jaké pocity
v ní krajtí přezka vyvolala – ten podvědomý odpor se jí dotknout – a na to, jak
oči Geoffreyho Perkinse zrudly, když na
ni hleděl.
Poprvé po dlouhé době si přála, aby
se s Jimem nerozešla. Jim by se zasmál
a řekl by jí, ať přestane vyšilovat. Jenže
pak tu byl jeden z důvodů, proč už s Jimem není. Jeho představa o nepochopitelné události byla, že by West Bromwich
Albion vyhráli FA Cup.
***
Zrovna si dodělala svůj sýrovo-rajčatový
sendvič, který bude mít na oběd, když se
zvonek nad vchodem do obchodu rozcinkal. Byla to znovu dívka s rozteklým obličejem a nesla igelitovou nákupní tašku.
Vlasy měla rozfoukané a sotva popadala
dech, ale Lillian si všimla, že má na sobě

černé semišové boty na vysokém podpatku, takže mohla jen těžko běžet.
„Máte toho pro nás ještě víc, zlato?“ řekla
Joyce, zatímco na poličku skládala mnohokrát čtené knihy s oslíma ušima. Dívka
ji ignorovala a razila si cestu mezi kabáty,
aby se zastavila přímo před Lillian.
„Byla jsem si jistá, že jsem vám tohle
dávala,“ řekla a držela nákupní tašku
pozvednutou. „Ale nevím… nějak mi to
muselo vypadnout. Dnes ráno jsem to
našla na cestě v zahradě.“
Lillian opatrně převzala tašku a nakoukla dovnitř. Smotaný na dně ležel kožený
pásek s přezkou v podobě krajtí hlavy.
S rachotem ho vyklopila na třídící stůl.
Nebylo pochyb o tom, že to je ten samý
pásek. Rozeznala pokřivené znaky na
zadní straně.
Nevěděla, co říct. Měla pocit, že stále
ještě spí v posteli a tohle je jen sen.
„Dala jste mi ho,“ řekla nakonec. „Dala
jste mi ho a my jsme ho prodaly.“
Dívka se na ni dívala svým hnědým
okem. „Panebože,“ vydechla. „Jste si jistá?“
„Samozřejmě že jsem. Můžu vám ukázat účtenku. Prodali jsme ho muži, Geoffreymu Perkinsovi. Neviděla jste ranní
zprávy? Byl nalezen mrtvý, uškrcený. Nepotvrdili, jestli to byla sebevražda, nebo
ne, ale řekli, že se udusil na neobvyklém
koženém pásku. Jsem si jistá, že mysleli
tenhle.“
Dívka nic neřekla, ale dál na Lillian zírala. Ani jednou se nepodívala na pásek ležící před ní. Ten se zatím pomalu, samovolně rozmotával, až ležel skoro natažený.
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Lillian řekla: „Nechápu, jak se to mohlo
stát. Ne, když jste ho dneska ráno našla
na své zahradě. Chci říct, policie ten pásek přece musela sebrat jako důkaz, ne?“
„Kdyby to byl normální pásek,“ řekla
dívka tak tichým a zastřeným hlasem, že
ji Lillian přes píseň Stayin’ Alive od Bee
Gees hrající v pozadí skoro neslyšela.
„Ale to on není.“
„Co tím myslíte? A jen tak mimochodem, je tu ještě něco, na co se vás chci
zeptat. V tom oblečení, co jste nám dala,
byla mrtvá kočka. Opravdu doufám, že
jste nám ji nedarovala záměrně. Musela
jsem zavolat na obec, aby si ji odvezli.“
„Ördög.“
„Prosím?“
„Ördög. To bylo jméno kočky. Byla to
strýcova kočka. V maďarštině Ördög
znaměná ďábel. Můj strýc byl z poloviny Maďar. A ne, samozřejmě, že jsem
Ördöga do té tašky nedávala. Musel
se tam vplížit, když ucítil strýcův odér.
Svého pána zbožňoval, a když strýc zemřel, Ördög odmítal jíst. Nejspíš pošel
hladem.“
„Co je teda s tím páskem tak zvláštního?“
Dívka na chvíli zaváhala, rozhlédla se.
Poté řekla: „Můžeme si někde promluvit
v soukromí?“
„Jistě. Pojďte se mnou do kanceláře. Joyce, můžeš se chvíli postarat o obchod?“
Odvedla dívku do stísněné kanceláře.
Posadily se ke stolu, který byl zavalen
papíry a přeplněný prázdnými hrnky od
kávy, propiskami, odznaky, gumičkami
a dvěma etiketovacími kleštěmi.

„Tohle jsem doposud řekla jen jednomu
člověku,“ začala dívka. „Své třídní učitelce ve škole, protože jsem si myslela,
že jí můžu důvěřovat, ale nemyslím si,
že mi uvěřila, protože kolem toho nikdy
nic neudělala.“
„Než začnete, proč se mi alespoň nepředstavíte?“ zeptala se Lillian.
„Jsem Grace. Matka mě pojmenovala
po Grace Kelly, protože ji považovala
za nesmírně krásnou. Alespoň tak mi to
řekla moje teta. Moje matka i otec zemřeli při dopravní nehodě, když mi byli
tři. A od té doby jsem žila s tetou a strýcem.“
„To je mi líto.“
„Tak ona i Grace Kelly zemřela při dopravní nehodě, že? Ale to je jedno. Moje
teta na mě byla velmi milá, byla to sestra mé matky. Ale strýce vytáčelo, že se
o mě musí starat. Vždycky na mě křičel
a fackoval mě. Jedné noci, nedlouho potom, co jsem se k nim přestěhovala, se
mi zdál sen o tom, že jsou rodiče pořád
naživu, ale když jsem se vzbudila, uvědomila jsem si, že jsou pryč. Začala jsem
křičet a brečela jsem a brečela. Strýc přišel do mého pokoje a začal na mě řvát,
ať sklapnu, ale já jsem prostě nemohla.
A tak se vrátil s konvicí plnou vařící
vody, a vylil mi ji na hlavu.“
„Panebože, Grace! Ale jak je možné, že
úřady dovolili, abyste u nich zůstala?“
„Strýc namluvil doktorům, že jsem šla
do kuchyně a tu konvici jsem na sebe
převrhla sama. Teta nikdy nic neřekla,
takže jí nejspíš vyhrožoval, aby nikde
nevyprávěla, co se ve skutečnosti stalo.“
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Grace se pootočila a podívala se za sebe,
než znovu pokračovala, jako kdyby se
bála, že by mohl poslouchat někdo další.
Poté řekla: „Strýc nikdy nedal najevo lítost. Vždycky se ke mně choval tak, jako
kdyby byla moje chyba, že jsem se opařila.
Vždycky ke mně byl hnusný a šikanovaná
jsem byla i ve škole. Ostatní děti mi říkaly
Držka.
Když mi bylo třináct, strýc mě začal
zneužívat. Anebo k tomu neměl daleko.
Vždycky přišel do koupelny, když jsem se
myla, ptal se mě na osobní otázky a dotýkal se mě. Dvakrát jsem utekla, ale neměla
jsem kam jít, a tak mě pokaždé našli a já
se vrátila.
Až jednoho dne, když jsem se vracela ze
školy, vešla jsem do toho malého obchodu
na konci High Street – Magické zrcadlo.“
„Ten znám,“ zareagovala Lillian. „Prodávají tam různé talismany, amulety, tarotové
karty, křišťálové koule a podobně, ne? Nikdy jsem tam vlastně nebyla.“
„Chtěla jsem si koupit korálkový náramek, protože ve škole je měl každý. Když
jsem si je prohlížela, žena v obchodě na
mě začala mluvit. Najednou, zničehonic,
se mě zeptala, jestli mi někdo neubližuje.
Nevím, jak to uhodla, ale odpověděla jsem,
že ano, i když o strýci jsem pomlčela. Příliš
jsem se bála.“
Gracino oko se zatřpytilo a po tváři jí
stekla jediná slza.
„Žena odešla někam dozadu a vrátila se
s páskem. Řekla, ať si ho půjčím, protože
tenhle pásek nikdy nikdo nemůže vlastnit,
ale že si ho můžu nechat tak dlouho, jak
budu potřebovat. Prý je ze Srí Lanky, kde

mu říkají Kaluttu Nerikkum. To je na něm
v tamilštině napsáno. Znamená to smrtící
stisk.“
„Pokračujte,“ řekla Lillian. Začínala cítit
zřetelný strach a naklonila se, aby se ujistila, že pásek stále leží na třídícím stole.
„Žena mi řekla, že dokud u mě pásek
bude, ochrání mě, a kdyby se mi někdo
pokusil ublížit, pásek se postará o to, aby se
to již nikdy neopakovalo. Nevěřila jsem jí,
abych řekla pravdu, ani jsem si ho nechtěl
vzít, ale ona naléhala, dokonce mi ještě
nabídla dva náramky zadarmo. Schovala
jsem pásek na dno skříně a nijak víc jsem
na něj nemyslela. Pak mojí tetě našli
leukémii a strýc se o ni musel starat, takže
si na mě skoro nevzpomněl.“
Grace si otřela oko zmačkaným kapesníkem.
„Před dvěma měsíci teta zemřela. Strýc
si mě nějakou dobu nevšímal, ani na mě
nepromluvil, ale pak za mnou před dvěma týdny přišel uprostřed noci do ložnice,
nahý a opilý. Vlezl mi do postele, přimáčkl
mě k matraci a začal… začal mě znásilňovat. Snažila jsem se ho ze sebe setřást, když
najednou začal vydávat zvuky, jako kdyby
se dusil. Spadl z postele na zem, a když
jsem rozsvítila, všimla jsem si, že dveře od
skříně jsou otevřené a pásek je omotaný
kolem jeho krku. Strýc na mě zíral a jeho
obličej fialověl.
Ani jsem se z něj nepokusila pásek stáhnout. Možná jsem měla, ale stejně si nemyslím, že bych na to měla dost síly. Prostě
jsem jen seděla a dívala se, jak se dusí. Když
přestal dýchat, zavolala jsem záchranku, po
jejímž příjezdu dorazila i policie.“
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„Proč si policie nevzala pásek už tehdy?“
„Protože zmizel.“
„Tomu nerozumím.“
„Záchranáři ho rozmotali a sundali
z mrtvoly. Pohodili ho na podlahu hned
vedle postele. Když ale přijela policie,
pásek už tam nebyl. Policisté se dívali
všude, ale prostě ho nenašli.“
„A policie se vás neptala, co se stalo?
Chci říct, váš strýc byl přece nahý ve vaší
ložnici a byl uškrcený.“
„Řekla jsem jim, že mě chtěl znásilnit,
a oni si mysleli, že si pásek kolem krku
omotal sám. Však víte, někteří lidé mají
rádi, když jsou při sexu přidušeni.“
Lillian seděla bez pohybu snad půl
minuty, aniž by cokoli řekla. Proč by
sem sakra Grace nosila oblečení mrtvého strýce, natož ještě s mrtvou kočkou
a páskem s hlavou krajty?
„Děkuju, že jste mě vyslechla,“ řekla
Grace, jako kdyby dokázala číst v Lillianině mysli. „Přišla jsem sem do obchodu
minulý týden a viděla jsem, jak mluvíte
s jednou stařenkou. Říkala jsem si, že
budete člověk, který má pochopení.“
„Grace, mně je vážně líto, co se vám
stalo, ale nechci staré oblečení vašeho
strýce. Nevím proč, ale nikdo ho nekupuje. A už vůbec nechci ten váš pásek.
Nevěřím na černou magii, ale skoro to
vypadá, jako kdyby byl živý. A když dokázal uškrtit chudáka Geoffreyho Perkinse, jak si můžu být jistá, že neuškrtí
i dalšího zákazníka, který si ho koupí?“
„Ale vy si ho musíte vzít! Já vám ho
dávám, copak nechápete? Jediný důvod,

proč toho muže uškrtil, byl v tom, že se
ke mně chtěl vrátit. Má takovou moc,
a když jste zranitelná osoba, budete se
s ním cítit v bezpečí. Prostě jen nechce
odejít.“
„Grace, já to odmítám. Vezměte to
z mého obchodu pryč a zbavte se ho
nějak jinak. Rozsekejte ho. Spalte. Hoďte ho do drtiče odpadu. Je mi to jedno.
A vezměte si i zbytek oblečení vašeho
strýce.“
Grace se postavila. „Příliš pozdě,“ řekla. Ukázala na Lillian a dodala: „Kaluttu
Nerikkum je nyní váš. Unakku en paricu. Ta žena v Magické zrcadle mi řekla,
ať vyřknu tahle slova, když najdu někoho, komu pásek předat. Znamená to: Je
to můj dárek pro tebe.“
„Grace–“ Lillian protestovala a také si
stoupla. Ale Grace se otočila a rychle
zamířila ke dveřím.
„Joyce! Zastav ji!“ zařvala Lillian.
Joyce pustila knihy, které skládala na
polici, a pokusila se chytnout Grace za
rukáv, ale ta ji odstrčila s takovou silou,
že Joyce ztratila rovnováhu a spadla po
zádech na stojan s kabáty. Než získala
stabilitu zpět, Grace už zmizela na ulici.
Lillian vyběhla ven, ale davy nakupujících jí zabránily v tom, aby Grace byť
jen zahlédla.
Pomalu se vrátila do obchodu. Když se
Grace nedokázala pásku zbavit, bude to
muset udělat ona. Možná si ho vezme
zpátky prodavačka v Magickém zrcadle.
Když ne, prostě ho rozřeže sama.
„O co tady šlo?“ ptala se Joyce, celá
zrudlá.
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Lillian neodpověděla, ale přešla k třídícímu stolu. Pásek byl pryč. Přemýšlela,
jestli by se měla zhrozit, nebo si oddechnout. Sehnula se a podívala se pod stůl
a pod stojan s kabáty a police, ale pásek
nikde.
Jak byla ta slova, kterými se pásek předával na někoho jiného? Unakku en paricu.
Bude si je muset zapamatovat. Jen pro
jistotu.
***
Ten večer Lillian dokončovala týdenní
účetnictví, takže zůstala v obchodě do
noci. Když zavřela účetní knihu, byla už
Joyce dávno pryč, venku byla tma a ulice
se až na projíždějící auta jevila opuštěná.
Zhasla světa a nastavila alarm, naposledy
se rozhlédla kolem. Vyšla ven z obchodu,
zavřela dveře a zamkla všechny zámky.
Jakmile se otočila, velký plešoun v tlusté zimní bundě do ní vrazil, a tak silně
ji natlačil proti dveřím, až slyšela, jak
sklo popraskalo. Neviděla mu pořádně
do obličeje, protože pouliční lampa byla
za jeho zády, ale viděla jeho lesknoucí se
oči a v jeho dechu cítila pivo a zatuchlé
cigarety.
„Slez ze mě!“ křikla na něj a mlátila do
bundy pěstmi. Levačkou jí však přikryl
ústa, tak silně, až jí protlačil prsty skrz rty
až na zuby; pravačkou jí rozevřel kabát.
Snažila se sklouznout na kolena, ale jakmile to udělala, vytáhl jí lem jejích vlněných šatů a drápal se za pas punčocháčů.
Kousla ho do prstů, za což si vysloužila
titul děvky a praštil jí hlavou proti dveřím, což ji málem omráčilo.

„Prostě drž hubu a mysli si, jaký máš
štěstí!“ prskal jí do obličeje. Jednu punčochu se mu podařilo stáhnout až do poloviny stehen, takže se vzrušením k Lillian
natlačil blíž a tvrději, aby ji slizce a drsně
políbil na tvář.
Najednou se však celý otřásl, jako kdyby měl epileptický záchvat. Na zlomek
sekundy naprosto ztuhl, aby z něj pak
vyšel kašel plný hlenu. Toporně vyndal
prsty z Lillianiných úst, povolil sevření
na stehnech a vytáhl ruku z jejích šatů.
S dávivými zvuky vycházejícími z hlubin
jeho hrdla šokovaně ustoupil o dva kroky.
Lillian okamžitě vycouvala ze dveří, ale
on se ji nepokusil zastavit. Stál a oběma
rukama si svíral krk, jeho dávení se změnilo v sérii slabých skřípavých zvuků, jako
když zámečník brousí klíč. Jeho jazyk
s bílým povlakem visel ven, oči mu lezly
z důlků, jako kdyby měly vypadnout.
I když od něj Lillian ustupovala, uviděla stříbrný záblesk kolem mužova krku.
Byla to krajtí přezka. Rdousil ho pásek,
Kaluttu Nerikkum.
Praštil sebou o zem, kopal patami do
chodníku. Několik puberťáků na druhé
straně ulice ho pozorovalo, nejspíš si mysleli, že je opilý.
Zvedl jednu ruku směrem k Lillian
a snažil se ze sebe dostat: „Pomoc! Prosím! Pomoc!“
Lillian zůstala nehnutě asi pět metrů od
muže. Nyní chápala, jak se musela Grace cítit, když sledovala, jak je její strýc
rdoušen. Chladná a nemilosrdná. Nikdy
se takhle necítila. Její vlastní bezcitnost
ji šokovala.
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Z muže vyšlo poslední zasípání, pak jeho
hlava padla na zem a jeho ruce se rozhodily do stran. Nedalo se pochybovat. Zemřel.
Lillian vylovila svůj iPhone, chtěla zavolat 999. Ale jak tam stála, pásek se odmotal z mužova krku a začal se po chodníku
plazit směrem k ní.
„Dokud u mě pásek bude, ochrání mě,
a kdyby se mi někdo pokusil ublížit, pásek
se postará o to, aby se to již nikdy neopakovalo.“
Doklouzal až k ní a přezkou s hlavou
krajty se dotkl její boty. Na chvíli zaváhala, ale pak se ohnula a pásek sebrala. Pocítila tah, jako kdyby zvedala skutečného
hada.
Rozevřela kabát a uvázala si pásek kolem
těla, krajta požírala svůj vlastní ocas. Stále
se z násilného napadení celá třásla a hlava jí pulzovala v místě, kde dostala ránu
o dveře, ale pásek jí dodával sílu a klid,
jako kdyby se už nic špatného nemohlo
stát. Spustila telefon zpátky do kapsy.
„Got the wings of heaven on my shoes,“
prozpěvovala si měkce, když zamířila na
nádraží, aby chytla poslední noční vlak.
„Stayin’ alive, stayin’ alive.“
Přeložil: Martin Štefko

Graham Masterton (*1946)
Ve světě známý britský horrorový autor, který má na kontě několik
desítek horrorových románů. Českého vydání se dosud dočkali jen dva
(v 90. letech). V Česku mu aktuálně
vychází krimi thriller série o komisařce Katie Maguire, jejíž první díl
Bílé kosti by se dal považovat za čistý horror. Zatím poslední vydaný díl
série Pro svět mrtví vyšel v letošním
roce. Z horroru Mastertonovi v poslední době v českém překladu vyšla
povídka Co dokáže tma (Howard
č. 4) a fantasy horrorová Podpostelí
(XB-1 č. 10/2014). Velké oblíbenosti se těší v sousedním Polsku. Na své
objevení coby horrorového autora
v Česku stále ještě čeká.
(hv)

Dawn G. Harris
Spisovatelka a charitativní pracovnice. Autorka horrorového thrilleru Diviner,
o němž doufá, že by mohl být brzy přeložen do češtiny. Společně s Grahamem
Mastertonem napsala několik povídek, které vyjdou ve společné sbírce. Jejich
povídka Smrtící stisk (Stranglehold) byla přeložena do několika jazyků.
(hv)
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O ŽÁNRU,
JEMUŽ
BĚSY
VLÁDNOU

Před nějakou dobou jsem četl na idnes
článek o otevření domu hrůzy v Praze.
K celému tématu se vyjadřoval odborník, který zkoumá hlubiny lidské duše,
a dozvěděl jsem se, že: Psycholog a soudní znalec Karel Humhal míní, že obliba
domů hrůzy, únikových her i třeba muzeí
mučicích nástrojů pramení z nekvalitních
vztahů v dnešní společnosti. „Řešili jsme to
s kolegyní už před lety. Zajímalo nás, proč
se lidé dívají na horory, a došli jsme k tomu,
že mají problémy s emocemi, že jim chybí pozitivní pocity z uspokojujících vztahů.“ Nevím jak vám, ale mi přijde názor
pana Humhala mimo. Jakože bych měl
neuspokojivé vztahy doma nebo v práci,
a vyrazil bych se odreagovat na nějaký
slasher, nebo do muzea tortury a do obětí a funkce nástrojů si promítal všechny,
kteří mě v ten den, nebo dlouhodobě, nasrali/serou? Či že celospolečenské klima
na mě působí tak, že od něj raději uteču k nějaké gore prasárně? Mám pocit,
že pan Humhal není svým uvažováním
daleko od těch, kteří v minulosti obviňovali (a zcela navážno vedly soudní spory)
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metalové kapely, protože nějaký vyšinutý pošuk spáchal vraždu a měl zrovna na
sobě triko té které kapely a doma sbírku
jejich alb. Moderní inkvizitoři se dokonce nebáli tvrdit, že hudební skupiny mají
mezi drážkami vinylu zakomponované
podprahové vzkazy, které působí v duchu
„najdi a znič!“
Jistě, připouštím, že něco „zlého“ může
mít na labilního jedince vliv, nebo může
v krajním případě fungovat jako spouštěč. Stejně tak může někdo okoukat
modus operandi z bijáku či knihy a použít ho v reálném životě. Znamená to
ale, že onen podnět je tím ďábelským
dílem, které zločince posedlo? Nikoliv!
Jednoduše řečeno – tohle musí mít člověk v sobě. Jinak by to přeci díky davům,
které chodí na únikovky, do domů hrůzy,
sledují horrory, drsné thrillery, vyvražďovačky apod. v našich ulicích vypadalo
jako ve snímcích ze série Očista… Čímž
se dostáváme k tomu, jaký je můj pohled
na horror. I k tomu, jak jsem se k němu
dostal, co mi dal a vzal, jak se na něj dívám, čím mě naplňuje a jak bych zhruba
definoval svůj vztah k němu.
Sex, strach a video
Nemusíte být soudní znalec, abyste věděli, že vše má někde svůj začátek. Horror
jako takový je dle mého hlavně o emocích, o vyvolávání strachu, obav, úzkostí
apod. Nevím, jak to máte vy, ale u mě to
funguje tak, že čím reálnější ta hrozba je,
tím jsou ty stavy opravdovější, úzkostnější. Velmi zjednodušeně řečeno nekoušu si
nehty při sledování invaze gigantických

pavouků, nebo ataku krvesajů, ale jsem
si schopen představit, že ten sympatický
pán odvedle je ve skutečnosti magor, který již několik let vězní ve sklepě své potomky. Nikdy jsem nebyl ten, kdo se přehnaně bál. Jistě, asi jako každý se leknu,
mám obavy v nepříjemných situacích,
k zubaři nechodím rád, ale znám i ty,
co se na táboře šli vyčůrat k nejbližšímu
stromu a než tam došli, bylo už pozdě.
Tu houkla sova, tam zapraštělo křoví…
Právě na táboře byla oblíbená atrakce
– stezka odvahy, a nevěřili byste, že se
našlo dost těch, jež to jednoduše nedali. Oproti dnešním strašidelným domům
a podobně laděným atrakcím, to přitom
byla procházka růžovým sadem. Necílím
to ale proti těm, kteří se báli – každý jsme
nějaký. Já to bral tak, že jsem kráčel lesem
a očekával, co bude. Byl jsem připravený, že se mě někdo pokusí vystrašit a tak
jsem k tomu i přistupoval (stejně jako
horroru). Vlastně mě polekala jen jedna
instruktorka, která to ani neměla v popisu práce. Seděla si uprostřed lesní pěšiny,
zatímco já k ní kráčel a místo, abych se
díval pod nohy, sledoval jsem okolní křoví a houští, kde jsem očekával nějakou tu
lekačku. A najednou se od země ozvalo:
„Už zaboč dolů k táboru.“ Hrklo ve mně
fakt slušně…
Někdy v tom období mi taky došlo, že
ono umělé navození strachu mě vlastně
baví. Je to dávno, ale ti starší si vzpomenou, že existovala doba, kdy spatřit v televizi – na těch dvou československých
programech – cokoli horrorového moc
nešlo. Jako hodně malý jsem měl hrůzu
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třeba z animované pohádky Karla Zemana Čarodějův učeň, která je notabene
stejně stará jako já. Ten děsivý hlas říkající „Krrrabate“… a když mistrovi ještě
k tomu praskla lebka… brr. Ale jinak to
s těmi „strašidelnými“ bijáky bylo poněkud slabší. U nás v Ostravě se dala na
anténu chytit polská televize, na kterou
čuměl celý region. Oblíbené bylo Kino
nocne, kde jste, sice s několikaletým
zpožděním, ale přesto, mohli vidět slavné americké filmy, horrory nevyjímaje.
Pamatuji si třeba Szczęki ( Jaws) nebo
stařičký seriál Alfred Hitchcock przedstawia (Alfred Hitchcock Presents). Druhou možností jak vidět nějaký horror,
byly videokazety nadabované jediným
týpkem často v šílené kvalitě. Otec tenkrát dělal v televizní opravně Tesly Eltos,
kde krom televizí začali spravovat i videa.
Stávalo se, že když někdo donesl video
na opravu v pátek, neměl šanci si ho vyzvednout dříve než v pondělí. Pokud ho
otec spravil ještě téhož dne, vzal si ho na
víkend domů, aby „zkontroloval“, že se již
závada neobjeví a přehrávač jede, jak má.
To automaticky znamenalo filmový maraton, který mě ve dnech pracovního klidu čekal. Jako malý jsem měl dopoledne
či v brzké odpoledne „pod palcem“ video
já, a byla mi puštěna kazeta s animáky
Toma a Jerryho, psa Pluta, Mickeyho
apod., kterou jsem sledoval do zblbnutí
furt dokola. K večeru a v noci pak videopřehrávač patřil dospělákům. Napjatě
sledovali západní bijáky, na které jsem se
nemohl dívat s nimi, abych ve škole zbytečně nežvanil.

Když jsem byl o něco větší, dostal jsem
povolení, abych se na „filmy pro dospělé“ občas mohl dívat taky, s tím, že
v nevhodných scénách si na povel musím zakrýt oči. Většinou to dopadlo tak,
že otec usnul, a já s očima navrch hlavy
sledoval dva snímky, které se na VHSku vešly. Vzhledem k tomu, že jsem
již u těch animáků okoukal, jak se video
pouští a jak se mění kazety, často jsem
byl já tím jediným, kdo o víkendu viděl
všechnu vypůjčenou „duševní stravu“ –
jak tomu otec říkal. Pravda, k filmům pro
echt dospělé, rozuměj pornu, jsem v tom
věku ještě nepřilnul. Pokud nepočítám
ty animované jako Sněhurka a sedm trpaslíků, které mi přišly náramně vtipné.
Otec měl jednoho kumpána, který v té
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době fungoval jako ilegální půjčovna videokazet. Měl sešit, kam si pečlivě značil,
kdo si od kdy do kdy co vypůjčil, kdo má
co rezervované atd. Tuším, že vypůjčení
jedné kazety stálo dvacku na den (nebo
víkend?), což v té době nebyl pakatel
jako dnes. Když jsem se ve filmech začal
orientovat, samozřejmě poměrně věku,
stal se ze mě fanoušek akčních bijáků
a horrorů. Viděl jsem všechny ty Stallony, Dudikoffy, Schwarzeneggery, Van
Dammy apod. Ale rovněž horrory, často
na etiketě pojmenované velmi obskurně – Věřící v kukuřici (Children of the
Corn), Polda zabiják (Maniac cop), Satanova kostka (Hellraiser) nebo Vraždící
panenka (Child‘s Play). Vždy jsem otce
přesvědčoval, že zrovna tohle musíme vi-

dět! V překladu to znamenalo: To bude
pecka, uvidíš, tati! Při sledování pak otec,
odkojen westerny, válečnými filmy a komisařem Schimanskim, jen obracel oči
v sloup a pochyboval o mém duševním
zdraví. Tyhle bijáky jsem si prostě zamiloval! Stejně jako třeba v televizi viděné
snímky The Omen nebo hned po revoluci na nové stanici OK3 soustavně opakovaný horror Grandmother‘s House.
Formovaly můj vztah k horroru a ukázaly mi, že tento žánr je pro mě vzrušující
a baví mě.
Schémata, lekačky
a mainstream
Netrvalo dlouho a vznikly první videopůjčovny, každý druhý měl satelit a ob-
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jevily se první soukromé televizní stanice. Společnosti prodávající videokazety
posílaly mezi lidi filmy jako na běžícím
pásu a pravda je, že s dabingem a překladem se ze začátku ani ony moc nemazaly. Ale tohle je taky na samostatný
odborný rozbor. Jak se říká: „Taková byla
prostě doba.“ I já jsem vlastnil průkazku
do velmi kvalitně zásobené videopůjčovny a strávil dlouhé minuty vybíráním
videokazet podle obalu a strohého popisu na něm. I když jsem začal vnímat,
že existují i dobré filmy z jiných žánrů
a nabídka je pestrá, byly regály nadepsané „horror“ a „akční“ mými nejoblíbenějšími. Navíc na akčňáky se díval i otec,
takže než dorazil domů, já „sjel“ nějaký
horror a pak jsme společně sledovali,
jak Arnold sám zlikvidoval ostrov plný
po zuby ozbrojených elitních mariňáků.
Když film skončil, otec to vesměs cynicky komentoval – „Naši vyhráli!“ Nutno
ale na tomto místě zmínit, že v té době
se do distribuce dostalo kdeco a mnoho vypůjčených snímků byl jednoduše
(a ještě slušně řečeno) škvár. Člověk se
ale díky tomu začal orientovat a dělat si
vlastní vkus. Předtím jste byli rádi, že jste
vůbec něco viděli, teď už jste měli na výběr. Navíc už byl i obal a tak jste se mohli orientovat i podle herců, společností či
režisérů.
Vedle v ulici si jeden chlapík místo prádelny otevřel videopůjčovnu. A ta byla
fakt pekelná. Podle mě neměl moc peněz, aby bral kazety od velkých distribučních společností – pokud si dobře vzpomínám, tak originální videokazeta stála

v obchodě kolem tří stovek, ale pokud
jste ji chtěli do půjčovny, museli jste platit
nejrůznější poplatky a vyšla majitele na
nějakých 800 až 1500, což byla celkem
darda – a tak se soustředil na produkci
malých společností, což vycházelo levněji. Vesměs to byly šílenosti, pro které je
„béčko“ slabé slovo, ale díky němu jsem
třeba poprvé viděl Cannibal Holocaust,
Cannibal ferox nebo pár giallo snímků.
Horrory se začaly objevovat v televizi a občas i v kinech. Pokud šlo „něco
takhle drsného“ do kin, předcházela
tomu legenda, jak v zahraničí při sledování snímku vynášely omdlelé ženy
z kina, muži v hrůze prchali a promítači
si buď zakrývali oči, nebo rovnou páchali sebevraždu. Takový humbuk provázel i uvedení Silence of the Lambs
do českých kin a Hannibal Lecter se na
dlouho stal prototypem inteligentního
sériového vraha. Jasně, i já ho mám rád,
ale pokud občas sledujete nějaké kriminalistické pořady, víte, že takoví uhlazení
inteligentní sérioví vrazi neexistují. Většina vražd vznikne v afektu, sérioví vrazi
mají nějakou psychickou poruchu a tahle
noblesní sadistická zvířata jsou jen pompézním výmyslem literátů a scénáristů.
Přesto mě Hannibal Kanibal něčemu naučil. Ať jde o „pouhé“ sledování filmů či
čtení knih, nebo v rámci nějakého vlastního tvůrčího procesu – pokud chcete
mít dobrou zápornou postavu, musíte jí
dát náležitý charakter, propracovat její
psychologii a svým způsobem ji polidštit.
Čtenáři nebo divákovi by mělo být nějak vysvětleno, proč ta postava koná tak
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jak koná a co ji k tomu motivuje. Samozřejmě existuje slušná porce horrorových
postav, které můžeme označit např. jako
magory z lesa, kteří hlavně konají, a pointou jejich osudu je zkrvavená motorová pila. Ale to pro mě není ono, protože když vidíte několik variací na stejné
téma, už vás to nudí.
Což mě přivádí k úvaze o schématických stereotypech. Horrorových filmů
(úplně stejně jako každého jiného žánru) je jednoduše jako hub po dešti a přijít s něčím novým vyžaduje určité úsilí
(a samozřejmě, že ne pokaždé se to povede). Nebudeme si nic nalhávat, filmová
studia a producenti raději vsadí na osvědčené schéma, než by podpořili něco, co
je v jejich očích až příliš experimentální a výsledek (čti zisk) je nejistý. Když
v roce 1978 vypustil John Carpenter na
filmová plátna Michaela Myerse, jistě
netušil, že tento psychopat bude mít tolik
filmových následovníků. Z něčeho, co se
v té době jevilo jako novum, se rychle stal
horrorový subžánr s kvanty následovníků
všemožné kvality. Proč? Je to jednoduché, tento halloweenský vzorec fungoval.
Umíme si jednoduše představit, že jsme
někde se skupinou blízkých a najednou
se objeví vyšinutý cápek, který nás jednoho po druhém začne čistit. Navíc je
obdařen nadlidskou silou a štěstěna mu
hraje do karet. V rámci zisku to navíc
nefunguje jen u počtu následovníků, ale
také vznikají další a další díly, z filmu
se stane série, a kvalita přímo úměrně
klesá a klesá. A až je na dně, přijde nějaký šikula s remakem. Taková je prostě

doba. Originalita mizí na úkor konzumu,
z dobré podívané se stane značka, která
žije i mimo filmová okýnka v podobě
triček, figurek, batohů, hrníčků a dalšího
fetiše. Už dávno nejde o snímek samotný,
ani o hlavní postavu, ale stane se z toho
zboží. A masy také raději půjdou do kina
na čtvrtý díl Saw nebo příšerný remake
Carrie, než by vsadili na něco nového.
I pro horror totiž platí neúprosná pravidla trhu.
Navíc vše přichází ve vlnách. Měli jsme
tu slashery, duchařiny, zombíky, upíry
atd. – každé období má jednoduše „své
hrdiny“. Ke všemu se přišlo na to, že vše
se dá transformovat, zacílit na jinou/novou skupinu potencionálních zájemců
a vytřískat z toho další bakšiš. A tak tu
máme metrosexuální romantické upíry,
vrahy pro které máme pochopení, friendly zombíky či duchy, kteří se kamarádí
s dětma, a spousty podobných „mutací“.
Nejde jen o kopírování samotných postav, nebo ras, ale také o dublování tvůrčího stylu. Nebo si vzpomeňte, kolik filmů
s roztřesenou ruční kamerou jste viděli
po úspěchu The Blair Witch Project. Dnes
už máme filmy natáčené na mobil, sestříhané z různých webkamerových záběrů a dokonce i snímky, kde vyšetřujeme
záhadu pomocí přepínání obrazovek na
sociálních sítích. Netvrdím, že to je celé
špatně, jen konstatuji, že vše, co se chytí, má svůj následek. Natočení bijáku je
v současnosti možné vlastně pro kohokoli – stačí kamera a program v počítači –
náklady se rapidně snížily a amatérské či
fanfilmy jsou běžnou věcí. Vzniká tím ale
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přesycení, které musí nutně vyústit v zánik nebo nějakou transformaci. Některé
cesty se brzy ukáží jako slepé, jiné se stanou novými žánrovými formami.
Největší problém, který s podobnými
trendy ale mám, je to, že forma velmi
často vítězí nad obsahem. Příběhová linie
snímku se stává podřadnou záležitostí
a jde především o formu, technické postupy a efekty. James Wan je bezesporu
jedním z nejtalentovanějších režisérů
současnosti, ale zároveň se mu nedá zapomenout zpopularizování největšího
nešvaru filmového horroru posledních
let tzv. „lekačky“. Její problém vidím
v současných technických možnostech
kinosálů a digitálního zvuku. Atmosféra
se již nebuduje, napětí nedojde do fáze,
že by se dalo krájet, ale jednoduše na vás
z plátna najednou něco vyskočí, což je
provázeno nějakým dráždivým zvukem
zesíleným na únosnou mez. Diváci se
totiž v kině u horrorů často nebojí, nemají husí kůži, ani pocit úzkosti. Jen se
soustavně lekají. Lépe řečeno jen sebou
trhají jako při epilepsii, protože se stane

něco nepříjemného. Vlastně si doma můžete pustit nějaký animák a když přijde
střih nebo změna scény, přejeďte pořádně
nehty po plechu na pečení a ten kdo se
dívá s vámi, zažije stejný efekt. Zesílený
zvuk mi vadí, lekačka coby obrazový moment už tolik ne – třeba nečekaný záběr,
kde se na pár sekund ukáže nějaký „bubák“ – ale strašně mi vadí, když je snímek
postaven pouze na těchto prvoplánových
tricích. Chybí pořádný děj, zápletka, atmosféra, postavy. A popravdě těch pár
výjimek nebo několik nezávislých filmů,
které se na druhou stranu neutopí v neuchopitelném uměleckém ztvárnění to
ani nespasí, ani nezmění. I z horroru se
stal konzum a mainstream, a pokud jste
jeho fanoušek, musíte se pro dobrý film
prokousat spoustou balastu. Jak vám jistě
došlo, hodnotím vše podle v sobě vytvořené laťky kvality a netvrdím, že fanoušek exploatačních, gore, pornohorrorových a dalších subžánrů to nemůže vidět
zcela jinak.
V roce 2015 dorazil i na tuzemská stříbrná plátna snímek Roberta Eggerse The
Witch, který mě jako
jeden z mála po dlouhé
době v kině bavil. Právě tím budováním atmosféry, napětí i dějem,
který měl hlavu a patu,
a postupně odhaloval zlo
skryté mezi řádky. Přesněji řečeno, spíše mezi
filmovými políčky. Pravda, přiznávám, že v rámci
toho, co se většinu filmu
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děje, je konec poněkud přitažený za vlasy. Nicméně ten film, právě díky postupům, na které dnes již spadla halda prachu a mladá generace je vlastně ani nezná
(a nudí ji) vzbudil velmi rozporuplné
reakce. Vrchol vtipu nastal v jedné facebookové skupině, která je určena fandům
horroru, kdy při každoročním hlasování
o nejlepší a nejhorší horror roku, se právě The Witch umístil jako druhý nejlepší
a první nejhorší film. Sami si přeberte, co
to vlastně znamená a kam míří současný
filmový horror.
Strachování se mezi řádky
O filmových horrorech bych mohl psát
ještě dlouho, ale zas někdy jindy. To hlavní, co jsem měl na mysli, padlo. Ovšem
byla by chyba vidět horror pouze jako
filmový žánr a ne v jeho komplexní umělecké šíři. Nejsem s to hodnotit například
horror ve výtvarném umění, performacích, na divadelních prknech či v jiných
uměleckých odvětvích. Byť pár děl, umělců nebo představení znám, nemám pocit, že bych tyto formy mohl vidět v celé
šíři a objektivně. Zastavím se tedy pouze
u pojetí literárního a komiksového.
Jako u mnoha dalších i u mě začalo putování literárním horrorem u toho největšího jména současnosti – Stephena Kinga.
Pár strašidelných příběhů, často určených
mládeži, nebo knih s horrorovými prvky
jsem četl už předtím, ale první opravdové
žánrové setkání přišlo až po roce 1993,
v němž nakladatelství Melantrich u nás
poprvé vydalo stěžejní Kingův román To.
Půjčil jsem si ho tenkrát od strýce a ta

bichle mě po pár stránkách zcela pohltila.
Už tehdy jsem pochopil, že King je machr ve svém oboru a taky grafoman par
excellence. Po přečtení toho příběhu jsem
toužil nejen po dalších „kingovkách“, ale
také po podobně laděných knihách obecně. Netušil jsem tenkrát, že s vydáváním
horroru to u nás není tak žhavé, jak jsem
věřil, ale ocenil jsem třeba román Jeana
Raye Malpertuis, který mi díky svému
tématu uvízl dlouho v paměti, nebo Krysy Jamese Herberta, při kterých jsem se
nepříjemně ošíval.
Až po pár letech jsem v úplné šíři pochopil, že King je fenomén, kterému není
rovno. Kinga totiž čte mnoho lidí, a zároveň mnoho z nich se o horror nezajímá
a cíleně jej nevyhledává. Moje matka má
z horroru osypky, proto se s námi moc nedívala na „duševní stravu“, ale má moc ráda
filmové zpracování Zelené míle i Vykoupení z věznice Shawshank. Samozřejmě,
jak všichni víme, ani jeden ze zmíněných
snímků není tou pravou horrorovou tváří
Stephena Kinga, ale matka mi ani nevěří,
že někdo, kdo píše tak dojemné příběhy
by mohl psát i něco tak děsivého jako je
literatura hrůzy. A popravdě si myslím,
že v tomto názoru není sama. Vtipné je,
že mě stále peskovala, že něco sám píšu
a ona o tom nemá přehled. Tak jsem jí,
když už mě to nebavilo poslouchat, věnoval antologii HorrorConu Může se to
stát i vám a od té doby mám na talíři, co
jsem jí to jako dal, že většinu povídek ani
nedočetla a kdo vůbec může číst takový
hnus. Rodičům se prostě člověk někdy
nezavděčí.
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Onehdy jsem zase jel v trolejbuse a četl
si rodinné dílko Kingovy famílie Růženky. Naproti si sedla pohledná slečna
a po chvíli se zeptala, zda se jedná o nějakou novou Kingovu knížku, že ji ještě
nezaregistrovala a přitom od něj četla
skoro vše. Trochu jsme pokecali, a když
jsem se zeptal, jestli čte taky jiné horrorové autory, striktně to odmítla. Navíc
jsem pochopil, že ona si autora s horrorem vlastě nespojuje. King je prostě
King – nadžánrový fenomén jako žádný jiný. Knihy Stephena Kinga mohou
někomu otevřít dveře do světa literárního horroru, ale pravidlem to rozhodně
není. Četl jsem od něj dost, abych mohl
tvrdit, že ne všechny jeho romány jsou

dobré, ale zároveň mám rád i některé
jeho nehorrorové knihy. Nadchl mě třeba Dallas 63 a líbí se mi jeho současná
tvorba „hozená“ do detektivky. Akorát
Colorado Kid nedoporučuji, protože
to je sračka. Je to klasický případ toho,
že z Kinga je už hlavně prodejní značka a je mu vydána (a prodává se) každá
blbost, která by většině autorů neprošla,
protože by ji vydavatel bez mrknutí oka
hodil do koše. King coby marketingová značka zároveň může fungovat jako
ukazatel kvality (podobně jako další populární psavci). Vždyť na knižní titulce
stačí anotace typu: „Dlouho mě nic tak
nevyděsilo! (Stephen King)“ a hned je to
běžnými konzumenty bráno, jakože to
bude pecka, když to doporučuje sám
Mistr hrůzy. A tahle reklama pak funguje i v tzv. „šeptandě“ mezi čtenáři.
Podobně je tomu i filmů, kdy pouhé „na
motivy Stephena Kinga“ stačí k mnohonásobně většímu zájmu o daný snímek.
Ale popravdě, kolik jste viděli fakt dobrých Kingových adaptací? Aby to neznělo tak negativně – já si zase moc vážím toho, že Stephen King, i když by to
mohl mít totálně na háku, pomáhá mladým autorům a filmařům! Třeba tím, že
je takovým způsobem podpoří nebo jim
prodá práva na svou povídku za symbolický jeden dolar! Jen chci říct, že pokud
se o něco zajímáte více než povrchně,
neměli byste mezi pojmy Stephen King
a horror dávat rovnítko, stejně jako byste si neměli myslet, že všechny Kingovy
knihy jsou pecka, nebo že jeho názor se
automaticky rovná vašemu vkusu.
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Podobný závan slávy, byť v mnohem
menší míře, posmrtně prožívá poslední roky pan Lovecraft. Osobně mi tento
rasista z Providence k srdci dvakrát nepřirostl. I když o určitých jeho kvalitách,
oblibě a schopnosti budovat atmosféru
nediskutuji. Ale to současné „modlení“
se k němu nechápu. Z jeho díla vychází
mnoho následovníků, ale často mám pocit, že se jedná spíše o plagiáty, než o ono
tvůrčí ovlivnění, jak mnozí tvrdí. Výjimkám jako Laird Barron všechna čest!
A tady je zakopán další tlející pes, s jehož
ostatky se až příliš často setkávám. Pokud
si odmyslíte Kinga, valná většina z těch,
kteří čuchnou k literárnímu horroru (po-

řád se bavíme o situaci panující u nás) si
zakládá na řekněme klasice/zlatém fondu
žánru jako právě Lovecraft, Poe, Bram
Stokerův Dracula atd. Nic proti zmíněnému, ale osobně mi přijde, že současný
literární horror je mnohdy zajímavější,
než ten filmový. Nebo mu je minimálně
roven. A to u nás vyšel jen malý zlomek
toho, co se ve světě v tomto oboru děje.
Zkoušeli jste si přečíst třeba zmíněného
Barrona, Philipa Fracassiho nebo Briana Evensona, které u nás vydal Gnóm!,
nebo největšího „bombarďáka“ nakladatelství Carcosa jménem Carlton Mellick
III? Dle mého totiž v současnosti existují zajímavější tvůrčí formy než klasické
duchařské historky, upírské romány nebo
knihy o tom, jak se pradávné zlo dere na
povrch v opuštěných lesích. Číst o tom,
jak sluha s šedými licousy nese plápolající
svícen po vrzajících schodech panského
sídla je sice fajn, ale stejně fajn jako se
občas kouknout na černobílý film. I tyhle témata se totiž dají pojmout moderní
formou. Třeba jako soudobý boj s čarodějnicí v románu Holanďana Thomase
Olde Heuvelta Hex, nebo setkání s duchy v populární reality show, pod názvem
Hlava plná přízraků v knize amerického
autora Paula Tremblaye. (Mimochodem
u druhého zmíněného díla se Stephen
King bál k smrti! Alespoň to na obálce
tvrdí.) Nechci ale říct, že na klasiku se má
zapomenout nebo ji popírat, zároveň ale
vše potřebuje svůj vývoj nebo zůstaneme
stát na mrtvém bodě.
Je to pozoruhodný paradox, že v meřítku většinového zájmu se ve filmovém
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horroru výrazně prosazuje moderní pojetí, zatímco v literárním ranku převažuje
klasika. Uvědomuji si ale i to, že zatímco
u knih můžeme vycházet jen z toho, co
nám tuzemští vydavatelé (pokud nečtete v originále) nabídnou, filmy třeba byť
jen s amatérskými titulky jsou k mání
a v rámci sledování žánru můžeme přijmout mnohem širší výseč toho, co se ve
světě aktuálně děje. A pro mnohé je pohodlnější strávit hodinu a půl, dvě, sledováním filmu, než strávit delší časový úsek
zíráním do stránek knihy.
U komiksového horroru u nás také vítězí
moderna. Vydavatelé se snaží držet prst
na tepu doby a sahají po současných dílech. I když samozřejmě ani horror není
v záplavě superhrdinských, frankofonních
a intelektuálních komiksů tím, kdo by se
vyhříval na výsluní zájmu. Ale třeba nakladatelství Crew se nebojí sáhnout pro
asijskou horrorovou mangu, která v našich končinách působí jako zjevení z jiné
dimenze. Opusy Džundži Ita nebo Masasumiho Kakizakiho si rozhodně zaslouží
pozornost nejen komiksových fanoušků.
Podobně, byť v americkém kontextu operuje na našem trhu poslední roky Comics
centrum. Musím tak konstatovat, že situace týkající se komiksového horroru
není poslední dobou vůbec zlá. I komiks
jako takový podléhá trendům a vývoji.
Zatímco kdysi se kladl důraz na hojnost
textu, dnes se autoři snaží nakombinovat
vizuální i textovou složku v co nejvyváženějším poměru. Z těch starých žánrových
komiksů se překladu něco dočká asi jen
stěží, byť určitý vzorek se objevil v rám-

ci Ultimátního komiksového kompletu
v díle 105 Marvel: Horory. Ale jednak
to je Marvel, což je nakladatelství zasvěcené spíše slipům, legínám a pláštěnkám
a taky se jedná opravdu jen o ukázky, bez
kontextu a uceleného příběhu. Což ve výsledku funguje jako byste se při koncertu
vážné hudby šli vymočit na dirigenta a čekali bouřlivé ovace. Nicméně o tom, jak
se takové komiksy kdysi tvořily, si můžete
z publikace udělat obrázek. Pokud jsem se
u ostatních odvětví žánru zmínil o tom, co
mě k nim na začátku přivedlo, neměl bych
nyní opomenout adaptaci povídky Miloslava Švandrlíka Guláš, která kdysi vyšla
v časopise Kometa, a komiksový horror se
díky ní stal mým objektem zájmu. V současnosti jej zase hojně rozdmýchala série
Zámek a klíč, pod níž je podepsaný Joe
Hill (fakt ještě někdo neví, že se jedná
o syna Stephena Kinga?) a výborný kreslíř
Gabriel Rodriguez.
Jak jistě z předchozích řádků vyplynulo,
horror může mít spousty nejrůznějších
podob, a je pouze na každém, která z nich
mu bude nejbližší. Ne nutně to musí být
to, co je masám tlačeno. A všechny nové
trendy v žánru, či křížení s jinými styly,
mají své pro a proti. Opravdovým horrorem se totiž může lehce stát jednosměrnost a zaslepenost. Ať už máte na mnou
zmíněné názor jakýkoliv, budu si vážit
především toho, když bude pocházet z vašich vlastních úsudků. A nezapomeňte,
že po povrchu se dokáže sklouznout kde
kdo, ale teprve, když zajedete do hloubky,
zjistíte, jak to tam skutečně vypadá.
• Roman Bílek
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