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Vážení sboristé i sólistky,

srdečně Vás, s písní na rtech, 
vítám u dalšího vydání Howar-
da. Dnes Vás hezky naladíme 
naší kompilací článků, recenzí 
i rozhovorů, nabízejících vskut-
ku melodický obsah. V tématu 
našeho čísla se budeme věnovat 
propojení hudby a horroru. A že 
se nám materiálu sešlo. Nabízí-
me tradiční výběrové tematické 
články o filmových i literárních 
horrorech, v nichž nějakou roli 
hraje hudba, muzikanti nebo se 
v nich zpěváci, zpěvačky a kapely 
objeví. Taktovkou se prohrabeme 
písněmi inspirovanými horrory, 
nabídneme výběr horrorově ladě-
ných videoklipů a ztratíme slovo 
o několika kapelách a umělcích, 
kteří se ve své tvorbě zabývají 
horrorem nebo jej dokonce v hu-
dební rovině přímo vytváří. A co 
by to bylo za tematické číslo, 
kdybychom vynechali horrorové 
soundtracky.
Tématu se technicky vzato týkají 

i oba rozhovory. Vyzpovídali jsme 
frontmana jihlavských horror 

gothic rockerů XIII. století ne-
jen o horrorové inspiraci jejich 
tvorby. Ve druhém rozhovoru 
představíme zajímavý podcastový 
projekt Klekání.
I díky tématu se nám tentokrát 

sešla pěkná snůška profilů. Na vy-
kotlaný zoubek se podíváme roc-
kerovi Alice Cooperovi. V první 
části profilu představíme hlubší 
žánrový rozbor desek a skladeb 
temných metalistů Cradle of Fil-
th. Nahlédneme pod pokličku ta-
lentovaného indonéského tvůrce 
Joko Anwara a pokusíme se váš 
přesvědčit, že Jaroslav Havlíček 
zabrousil do horrorového žánru 
mnohem více než jen psycholo-
gickým horrorem Neviditelný.
Jako argument navíc přidáme 

rovnou i Havlíčkovu povídku. 
Největší část povídek tohoto čísla 
však tvoří finálová šestice z letoš-
ního ročníku soutěže O krvavý 
brk. Sami se tak budete moci pře-
svědčit, zdali jsme vybrali dobře. 
Tradičně jsou povídky řazeny od 
šestého místa k místu prvnímu. 
I s recenzemi se nám roztrhla 

notová osnova. Prostě další várka 
doufejme zajímavého čtení, k ně-
muž doporučujeme nějaké stylo-
vé hudební pozadí (inspiraci snad 
naleznete přímo v čísle). 
Na slyšenou u dalšího čísla, 

v němž se vydáme do doby ne-
dávné.
A teď už, páni muzikanti, hraj-

te…

Já s písničkou rvu jako ptáček
někdy dupnu na nos – to se ví.
Jen začnu trhat těla do praček
hned tě všechno rozbolí…

Honza Vojtíšek
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Je-li vám známo něco málo o životě H. P. 
Lovecrafta, možná také víte, že k hudbě 
neměl příliš vřelý vztah. Dle jeho vyjád-
ření mu pro ni údajně chyběla sebemenší 
špetka citu či vkusu. Je tedy do jisté míry 
možné, že by byl zděšen či rozhořčen, 
kdyby viděl záplavu hudební produk-
ce, ovlivněné jeho duchem a tvorbou. Je 
tedy doslova povinností zmínit v časopise 
nesoucím jméno po tomto neobyčejném 
muži alespoň zlomek jeho odkazu na poli 
hudební kultury.

I. LOvECRAFTOvSKá ATMOSFéRA
Ačkoli za svého neblaze krátkého života 
se žádný aspekt Lovecraftovy existence 
hudebně proslulým nestal, neplatí toto 
tvrzení o jeho smrti. Alfred Galpin, hu-
dební skladatel a Howardův věrný kore-
spondent, po smrti svého přítele v roce 
1937 dokončil sérii čtyř volně propoje-
ných krátkých skladeb. Poslední z nich 
věnoval Lovecraftovi a dal jí do vínku 
název Lament for H. P. L. Naší redakci 
se bohužel tento raritní kus nepodařilo 
získat, ale pokud jste opravdu nadšenci, 
třeba budete mít více štěstí…

Nicméně ve spojení Lovecraft a klasická 
hudba se jistě mnohým vybaví mistrova 
krátká povídka Hudba Ericha Zanna. Je 
tedy více než jisté, že některý z hudeb-
ních umělců po tomto tématu dříve či 
později sáhne. A to se skutečně nejednou 
stalo. Prvním příkladem budiž přibližně 
desetiminutová skladba The Music of 
Erich Zann (2009), kterou pro housle 
vytvořil Alexey Voytenko. Posloucháte-li 
klasickou hudbu jakožto příjemný pod-
kres, tahle rozervaná a rozvrzaná dishar-
monie vám přinese spíše neurózu nežli 
klid. Dalo by se tedy říci, že zmíněná 
skladba svůj účel splňuje.
Na pomezí vážné hudby, soundtracku 

a instrumentálního podkresu se s grácií 
pohybuje současný skladatel Graham 
Plowman. Oplýváte-li znalostí anglic-
kého jazyka, mohli jste se s jeho dílem 
seznámit například prostřednictvím hu-
debního podkresu Lovecraftovy básnic-
ké tvorby známé pod názvem The Fun-
gi from Yuggoth (Houby z Yuggothu, 
2019), kteroužto poezii recituje William 
E. Hart (zasvěcené čtenáře zajisté nepře-
kvapí, že tento projekt vznikl s přičiněním 

hudba (NEJEN) ERICHA ZANNA
téma 
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známého lovecraftologa S. T. Joshiho). 
Stejně tak však mnohá jeho tvorba může 
dobře posloužit jako doplněk při hraní 
RPG her nebo čtení příběhů odpovída-
jícího rázu. Plowman svou hudbou ma-
puje nejdůležitější body lovecraftovského 
universa, přičemž nezapomíná ani na 
významná božstva či entity, kterým jsou 
taktéž věnovány samostatné skladby. Po-
chopitelně je nemožné, aby se posluchači 
zamlouvaly úplně všechny, avšak většinou 
se jim skvěle daří vystihnout náladu da-
ného díla či tématu. S jeho dílem se lze 
snadno seznámit prostřednictvím inter-
netu – jeho zatím posledním počinem 
jest tematické album At the Mountains 
of Madness. A vypadá to, že kvalita jeho 
tvorby skrze uplynulé roky stále stoupá.
Když už přišla řeč na filmovou hudbu, 

bylo by hanbou opomenout soundtracky 
k hned několika lovecraftovským (či spí-
še Lovecraftovou tvorbou do značné míry 

inspirovaným) snímkům. Skvělou práci 
odvedl například Charles Cases u soun-
dtracku k filmu Dagon (2001). Kultistic-
ký popěvek „Iä! Iä!“ nikdy nezněl ďábel-
štěji; v kombinaci s příjemným ženským 
vokálem znějícím odněkud z temných 
hlubin se mnohé skladby sluchu jeví jako 
takřka neodolatelné. Dalším interpre-
tem, kterého je nutno zmínit, je Richard 
Band. Mezi filmové hudební soundtrac-
ky, které jsou jeho dílem, ozvučil kultovní 
klasiky Re-Animator (1985) či From 
Beyond (Ze záhrobí, 1986). Zatímco 
první jmenovaný je v základu v podstatě 
kopií úvodní hudby z filmového Psycha 
(1960) a ani v dalších ohledech nijak ne-
exceluje, ten druhý má v sobě (minimál-
ně pro pisatele tohoto článku) pro samo-
statný poslech jistou zajímavost.
Ale vraťme se zpět do světa hudby. Spíše 

jednorázovým setkáním s lovecraftov-
ským tématem se může posluchač setkat 
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v albu Necronomicon (2004) od usku-
pení Nox Arcana. Naneštěstí v tomto 
případě jen velmi málo skladeb dokáže 
navodit potřebnou atmosféru něčím ji-
ným mimo svůj název. Mým uším to zní 
trochu jako kombinace středověkých ev-
ropských chorálů šmrncnutá melodiemi 
z Arábie a egyptské oblasti. Nepomáhá 
tomu ani občasný dramatický proslov 
tvůrců, kde se jen opakují dobře známé 
pasáže z Lovecraftova díla. Pokud na 
malý okamžik odložím masku gentlema-
na, dovolím si s prominutím tvrdit, že je 
to „slabé jak čaj“.

Pozorný čitatel těchto řádků zajisté za-
znamenal, že od klasické hudby se nám 
podařilo překlenout téměř na opačný 
konec spektra, tedy k hudbě čistě ambi-
entní. Zmiňme tedy několik nejvýraz-
nějších tvůrců. Nejvýraznějším z nich je 
bezpochyby Cryo Chamber, sdružují-
cí pod sebe mnoho sub-tvůrců. Ti svou 
tvorbu zaměřují na různá témata; a je-
likož je ambientní hudba postavená na 

atmosférickém působení na posluchače, 
nevyhnula se pochopitelně ani námi stu-
dované oblasti. Budete-li pátrat, můžete 
odhalit skladby jako Azathoth, Nyar-
lathotep, Hastur a další. Ty jsou přitom 
mnohdy rozdělené na více částí, přičemž 
každá má něco okolo hodiny čistého 
času. Samozřejmě existuje mnoho dal-
ších tvůrců (Musica Cthulhiana, Out of 
Orion, The UnQuiet Void, atd.), ovšem 
netřeba mařit čas jejich výčtem. Věřím, že 
si je v případě zájmu každý zvídavý jedi-
nec dokáže vyhledat sám…

II. POSKvRNěNá HUDBA 
Pokud jsem doposud byl při bádání Lo-
vecraftova hudebního odkazu příčetný, 
nemohu tak činiti dále bez tlumivých lá-
tek. Při dalším průzkumu se přede mnou 
totiž rozprostřel roztodivný vesmír zná-
mých i naprosto neznámých interpretů. 
Nepřekvapivě jde téměř výhradně o roc-
ková a metalová alba. A kterým z nich 
toto téma otevřít, nežli psychedelickou 
rockovou kapelou zvanou H. P. Lo-
vecraft!? Inspirace k názvu skupiny je 



howard

7

více než patrná, ovšem obsah se temného 
horrorového universa dotýká pouze ná-
zvem několika skladeb… a to jak ve stej-
nojmenném albu H. P. Lovecraft (1967), 
tak i v následujícím H. P. Lovecraft II 
(1968). Následujícího roku se H. P. Lo-
vecraft bohužel rozpadl – a zanechal po 
sobě relativně poslouchatelné kousky 
plné pozitivní nálady. Pokud máte tyhle 
starší věci rádi, zde zajisté budete v sed-
mém nebi.
V roce 1988 zřejmě Prastaří této hud-

bě přáli. Hudbu Ericha Zanna jsem již 
zmiňoval; nyní se objevuje znovu, ten-
tokrát v podání thrash metalové skupiny 
Mekong Delta a jejich alba The Music 
of Erich Zann. Což o to, poslouchat se 
to dá, byť to z větší části není typ hudby, 
co bych si pustil podruhé. Výjimkou je 
například překvapení spočívající v „zme-
talizování“ soundtracku Psycha (či Re-a-
nimátora, viz výše). Ovšem kromě názvu 
alba tady příliš mnoho slizu a chapadel 
nenajdete. Cthulhužel.

Nejsem si jistý, zda je to pro mou zmuče-
nou mysl úleva, avšak album Cacophony 
(1988) od britských Rudimentary Peni 
je přesným opakem předchozího. Z ná-
zvu není ani trochu znatelné, že tematic-
kým obsahem jest život a dílo H. P. Lo-
vecrafta. Nicméně tomu tak je a členové 
kapely tak činí s energií a hravostí sobě 
vlastní. Než však začnete s blaženým 
výrazem a slinou v koutku úst po tomto 
albu pátrat, dovolím si vás upozornit, že 
anarchopunk není hudba pro každého. Je 
to čiré hudební šílenství – byli jste varo-
váni. (Mimochodem… hádejte, jaký (ne)
známý houslista je zkarikován na obalu 
originálního LP?)
Samozřejmě bychom se zde mohli bavit 

o značném množství známých hudebních 
kousků, které se v kosmické hrůze tak či 
onak inspirovali. Mnoho z nás si vybaví 
hudební skupinu Metallica a jejich mo-
numentální instrumentální skladbu The 
Call of Ktulu (1984). Obdobným přípa-
dem může být i Black Sabbath a skladba 
Behind the Wall of Sleep (1970). Po-
dobným způsobem by opět šlo jmeno-
vat stovky dalších interpretů (Cradle of 
Filth, Blue Öyster Cult, čeští Root, aj.) 
Valná většina se však o nadpozemskou 
hrůzu spíše jen letmo otře. Avšak existují 
i hudební autoři, kteří se šíření nesvaté-
ho slova Necronomiconu věnují v celé 
své tvorbě. Tiše vyčkávají v temnotě další 
kapitoly…

III. Ty NEJŠÍLENěJŠÍ KOUSKy
Dočetli jste až sem? Výtečně. Než se 
zblázníte kompletně, navrhuji zkrátit si 
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čas dalším poslechem hudby. A to tak 
nasáklé světem podivného pána z Provi-
dence, že takřka z každé noty odkapávají 
odpudivé hlenovité výměšky. Nebo sko-
ro každé – například Arkham Witch mi 
v tomhle ohledu přijdou spíše jako slab-
ší odvar. Tím však netvrdím, že by hrá-
li špatně; jde zejména o lovecraftovský 
doom metal (alba On Crom’s Mountain 
(2011) a Legions of the Deep (2012)), 
který se v posledním albu I am Provi-
dence (2015) přetavil v něco, co bych 
osobně označil spíše jako punk. A jak 
napovídají názvy jednotlivých alb, jejich 
tvorba je silně propletená odkazy právě 
na lovecraftovské univerzum.

Opravdovou lahůdkou jsou ovšem ka-
nadští Darkest of Hillside Thickets. Je-
jich hudba je protkána vtipem, slovními 
hříčkami a bizarními nápady. Například 
skladba věnovaná Nyarlathotepovi je 
nazpívána v egyptštině, u Ericha Zanna 
(ano, zase on!) skutečně zní housle a sny 
mrtvého Cthulhu jsou vskutku kolosální 

a plné šílenství. Tato osvěžující rocko-
vá skupina je krásnou poctou lovecraf-
tovskému horroru a jako takovou ji lze 
jedině doporučit. Jediným výraznějším 
negativem jsou dlouhé prodlevy mezi 
jednotlivými alby. Nicméně to čekání 
se obvykle vyplatí. Alba jako Cthulhu 
Strikes Back (1995), Spaceship Zero 
(2000), The Shadow out of Tim (2007) 
a Dukes of Alhazred (2017) to zatím 
přesvědčivě dokazují. Zatím posledním 
příspěvkem jsou Great Old Ones z (za-
nedlouho končícího) roku 2020.
Už jsem to nakousl, tak to taky dokon-

čím – blíží se Vánoce, svátky klidu a míru, 
kdy řada lidí z nějakého důvodu poslou-
chá koledy. Zajisté tedy uvítají alba plné 
lovecraftovských koled s příznačným 
názvem A Very Scary Solstice (2003) 
a An Even Scarier Solstice (2006). Je-
jich autorem není nikdo jiný, než sku-
pina zvaná H. P. Lovecraft Historical 
Society (známá i pod zkratkou HPL-
HS). Ti mají na kontě i spoustu dalších 
vypečených kousků. Jde například o pa-
rodii muzikálu A Fiddler on the Roof 
(Šumař na střeše), zde v překroucené 
verzi A Shoggoth on the Roof (2005). 
Jejich jízda šílených nápadů pokračuje 
roku 2011, kdy vytvářejí fiktivní jazzové 
vystoupení… rybolidí. Jejich chrapláky 
si lze poslechnout v albu Ogham Waite 
and the Amphibian Jazz Band – Live 
at the Gilman House. Další vykutálená 
záležitost potěší všechny fanoušky roc-
ku, opery a povídky Sny v čarodějnickém 
domě. Dobrovolně přiznávám, že zrovna 
tuhle povídku řadím k těm slabším lo-
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vecrafťárnám; nicméně Dreams in the 
Witch House: A Lovecraftian Rock 
Opera z roku 2013 už na první poslech 
rozhodně patří k mým srdcovkám. Jen 
o rok později (2014) přichází album ná-
mořnických odrhovaček The Curious 
Sea Shanties of Innsmouth, Mass, kde 
se posluchač hned na úvod setká s poně-
kud upravenou verzí známé písně o tom, 
co na lodi udělají s opilým námořníkem. 
Tentokrát ovšem námořník není opilý, 
nýbrž z Innsmouthu. A v tomto duchu 
album pokračuje dál…

Tak, toliko k šíleným pištcům, houslis-
tům a chorálům. Ačkoli se možná výčet 
výše uvedených hudebních děl zdá vy-
čerpávající, stále jde jen o pouhý zlomek. 
Pokud tedy narazíte na něco zavánějícího 
Prastarými, nalezli jste další střípek stále 
se rozrůstající mozaiky. Kdo ví, co by na 
to řekl Lovecraft, kdyby… slyšeli jste to? 
Znělo to jako volání. No nic. Asi se mi 
to jen-
Iä! Iä! Cthulhu fthagn!

• Ondřej Kocáb
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Mistra české psychologické prózy Jaro-
slava Havlíčka (1896–1943) spojujeme 
s horrorem především kvůli jeho vynika-
jícímu románu Neviditelný (1937), který 
byl dvakrát zfilmován (1965, 1988). I Pe-
trolejové lampy (jako román i film) mají 
svým vyústěním blízko k horroru.
Méně je už známo, že Havlíček napsal 

řadu zajímavých, v mnoha případech as-
poň znepokojivých povídek, které ironií 
osudu vesměs vyšly až po jeho smrti.

ŽIvOT A DÍLO
Jaroslav Havlíček se narodil 3. února 
1896 v podkrkonošské Jilemnici v čísle 
popisném 54. Jeho otec Josef byl učitelem 
na zdejší obecné škole, matka Julie byla 

JEDNOU NOHOU v PEKLE 
aneb

HORROROvé PRvKy v POvÍDKáCH 
JAROSLAvA HAvLÍČKA

portrét 
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dcerou hraběcího nadlesního Ferdinanda 
Kny z Chlumce nad Cidlinou. Jaroslav 
Havlíček vystudoval reálku v Jičíně, kde 
maturoval roku 1913. Pak na přání rodičů 
nastoupil na abiturientský kurz při Ob-
chodní akademii v Chrudimi, stejně jako 
o řadu let později herec František Filipo-
vský. 
Tady si musím trochu přihřát polívčič-

ku, inu vždyť jsem chrudimský archivář. 
V mém rodném městě Havlíček bydlel 
podle dochovaných záznamů ve škol-
ním roce 1913/1914 v Zahradní ulici čp. 
5. V třídním katalogu je jeho docházka 
ohodnocena jako „velmi pilná, pořádná“, 
chování pak jako „zcela uspokojivé a sluš-
né“. Odkazy na Chrudim se objevují 
hned v několika Havlíčkových dílech. 
V autobiografické novele Máňa napří-
klad o tomhle období 
píše: „Prchly prázdniny, 
prchal zvolna školní rok 
kursu při obchodní aka-
demii v Chrudimi (…) 
Chrudim mi byla dobou 
šťastného jinošství a něko-
lika šťastných i nešťastných 
lásek.“ Do regionu se pak 
vícekrát vracel, jak do-
svědčuje dochovaná ko-
respondence.
Poté, opět v souladu 

s přáním rodičů, za-
čal studovat na pražské 
technice obchodní vědy, 
byť sám toužil po umě-
leckoprůmyslové škole. 
Na toto období pozdě-

ji vzpomínal: „Konečně tedy Praha – ale 
jaká – zdecimovaná, válečná, ubohá! (…) 
Vlastně jsem v Praze tehdy nestudoval, jen 
jsem byl zapsán. Spal jsem do jedenácti, flá-
kal se, flámoval, dokud byly peníze a dokud 
bylo kde – když byl hlad, jelo se domů. Zbůh-
darmé utrácení peněz. Ale byla válka, doba, 
kdy se vše zdálo zbytečné – člověk si našel 
vždy nějaké zdůvodnění. Dnes tu jsem – kde 
budu zítra? Kamarádi hynuli. Sentimen-
talita. Bezútěšnost. Bezcílnost. V roce 1915 
– naštěstí? –odveden. Narukoval jsem (…) 
třikrát ve frontě (…) Volyňsko v létě 1916 
a na podzim – konečně Itálie 1918.“ I tyhle 
životní zkušenosti se posléze promítly do 
Havlíčkova literárního díla.
V roce 1919 obnovil přerušená vysoko-

školská studia a v rámci praxe začal pra-
covat jako úředník Živnostenské banky, 

kde zůstal i poté, co školu 
definitivně opustil. Sou-
časně se ve volném čase 
věnoval literární tvorbě, 
nejprve publikoval ver-
še, pak drobnější prózy. 
Jako první rozsáhlejší 
dílo mu v roce 1935 vy-
šel v nakladatelství Sfinx 
román Vyprahlé touhy, 
což není nic jiného než 
Petrolejové lampy, pře-
jmenované vydavatelem 
proti vůli autora (dle 
jeho ironického vyjádře-
ní „velmi půvabně“). Pře-
pracovaný a s původním 
názvem byl román vydán 
až po autorově smrti, 
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roku 1944. Příběh citlivé, ale nepříliš hez-
ké dívky, která se provdá za svého syfili-
dou nakaženého bratrance je dostatečně 
známý. Mělo se jednat o první část trilo-
gie Ulrychovsko, nazvané podle statku, 
na nějž se hlavní hrdinka provdala. Méně 
známým faktem je, že Havlíček skuteč-
ně rozepsal pokračování Petrolejových 
lamp, a to pod názvem Vlčí kůže. To se 
mu ovšem nikdy nepodařilo dokončit, 
torzo se však po letech dočkalo knižního 
vydání.
Do širšího povědomí se Havlíček do-

stal až druhým románem Neviditelný 
(1937), příběhem ambiciózního muže, 
který se z víceméně zištných důvodů při-
žení do bohaté rodiny. Ta je však stižena 

dědičným šílenstvím. Neviditelný autora 
těchto řádků děsil už odedávna, neboť 
dle rodové tradice prý byl poslední kni-
hou, kterou jeho dědeček přečetl, než ho 
v pouhých pětapadesáti letech věku skolil 
infarkt.
Depresivní příběh přináší i román Ta 

třetí (1939), v němž se hlavní hrdina ne-
může rozhodnout mezi dvěma ženami 
a nakonec volí tu třetí – smrt. Retrospek-
tivně koncipovaný román Helimadoe 
(1940) vypráví o pěti sestrách, počáteční 
slabiky jejich jmen tvoří onen záhadný 
název.
Havlíček dále napsal řadu drobnějších 

próz: Máňa, Jaro v domě, Komtesa Ca-
milla, Útěk z civilizace, jinotajný obraz 
německé okupace Kamenný orchestr či 
dojemný baladický příběh Synáček. Stra-
nou zatím necháváme novely Muž sedmi 
sester a Zánik městečka Olšiny, o nichž 
bude zmínka na jiném místě.
Nesmíme si myslet, že dnes slavný spiso-

vatel měl snadný život. S nakladateli byla 
potíž, navíc byl perfekcionista. V jednom 
dopise adresovaném spisovateli Jaromíru 
Johnovi v roce 1941 píše: „Hrozně rád 
bych vám poslal něco svého, ale Neviditelný 
má tak drobounký tisk (mazanost nakla-
datele), že raději počkám, až to vyjde nově 
(kdy?), a s románem Ta třetí nejsem spoko-
jen, ten jsem sám u sebe vyřadil z provozu. 
(…) Vydávání knih je v rukou kšeftu, nejde 
o to, aby kniha byla dobrá, ale aby byla něja-
kým šikovným způsobem veřejnosti vnuce-
na, a tomu se pak říká úspěch. Můj Nevidi-
telný a ty ostatní leží pokojně u Vilímků ve 
sklepení, veškeré pokusy o zmrtvýchvstání 
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marné, tam je kalná stojatá voda, kdo v ní 
bude lovit?“ Je pravda, že za Havlíčko-
va života vyšla jen menší část jeho díla 
knižně: jako drobné bibliofilie povídky 
Knihožrout (1929) a Smrt bibliomano-
va (1931), zmíněné Vyprahlé touhy, Ne-
viditelný, Ta třetí, Helimadoe, Synáček 
a jedna kniha povídek, k níž se ještě do-
staneme. Povídka Skleněný vrch se stala 
předlohou k filmu Barbora Hlavsová 
(1943), který natočil režisér Martin Frič.
Povězme si nyní něco k Havlíčkovu sty-

lu. Bezesporu byl ovlivněn tradicí podkr-
konošských písmáků a také zdejším spi-
ritismem. Ve vzpomínkách píše: „Naučil 
jsem se jasnozření – dělal jsem médium.“ 
Snad právě z této tradice vychází určitá 
bezvýchodnost hrdinů, baladická předur-
čenost jejich osudů. Obrazy rodové dege-
nerace a temných pudů jako by v lecčems 
navazovaly na naturalismus. V kontrastu 
s často vyhrocenými situacemi a charak-
tery je jeho líčení až nemilosrdně raci-

onální, přitom je schopen pod tragiko-
mickou nadsázkou odhalit hluboké city 
i bolest hrdinů. Vyniká schopností ty-
pizovat třebas i okrajové postavy. To vše 
platí jak pro romány, tak i pro povídky.
I sám Jaroslav Havlíček skončil podob-

ným způsobem, jaký obvykle předurčil 
svým hrdinům. Z fyzického vyčerpání, 
způsobeného jak prací v úřadu, tak usi-
lovnou literární činností, onemocněl, 
stejně jako malý synek inženýra Pet-
ra Švajcara z Neviditelného, zánětem 
mozkových blan, kterému podlehl ve 
věku pouhých 47 let.
I osudy některých jeho blízkých rozhod-

ně stojí za zmínku. V roce 1921 se po del-
ší známosti oženil s dcerou jilemnického 
mydláře Marií Krausovou (1898-1995). 
Ta se pak starala o domácnost a jejich 
dvě děti, Zbyňka a Evu. Stydlivý Jaroslav 
Havlíček ji údajně posílal, aby nabízela 
jeho básničky nakladatelstvím. Po smrti 
manžela pečovala o jeho odkaz, také se 
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zasadila o to, aby nevyšly jeho deníky, 
a to kvůli značné intimní otevřenosti tex-
tu. Právě jí je věnována Havlíčkova no-
vela Máňa, k níž pro vydání v roce 1981 
napsala druhou část nazvanou Jarda. 
Ještě po natočení Prokletí domu Hajnů 
kladně hodnotila výkon Valerie Kaplano-
vé v roli tetinky Karolíny. Zemřela tepr-
ve 26. září 1995, přežila manžela i syna 
Zbyňka (1922-1969). 
Ten vystudoval psychologii, filozo-

fii a estetiku. Pracoval jako psycholog, 
psychoterapeut a psychoanalytik v psy-
chiatrických léčebnách v Dobřanech 
a v Sadské. Byl též významným surrea-
listickým básníkem. Od druhé poloviny 
padesátých let se soustřeďoval na bádání 
o vztahu umění a psychopatologie, psal 
o souvislostech moderního básnického 
projevu a projevů chronických schizofre-
niků. Už ve vztahu k otcovu románu Ne-
viditelný je pozoruhodná jeho odborná 
studie Blud neviditelnosti (1961). Na 
psychiatrickém oddělení fakultní ne-
mocnice v Sadské u Prahy rozpracoval 
psychoanalyticky orientovanou LSD-
-psychoterapii. A opět jako by ho postih-
lo „havlíčkovské“ životní prokletí: zemřel 
ve stejném věku jako jeho otec, a to 7. 
ledna 1969 na leukémii. Mnohé práce 
Zbyňka Havlíčka mohly vyjít až po roce 
1989. Jen pro doplnění: Zbyňkova sestra 
Eva vystudovala UMPRUM a stala se 
výtvarnicí.
Ještě podivnější osud stihl Havlíčkova 

synovce Karla Šebka (1941-1995?). Jeho 
původní příjmení bylo Štětka, po synově 
maturitě nechal jeho otec celou rodinu 

přejmenovat na Šebkovy. Karel absolvo-
val jedenáctiletou střední školu a sanitář-
ský kurz, poté nastoupil na místo sanitá-
ře v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 
Inspiroval se fantaziemi schizofreniků, 
zkoušel na sobě různé léky a drogy. Poté, 
co se neúspěšně pokusil pomoci několi-
ka pacientům k útěku z léčebny, pokusil 
se o sebevraždu. Tím se vlastně dostal 
z role ošetřovatele do role chovance. Po 
propuštění vystřídal řadu povolání a pře-
pisoval na psacím stroji surrealistické 
texty. Nebyl to žádný troškař, jednalo se 
asi o dvě stě knih. Psal taky vlastní básně, 
věnoval se výtvarnému umění. Dokázal 
přesvědčit skupinku narkomanů, kteří 
s ním sdíleli byt, aby společně psali verše, 
vystřihovali a lepili koláže. V šedesátých 
letech experimentoval (podobně jako té-
měř celá ilegálně existující surrealistická 
skupina) s LSD. Po bratrancově smrti 
se jeho psychický stav prudce zhoršil, 
opakovaně pobýval v psychiatrických 
léčebnách. Prý se pětadvacetkrát poku-
sil o sebevraždu. Když jednou vyskočil 
ze čtvrtého patra a dopadl na trabant, 
vozítko zcela zdemoloval, on ale vyvázl 
jen s lehkým poraněním. Přežil i srážku 
s lokomotivou. Věšel se, lano se utrhlo, 
polykal prášky, vypumpovali mu žaludek. 
„Život je choroba, kterou je nutno přežít,“ 
říkával. V roce 1995 byl dočasně pro-
puštěn z léčebny v Dobřanech. Odjel do 
Prahy, choval se agresivně, takže přátelé 
se s ním nedokázali dohodnout. Rozhodl 
se vrátit, nicméně od 11. dubna 1995 je 
nezvěstný. Dosud. No, život jako z bláz-
nivého horroru, co?



howard

15

POvÍDKy
 Neopatrné panny

Jedinou sbírkou povídek, která vyšla za 
Havlíčkova života, byly Neopatrné pan-
ny. Objevila se až v roce 1941, přestože 
texty vznikaly už v letech 1927-1930. 
Jedná se o pět příběhů ženských hrdinek, 
které se liší povahou, společenským pů-
vodem, prostředím i dobou, ale všechny 
končí s příznačnou „havlíčkovskou“ osu-
dovostí tragicky.
Kniha sama měla také pohnutý osud, 

stala se obětí cenzury. Jeden exemplář 
poslal Havlíček už jednou zmíněnému 
Jaromíru Johnovi (1882-1952, vl. jm. 
Bohumil Markalous). Ten má, mimo-
chodem, také vazby na Chrudim, prožil 
tu mládí, vystudoval zdejší gymnázium, 
kde učil jeho otec, za války žil v neda-
lekých Slatiňanech, jeho nerudná sestra 
například bydlela kousek od mého „rod-
ného“ domu. Ale vraťme se k Neopa-
trným pannám. Dodatečně poslal Ha-
vlíček Johnovi dopis, v němž objasňuje 
celou mezitím vzniklou aféru. Píše v něm 
se smutnou ironií: „Kdysi jsem Vám poslal 
svou knížku Neopatrné panny, ale to jsem 
ještě nevěděl, jak je zvrhlá a jaké bude budit 
pohoršení. Její stinné stránky byly odhaleny 
Osvětovým sborem v Brandýse nad Labem 
a potvrzeny Rozhodnutím pana minist-
ra školství a národní osvěty. Opis tohoto 
rozhodnutí Vám posílám, poněvadž je zá-
hodno, aby ten, v jehož majetku je jed, měl 
i příslušnou výstrahu.“ A v inkriminova-
ném „Rozhodnutí“ se píše: „Z obsahu po-
vídek (…) je zřejmé, že jsou s to, aby vážně 

ohrozily jak pohlavní život mládeže, tak 
i vážně rozvracely mravní vývoj mláde-
že tím, že v ní budí sklon k surovosti. (…) 
Uvedené povídky popisují pohlavní styky 
tak, že obsah je způsobilý vzbuditi u mla-
distvých čtenářů pohoršení.“ A John vtip-
ně odpověděl: „Milý a vzácný příteli, tak 
to je novinka – tak to jsem nevěděl, že jste 
prznitel mládeže do 18 let, že ji nabádáte 
k surovosti, ohrožujete ji v pohlavním ži-
votě tím, že popisujete souložení. Koukejme 
– Havlíčka! Kdo by to do něho řekl. Dík za 
ten dokument! Je to skvělý doklad školomet-
ství našeho ministerstva školství.“ 
No, a jak to s tou erotikou v Neopatr-

ných pannách vlastně je? Ano, erotiku 
tam skutečně najdeme, nicméně ve srov-
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nání s tím, s čím se může mládež setkat 
dnes, je to slabý odvar. Věřím, že za jiných 
okolností by dokázal Havlíček psát mno-
hem otevřeněji.
Mnohé dokazuje jeho erotická grotes-

ka Muž sedmi sester, kterou se odvážili 
poprvé vydat až v devadesátých letech. 
Je to příběh vtipálka, který se rozhodne 
v sedmi dnech přivést do jiného stavu 
sedm sester, které se liší věkem, postavou, 
charakterem a z nichž jedna je jeho prá-
voplatnou manželkou. Vymýšlení stra-
tegií a popis jejich realizace jsou podány 
poměrně explicitně. A černohumorný 
závěr, hrdinův mistrný vtip Vám asi zů-
stane dlouho v paměti. Nicméně ani Ne-
opatrné panny ani Muž sedmi sester se 
horrorovými momenty (až na ten zmíně-
ný závěr) nevyznačují.
Havlíčkovy další povídky tvoří cykly, 

které tmelí společné téma, postava, nebo 
žánr. Některé tak byly zamýšleny, někte-
ré dodatečně po smrti autora soustředili 
editoři. V průběhu let byly spojovány i do 
jiných celků, které vycházely pod různý-
mi názvy. Nyní si jednotlivé cykly poví-
dek představme a zaměřme se na horro-
rové prvky. 

Cesta loutek
Tento soubor povídek spojuje téma ná-
vratu do dětství a raného mládí, texty 
jsou povětšinou silně autobiografické. Již 
předtím psal Havlíček verše, nicméně ti-
tulní povídka Cesta loutek je jeho první 
cílevědomě napsanou prózou, kterou vy-
tvořil ve svých jedenatřiceti letech. 
Temnou atmosféru přináší povídka Čer-

ná paní, vyprávějící děsivou vzpomín-
ku na první setkání se smrtí, ať už s tou 
symbolickou v podobě černého přízra-
ku, který obchází městečko, tak skuteč-
nou: s mrtvolou souseda. „Tak jim jdu od 
Janďourkovejch a myslím si na ty nemocný 
lidi,“ vypráví sugestivně sousedka, „a jak 
se před sebe dívám, tu jim zčistajasna za 
mnou zavyje pes. Eště sem si odplivla, kuš, 
obludo, povídám, to sem se lekla, ale vtom se 
najednou ze tmy vyloupne postava a jde tak 
nějakých pět kroků přede mnou. Ani sem si 
na nic zlýho nepomyslila, jen koukám, bože, 
copak je tohle za ženskou, a jak je smuteč-
ně vystrojená! Byla celá černá, místečka na 
ní světlýho nebylo, obličej v černým závoji, 
tak vám mi to přišlo divný, a vtom jako dyž 
hrom do mne uhodí, vzpomenu si, že ulice 
byla eště prve dočista prázdná a že ta žen-
ská nemůže bejt živej člověk. Byla to smrt, to 
jim povídám, byla to smrt a šla od Hovorků, 
co jim ráno umřel ten malej hošíček, a šla si 
pro někoho jinýho. (…) A viděj, šla přede 
mnou až sem a najednou jako když zmizí 
tady v síni, už sem ji nespatřila. Do jejich 
domu vešla a tady je, já jim povídám, tady 

někdo umře, tady někdo umře!“ Náhodně 
vyslechnutý hovor zapůsobí na fanta-
zii hlavního hrdiny a jeho bratra. Jejich 
sny a strachy se prolínají se skutečností: 
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smrtí listonoše ze sousedství a horečna-
tým onemocněním vypravěče. „Někdo cizí 
pohyboval mýma rukama, pohyboval mými 
ústy. Černá paní? (…) Skrývala se ve mně, 
věděl jsem to zcela bezpečně. Slyšel jsem, jak 
mi v mozku šelestí její černý tylový závoj. 
Měkká, chladná, mlčenlivá, sevřela do svých 
ledových dlaní mé živé tepny, postavila se 
mezi mým vnitřkem a vnějškem.“
Povídka Píseň čety čerpá z autorových 

zkušeností z fronty za první světové vál-
ky. Po zdecimování hrdinovy vojenské 
jednotky se mu zjevují zemřelí spolubo-
jovníci. „Denně přicházeli, aby mi zpívali. 
Zpočátku tichounce, jako když moucha bzučí 
na okně, pak silněji a silněji. Jejich postavy 
seděly nehybně v kruhu, (…), černé otvory 
úst, bělma očí, obrácená k zachmuřené oblo-
ze. Marně jsem je prosil, sténal, píseň hřměla 
jako bouře, jako varhany, slavnostně, a neú-
stupně se slévala v jakýsi nestvůrný chorál. 
Otevřel-li sem oči, zbavil jsem se na chvíli 
jen obrazu, avšak píseň burácela dál, dokud 
ji neudusili v ledových obkladech.“ 
Podobně laděná je i povídka Odložená 

smrt o muži, kterého podivné zjevení za-
chrání před smrtí na frontě, nicméně jde 
fakticky jen o její odklad (inu, nezvratný 
osud, že).  

Duch soudce Pauknera
Do tohoto souboru byly zařazeny povíd-
ky, které by bylo možno označit za kri-
minální. Nicméně hlavní roli v nich opět 
hraje lidská psychika, vášně a utrpení hr-
dinů.
Úvodní povídka Vavřínek je takovým 

mužským alter ego k osudům dívek 

v Neopatrných pannách. Hlavní hrdina, 
hýčkaný jedináček, je plachý a zakřiknutý 
podivín, neschopný vzdorovat nástrahám 
osudu, jehož se také stane obětí. Vrcholná 
scéna je jak převzatá ze Sběratelů kostí: 
„Vtom se zvedl od rybníčku pokřik, prozra-
zující, že se něco stalo. Běželo se tam tedy, 
neboť byla domněnka, že někdo z kluků spa-
dl do vody. Hrůza! Janík Bartoňů objevil 
v hlíně čerstvé strže lidskou kost! (…) Ty 
dlouhé hnáty, ohnilé šlachy, zbytky vojenské-
ho kabátu! Nebyla to ale kostra vcelku, ne-
božtík byl čtvrcen! Noha ležela vedle hlavy, 
ruka byla roztříštěna v předloktí. Něčí sekera 
pracovala na ubožákovi. (…) Hú–hú – ječel 
dav nad příšerným, páchnoucím nálezem.“
Asi nejznámější povídkou tohoto soubo-

ru je bezesporu ta titulní, Duch soudce 
Pauknera, s tématem spiritismu, jež bylo 
Havlíčkovi blízké. Na seanci, na níž vy-
stupuje jako médium mladá dívka, je vy-
volán duch zemřelého soudce Richarda 
Pauknera, který na naléhání účastníků do 
detailů vypráví, co se s ním dělo po smr-
ti. Rozrušené médium pak náhle opouští 
zkoprnělou společnost. Následující den je 
dívka nalezena mrtvá. „V pokojíku s okny 
do silnice visela Klára na skobě záclony, zce-
la tak, jak ji popsala prvá strašlivá zvěst. 
Sinavě bílá v tváři, s očima široce vytřeště-
nýma, s ústy rozevřenými k výkřiku. Paže 
měla skrčené, jako by před někým v hrůze 
couvala a nohy vzpříčeny, jako by kopa-
ly neznámého pokušitele. Její hlava hleděla 
stranou, jako by umírajíc byla upoutána na 
dvéře a tam se jí objevil jakýsi nad pomy-
šlení děsný pohled. To nebyla bezvýrazná, 
oteklá tíže tichého visatce, ale šíleně ztrha-
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ná tvář strašlivé kněžky, hynoucí na rozkaz 
svého obludného božstva, tvář řičící bolestí, 
proklínající ústa zkamenělá dotekem čaro-
dějova proutku, vyvalené oči, nemohoucí, 
nesmějící se odtrhnout od neslýchané podí-
vané!“ Zápletka hodná dobrého horroru 
se ovšem postupně mění v tradiční krimi-
nálku a vše zdánlivě nadpřirozené je vy-
světleno. Škoda. Nicméně i tak je příběh 
dosti zajímavě vystavěn, přestože zdatný 
čtenář nejspíš velmi brzy vytuší, jak to 
vše vlastně bylo. Podle povídky byl v roce 
1983 natočen působivý televizní film se 
shodným názvem (režie A. Procházková, 
scénář V. Šašek).
Příběh zmíněné inscenace byl ovšem 

obohacen o dějovou linii z asi nejhorro-
rovější povídky cyklu, Přicházející z pe-
kel. Vypravěč, student, který má záhy 
narukovat, si užívá se starší majitelkou 
módního salónu. Jednou večer je probudí 
podivné zvuky, které se ozývají za zamče-
nými dveřmi. „Bylo zřetelně slyšet těžký, sí-
pavý dech. (…) Jen táhlý, bezmocný vzlyk, 
podobný zvířecímu zavytí, dolehl mi k slu-
chu, a dvéře zapraskaly a prohnuly se, jako 
by ten, jenž byl za nimi, napjal všechnu sílu, 
aby je prolomil.“ A pak hlavní hrdina udě-
lá něco, co mu přinese doživotní trauma. 
Pointa je tentokrát celkem překvapivá 
a děsivá.
V povídce Trest smrti se hrdina kdysi 

dopustil loupežné vraždy, která byla poz-
ději připsána pachateli dalších trestných 
činů a ten za ni popraven. Užívá si života, 
nicméně nakonec v rozpuku života těžce 
onemocní. Teprve tehdy to začne chápat 
jako spravedlivý trest smrti. Konec pro-

žívá ve fantasmagorických snech: „Na 
Plavcově krku se octla smyčka. Již? Srdce 
mu přestává bít. (…) Smyčka na jeho krku 
je zavěšena na skobě. Již co nevidět tu bude 
smrt. (…) Pacholci se zavěšují na jeho nohy, 
aby zoufale táhli dolů. Doktor sahá neoma-
leně na jeho oči a ústa. (…) Vše ztraceno. Vše 
pryč. (…) Cosi nesmírného natahuje jeho 
údy – oh, nyní ví, že ti dva jsou ďáblové, 
jejich žhavé objetí ho napíná, napíná do ne-
možnosti. Cosi prasklo jako suchá sněť. Tón 
odumřel v jeho uších. Nicota.“
Povídka Pomsta by mohla být klidně 

zpracována jako moderní knižní thriller. 
Vilu ředitele chemické továrny inžený-
ra Drakla za jeho nepřítomnosti kdosi 
přepadl a veškeré osazenstvo povraždil. 
„Zločinný vrah pracoval zde sekerou jako 
příšerný dřevorubec. Stará chůva ležela 
u samých dveří domu, s lebkou rozpolcenou, 
zřejmě zavražděna ve chvíli, kdy otvírala 
neznámému návštěvníkovi. Paní byla za-
bita v zápase, neboť její levice byla přera-
žena dvěma tupými údery (pravděpodobně 
druhou stranou sekery) a hrudník proražen 
ostřím, takže zel zkrvácenou domácí blů-
zičkou jako rozkrojené jablko. Hošík ležel 
u matky usmrcen, když se jí chytal bezmoc-
nýma ručkama. Neměl viditelné rány, jak tu 
ležel na znaku, s tvářičkami politými od slz, 
ale hlavička dřímala v podušce husté krve. 
Děvčátko bylo zardoušeno krvavými prsty 
ve své postýlce.“ Policie má brzy podezře-
lého, nicméně mu nelze nic dokázat. Do 
případu se vloží sám Drakl a rozhodne se 
zrealizovat ďábelskou pomstu, která mu 
sice nevrátí rodinu, ale přinese alespoň 
zadostučinění.
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Čert na zdi
Název cyklu by mohl napovídat, že půjde 
o příběhy se satanskými náměty, ale jedná 
se „jen“ o fantaskní povídky se sociálně-
-kritickým podtextem. Děsivé momenty 
najdeme pouze v některých z nich.
Objevuje se tu opět téma spiritistické 

seance v povídce Jasnovidka, nicmé-
ně se v ní odhalují spíš špatné povahové 
vlastnosti než záhrobní tajemství. Soud-
ce Paukner tu tentokrát vystupuje ještě 
jako živá osoba. Bizarní soupeření dvou 
nejstarších obyvatel městečka nalezneme 
v povídce Soupeři.
Zajímavý příběh přinášejí Hodinky pana 

Balabána. Ve městečku se usadil nový 
hodinář. Stal se obětí pomluv a nedůvěry, 
nedostával žádné zakázky. Pan Balabán, 
jeho bytný, se mu rozhodl v den svých 
čtyřicátin svěřit do opravy staré hodin-
ky po dědečkovi. Další ráno byl hodinář 
nalezen oběšený. Pan Balabán si vyzvedl 
opravené hodinky, zabalené v papíře, na 
němž byl podivný vzkaz: „Dobrý člověče, 
vy na mne budete pamatovat!“ Záhy se mu 
hodinář zjevil ve snu: „Kýval se ze strany 
na stranu tenkým, nalomeným krkem, špulil 
zarostlé, promodralé tváře, pohazoval smol-
nou kšticí a vlídně se usmíval na svého dob-
rodince, zbroceného studeným potem. Když 
se na něho sdostatek vynadíval, promluvil 
k němu důtklivým záhrobním basem: „Do-
kud ty hodinky půjdou, bude s vámi dobře. 
Ale běda, zapomenete-li je kdy natáhnout!“ 
Pak zmizel s posupným chechtotem.“ Pan 
Balabán pak o chod hodinek opravdu pe-
čuje a – začíná mládnout, jako by se obrá-
til chod času. Pokud vám to snad připo-

míná film The Curious Case of Benjamin 
Button (Podivuhodný případ Benjamina 
Buttona) z roku 2008 režírovaný Davi-
dem Fincherem, který byl adaptací krát-
ké  stejnojmenné povídky napsané před-
stavitelem ztracené generace Francisem 
Scottem Fitzgeraldem a vydané v květ-
nu 1922, pak vězte, že ta Havlíčkova je 
mladší, z roku 1931. Znal ji, nebo je to jen 
náhodná shoda? Nicméně když dva dělají 
totéž, není to vždy totéž. Vyústění povíd-
ky je do značné míry ironicky mrazivé: 
omládlý Balabán opustí rodinu i měs-
tečko a zmizí. Po řadě let je v rozrytém 
rodinném hrobě nalezen nedonošený šes-
timěsíční plod mužského pohlaví. Že by 
se pan Balabán vrátil do lůna své matky?
Povídka Knihožrout, vydaná původně 

jako bibliofilie, je napsaná v rozmarném 
boccacciovském duchu a věrně připomí-
ná renesanční novelu. Tři spiklenci: pros-
titutky zvané dle svých tělesných proporcí 
Velryba a Vosa a jejich pasák Martin Býk 
se rozhodnou ožebračit souseda, asketic-
ky žijícího milovníka knih, prostě Kniho-
žrouta. Ženy se ho pokoušejí rafinovaně 
svést, což se nakonec zdaří až na druhý 
pokus Vose, která se za něj provdá. Ná-
sledně musí oběť připravit o majetek. Te-
prve pak se příběh zvrhává v horror, kdy 
Knihožrouta povedený trojlístek postup-
ně připravuje o smysly, oslepí ho, zbaví 
sluchu a hmatu, aby nemohl kontrolovat 
své největší bohatství: knihy. Muž umírá 
v bludné představě, že měl milující ženu, 
která se o něj vzorně starala. Nicméně 
i na jeho trýznitele čeká nezáviděníhodný 
osud.
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Jinak v povídkách s oním příslovečným 
čertem v názvu: Čert na zdi a Ubohý 
čert, není ďábelská bytost hrůzným dé-
monem, nýbrž jakýmsi katalyzátorem 
odhalování pravých povah lidí a mezilid-
ských vztahů.

Prodavač času
Součástí tohoto souboru je především 
takzvaný kalvachovský cyklus, tvořený 
sedmi povídkami. Ty zachycují epizody 
ze života drobného úředníka Jana Kal-
vacha, odehrávající se v rozpětí šestnácti 
let. Kalvach sám nese řadu autobiografic-
kých rysů, nicméně jeho osudy, poklesky 
i zápasy jsou podány se značnou ironií 
a nadhledem.
Horrorový charakter má hned první 

příběh, Svatá noc. Malý syn Kalvacho-
vých před Vánocemi těžce onemocněl, 
několik týdnů ho sužují vysoké horečky. 
Otec je už zcela vysílen z práce v kance-
láři a z probdělých nocí u lůžka nemoc-
ného. Na nátlak rodiny se jde vyspat do 
vedlejší místnosti. Sužují ho děsivé sny, 
v nichž marně shání pomoc při záchra-
ně umírajícího syna. Některé vize jsou 
opravdu až groteskní: „Mrtvé dítě leželo 
na holé zemi u jejich nohou. Jinak nebyl na 
hřbitově nikdo. Černé cypřiše, sestříhané do 
jehlanů, stály tu a tam mlčenlivou stráž. 
Vzduch se nehýbal a nedalo se zjistit, je-li 
jaro či zima, ráno či večer. Kněz však nepři-
cházel, ačkoli ho slyšeli, jak uvnitř zvoní po-
svátnými nádobami jako pilná hospodyně, 
šukající po kuchyni. Rozhodli se tedy, že své 
dítě pochovají sami. Vystoupili po několika 
stupních k vysokému, šedému náhrobku, aby 

z kamenné rakve, kterou nesli andělé ztuh-
lých očí, sňali víko. V rakvi bylo však už 
jedno dítě, hrozné, znetvořené rozkladem, 
se strupovitou pokožkou, propadlým nosem 
a bezbarvými duhovkami. (Kalvach v něm 
ihned jakýmsi vnuknutím poznal svého 
staršího bratra, který zemřel kdysi dávno 
před jeho narozením.) Nyní šlo o to, aby 
druhé dítě srovnali k prvému. Bylo nutné 
umístit je proti němu, hlava vedle nohou, 
nohy vedle hlavy – tak asi ležívají v příliš 
těsných kočárcích sourozenci chudých. Avšak 
co to? Jejich mrtvý hošík nechtěl ležet tiše. 
Pohyboval ručkama, překládal nožky. Ne-
zbývalo vyčkat, než se uklidní. A tak tu stá-
li, otec i matka, naplněni děsem a rozdíráni 
neslýchaným zármutkem. Čas plynul a dítě 
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se pořád ještě hýbalo. Proč se hýbe? Cožpak 
jsme je dosti dobře neuložili? A opět vtěs-
návali nožku k nožce, ručky podle tělíčka.“ 
A probuzení z těchto fantasmagorických 
snů je pro Kalvacha snad ještě horší.
Povídka Dobrodružství vypráví o tragi-

komickém milostném Kalvachově vzpla-
nutí a oproti předchozí působí odlehče-
něji, stejně tak snad nejpoetičtější z nich 
s názvem Apríl. 
Amorek smrti přináší povídku s námě-

tem možná až příliš aktuálním. Kalva-
chovi jsou na letním bytě s komunikativ-
ní a přátelskou dcerkou Věruškou, která 
nemá problém nalézt si kamarády. Jenže 
problém je v tom, že všichni záhy umírají 
na záškrt… „Věrka si strčila do pusy sko-
ro celou od hlíny zamazanou pěst. Dávila 
se pláčem. Nyní mu již nemohla vzdoro-
vat. Tam na voze v rakvi ležela Květuška, 
plaché dítě s copánky svázanými tkanič-
kou, důvěřivá kamarádka. A pak ještě cosi: 
„Maminko, bojím se, v hospodě je schována 
smrtka s kosou, až se setmí, bude strašit po 
vsi. Podívá se k nám do oken!“ „Hloupá,“ 
utěšovala ji Hela, usmívajíc se mezi slza-
mi, „smrt, která si vzala Květušku, je krásný 
růžový andělíček!“ Auto muselo na chvilku 
zastavit v zatáčce, aby počkalo na opozdi-
vší se funusníky. A v tom okamžiku – och, 
Pavlínka s kulatýma nožkama ji viděla do-
cela dobře – malinká, půvabná, průhledná 
smrtka s věnečkem svlačců kolem bílého čela 
se sesunula z pohřebního vozu a zmizela 
v žitě podle cesty. Klasy nad ní zašelestily, 
jako by přes ně přeběhl vítr. Pavlínka o tom 
nikomu neřekla. Večer, když Kalvachovi ve 
veliké světnici jedli chléb s máslem a zapí-

jeli jej mlékem, rozhrnula cihlářova hol-
čička toužebně žito tam na tom známém 
místě a hle – půvabná, křehká tvářička na 
ni šelmovsky vykoukla. Přes srpek měsíce 
se honily mraky, mlha stoupala od rybníka 
a malá smrtka byla tak krásná, měla snědé, 
tenké ručky, jenže neměla již kolem čela vě-
neček ze svlačců, ale z modrých chrp. Nebylo 
možné jí odolat, když tak vábila, když si tak 
toužebně přála si s ní hrát!“
Povídky Partie šachu a Poslední kolo 

vrhají ironický pohled na hlavu rodiny 
Kalvachových a zároveň věrně ukazují 
generační rozpory.
Horrorové prvky přináší opět až posled-

ní povídka cyklu, Poutník v mlze. Kal-
vach se necítí dobře, lékař tvrdí, že jsou to 
jen nervy. Nicméně jeho stav se příliš ne-
lepší. Rozhodne se tedy odjet odpočinout 
ke známým, manželům Rajnerovým, kte-
ří žijí v myslivně uprostřed lesů. Kalvach 
byl kdysi do Rajnerovy manželky plato-
nicky zamilován, nyní kriticky hodnotí 
svůj dosavadní život a soudí, že by se s ní 
měl lépe. Po cestě téměř usne a málem 
zapomene přestoupit v Berouně. Motá se 
mu hlava, z rozjíždějícího vlaku vyskakuje 
na poslední chvíli. „Jen jedno je Kalvacho-
vi podivné, že je takové ticho. Když skákal, 
když padal, slyšel zřetelně nějaký strašlivý 
výkřik, kdosi se velmi polekal, a teď všichni 
ti lidé na nástupišti tak pokorně a diskrétně 
mlčí, sledují ho vážnými pohledy, nikdo se 
nesměje. (…) A pak je tu ještě něco zvlášt-
ního, Kalvach se cítí neobyčejně lehký. (…) 
Už se tak netěší, jako se těšil, už se tak ne-
raduje, cosi ho skličuje, ale co? Snad právě 
jen to jediné, že je všude kolem něho takové 
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ticho. Takřka ponuré ticho.“ V podivném 
tranzu přestupuje do dalšího vlaku a pak 
míří k myslivně a k Mileně Rajnerové … 
Ale to vše jsou už jen přeludy umírají-
cího. „Kalvach umřel v ambulančním voze 
na berounském nádraží, žíly přejetých no-
hou jakžtakž obvázány, v moři své prolité 
krve, s hrdlem zajíklým voláním pozdě po-
znané lásky.“ Ano, své alter ego Kalvacha 
nechal Havlíček zemřít 8. března 1943. 
Děsivá je na tom skutečnost, že takřka 
přesně o měsíc později, 7. dubna, skonal 
i jeho tvůrce.
Ze sbírky Prodavač času má k horroru 

blízko také povídka Pes. Příběh o účet-
ním Vořechovi, který šlape na paty ce-
lému osazenstvu kanceláře a vyslouží si 
přirovnání (dané i přiléhavým příjme-
ním) k psovi, začíná spíš jako humorná 
historka. Posléze začíná nabývat až gro-
teskních rysů, neboť přísný účetní podlé-
há představě, že se na psa skutečně mění. 
Šílenství ústí v hrdinovu smrt.
Hrdinkou povídky Děvka páně je šest-

náctiletá dívka, která se v obecenstvu na 
operním představení zalíbí diktátorovi. 
Ten s ní stráví noc a zaváže ji mlčenlivos-
tí. Jenže naivka je tak nadšená, že se stala 
milenkou propagandou vychvalovaného 
despoty, až začne o dobrodružství mluvit. 
Příliš mluvit. Ve státním zájmu skončí se 
střelnou ranou v týle, její otec je povýšen. 
A o případu se mlčí.
Povídka Past vypráví o mladičké služce, 

která se dostane, jako už před tím několik 
dalších, do moci psychicky nevyrovnané-
ho manželského páru. Příběh je z velké 
části nazírán očima sousedů, kteří už tuší, 

co dívku čeká. Pointu se čtenář dozví sa-
mozřejmě až na konci. Fyzické i psychic-
ké trýznění je spíš naznačeno, explicitně 
je popsána jedna scéna, ale i tak povíd-
ka vyvolává nepříjemné mrazení. „Eliška 
byla jen hloupá služka, naprosto nerozu-
měla psychologii neukojených nebo dokonce 
úchylných osob, neuměla se dostatečně káti 
za svou nepřístupnost. Ve své neuvěřitel-
né pošetilosti se domnívala, že onehdy ušla 
smrtelnému nebezpečí a že se jí nyní její 
paní za svou porážku mstí.“
Povídka Vše pro dítě líčí s nadhledem 

pocity novopečeného otce, jehož dítě ne-
chce v noci spát, což může někdo, zvlášť 
kdo to zažil, také považovat za horror: 
„Stará milostpaní pláče, má nervový zá-
chvat, už je prý z toho nevyspání celá ne-
mocná, a mladá milostpaní mě požádala, 
abych za vámi šla do hospody a vyřídila 
vám, že máte přijít chovat. Povídala, jest-
li hned nepřijdete, že si něco udělá.“ Ho-
vor několika takto „postižených“ mužů 
se začíná točit kolem jakéhosi tajného 
chvatu, jimž babičky uspávají dítě a bez 
něhož poté nemluvně neusne. Dítě na ně 
zvykají v okamžiku, kdy cítí, že je rodina 
odstrkuje a žádají za prozrazení tajemství 
výkupné.
Havlíček často zařazuje horrorovou 

doušku i do povídek zcela jiného ražení, 
třeba do hořce humorného Pana Bycha, 
vyprávějícího příběh neschopného ožraly, 
který přijde o místo, následně prošustru-
je peníze a místo návratu domů, kde by 
to slízl od manželky, se zpije do němoty. 
„Měl jsem to podařený sen, jen co je pravda! 
Ocitl jsem se mezi cikány, v takové špinavé, 
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polorozbořené chalupě. Chtěl jsem se odtam-
tud nějak vymotat, ale podlaha byla plná 
všemožné havěti, švábů, rusů, přišlápnu-
tých kobylek – ta se vlekla o jediné noze, té se 
střeva ploužila za zadečkem – a já byl bos! 
Lepilo se mi to na chodidla, hryzalo mě to 
do prstů, bránilo se to. Žaludek se mi obracel 
naruby…“ 

Vzdoropohádky
Do tohoto cyklu jsou zahrnuty texty, kte-
ré tu více, tu méně připomínají pohádky. 
Velká část z nich je jinotajná, některé 

mají zdánlivě blízko ke křesťanství (např. 
Ovoce života, Bůh mého dětství, Bo-
hatec a chudý lazar), i když se Havlíček 
otevřeně hlásil k ateismu.
Charakter horrorové pohádky má Faus-

tova smrt. Vypráví o městě, jež trpí pod 
despotickou vládou muže, kdysi mudrce, 
„který má celé peklo příšer k svým službám, 
obklopeným svými černými milci, svými ot-
rockými sluhy, kteří pro něho vydrancovali 
všechny poklady země, aby vyhověli jeho 
choutkám“. Faustovo království je vykres-
leno v temných barvách: „Stačil sebemen-
ší vzdor, sebemenší projev nesouhlasu, aby 
byla oběť vševidoucím a všeslyšícím ďáblem 
označena, přemožena pochopy a předvedena 
katu. Více než polovina všech měšťanů byla 
zmrzačena. Ten byl hluchý, ztratil sluch pod 
ranami Faustových pacholků, poněvadž se 
osmělil reptat proti uzurpátorovi, ten byl 
slepý, byly mu vypíchány oči, jimiž pohlédl 
záštiplně na svého pána. Beznozí, bezrucí, 
s přeraženými žebry, s vymknutými sanice-
mi, ohněm poznamenaní, plížili se lidé po 
ulicích. (…) Ani život ani smrt – takový byl 

tedy únorový večer onoho pozdního středo-
věku, kal lidských chrchlů ležel na dláždění, 
v domech blikala umrlčí světýlka, poněvadž 
se lidé styděli svých vlastních zmučených 
tváří a měli raději temnotu než světlo. (…) 
Faust byl všemocným pánem věcí na zemi, 
bylo podobno pravdě, že jím bude i po smrti. 
S takovými vyhlídkami nemohli lidé toužit 
ani po věčném klidu, který hrozil být spíš 
věčným neklidem.“ Ale jednoho večera 
přeci jen přišla změna – letité bezvě-
tří skončilo. „Pomalu, jako když se mrtví 
budí v rakvích, zvedali hlavy na lůžkách, 
v nichž leželi beze snů, se srdci hlasitěji 
a hlasitěji bijícími – snad to již byla něja-
ká naděje – přistupovali k oknům, otvírali 
je a hleděli vzhůru, vzhůru, s nechápavostí 
a tupou nedůvěrou. Odkud vítr? Jak to, že 
vítr?“ A pak z dáli zazněl dusot kopyt. 
To se k městu začal blížit mytický Posel 
smrti. Celá povídka je jakousi alegorií na 
události konce třicátých let, vznikla pří-
mo v tragickém roce 1939.
Symbolický je také Dolfa rváč, o krimi-

nálníkovi, který terorizuje celou vesnici, 
než se mu postaví bývalý ruský zajatec 
Voloďa. Všichni zajisté tušíme, kdo se 
skrývá za tím odporným Dolfou.
Trošku mrazí i z povídky Hry dědy 

Čtveráka o tajemném staříkovi, který 
organizuje hry tří dětí, s tím, že jedno 
z nich vždy otevřeně šikanuje. Nicmé-
ně jejich skutečný život v dospělosti ony 
často kruté hry věrně kopíruje. 
I do poetické pohádky Johan a víla 

vpašoval Havlíček hodně černý humor: 
„Strýček Johan a tetička Aloisie spolu měli 
mnoho dětí. Kolik, to vám ani nepovím, 
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skoro každý rok se jim nějaké narodilo a sko-
ro každý rok zas nějaké umřelo. Obyčejně 
umíraly na nemoc, které se říká psotník. 
Děťátko bylo veselé, mělo se k světu a najed-
nou začalo stonat, dostalo křeče. Brzy potom 
truhlář se skleněným okem dodal do strýčko-
va bytu malou rakvičku. Na neštěstí umírali 
strýčkovi a tetičce samí chlapečkové, ty děti, 
které jim nakonec zůstaly, byly samé hol-
čičky. A strýček Johan by si byl hrozně přál 
vychovat alespoň jednoho chlapečka! Když 
jim umřeli za sebou tři Jeníčkové, zkusili to 
s Pepíčky, ale Pepíčkové se také nevydařili. 
Pamatuji se docela dobře na jednoho tako-
vého Pepíčka, ten měl náramně rád červené 
pelargónie, toužebně po nich vztahoval ruč-
ky, když potom umřel, naše maminka mu tu 
pelargónii zasadila na jeho dětský hrobeček. 
Ach, tyhle hrobečky nebohých strýčkových 
dětí! Bylo jich tolik, že si je strýček s tetičkou 
již ani nepamatovali.“       

O marné lásce
Nejútlejší cyklus Havlíčkových poví-
dek je nazván O marné lásce. Zdánlivě 
by zde ani nemělo být nic horrorového, 
protože se většinou jedná opravdu o mi-
lostnou prózu, ale to by se nesmělo jednat 
o Havlíčka.
Text Dveře do povídky zprvu slibuje le-

dacos. Hlavní hrdina se ubytuje v podná-
jmu na Malé Straně. Jedná se o starobylý 
pokoj se zazděným gotickým portálem. 
„Nemyslete si, že jsem byl takový hlupák, 
abych si představoval, že už první noc 
spadne ze stropu noha, pak druhá, až z toho 
bude celý kostlivec, a ten že na mně bude 
chtít, abych ho nějakým obtížným způsobem 

osvobodil. Tenkrát ale nebylo ještě tak na-
dobro z módy všelijaké to povídání o straši-
delných domech, o svíčce, která zhasne právě 
o půlnoci, o ledové ruce, která spočine na ra-
meni …“ A skutečně – jeden večer se od-
tamtud ozývají podivné zvuky. Rozhod-
ne se tedy tomu tajemství přijít na kloub. 
Tajemno je rozehráno, čtenář napjat, 
nicméně strašidelná historka se nakonec 
změní v pouhý rozmarný příběh.
Povídka Vítr sugestivním způsobem 

líčí pohled do ulice, jíž vane silný vítr, 
a – je zde spáchána vražda. „Ústa nepo-
tažená koží, se strašlivě šklebí, oční jamky 
jsou prázdné, na pomyslných lýtkách přelu-
dů hubeně pleskají hadry. (…) Vtom mezi 
dvěma poryvy vichru – slyš – výkřik bolesti! 
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(…) Pak je nůž zastrčen do kapsy, ruce, kte-
ré vraždily, podrobeny krátkému zkoumání 
a muž s táhlým oddechem vstupuje dveřmi, 
které mu vylily vstříc světlo a šum. Bez-
starostný hlas života, děsivý pablesk smrti, 
prašné stopy zabijákových nohou, všechno to 
dědictví přejímá vítr a rozsévá je po polích 
a lukách (…) Na místě nejvíce holém, nej-
více opuštěném, mezi kameny a sporou trá-
vou leží rozpřažený, zemi objímající člověk. 
Chtěl by se ještě víc natáhnout, ale nemůže. 
Chtěl by volat o pomoc, ale nemůže. Vzduch 
je těžký, jak nikdy nebyl, v hrudi třikráte 
probodené hlodají nevyřčená slova.“
Kinžal je působivou psychologickou 

studií milostného zklamání, které končí 
sebevraždou a těžkým úrazem. „Najed-
nou se oběma rukama chopila ramínek tri-
kotu, vztekle jimi trhla, jakési knoflíčky ule-
těly a již měla hruď obnaženu až do pasu. 
Vzdech, plný bolestné slasti – stála jako 
u vytržení – celá snědá, nikde ani místečka, 
nedotčeného sluncem. Zešílela? Ruce rozho-
zeny, jako by se někomu dávala. (…) Svez-
la se do mechu, oběma rukama si nasadila 
kinžal těsně pod levý prs a rychle bodla, dřív 
než si to chlapec mohl uvědomit. Ruce jí bez-
vládně klesly, hlava se schýlila. Jeden tma-
vý hádek pílí k boku a kape na zem, druhý 
jako tenká nitka stéká z koutku pokřivených 
úst. Nůž pevně vězí v ráně. (…) Svinula 
se do klubíčka – mohl ještě znamenat pole-
kaný a zoufalý pohled křiklavě šilhajících 
očí – opřela rukojeť o kámen a celou tíhou na 
ni nalehla. Hrozně, po dětsku zaúpěl, spat-
řil, ano spatřil hrot nože proniknout zády 
a veliké, rychle se šířící tratolisko krve.“ Jak 
vidět, autor (nejen v této povídce) půso-

bivě propojuje zobrazení smrti s erotic-
kými motivy. V Kinžalu nakonec opět 
dojde také na fantaskní vidiny s umrlci 
a rakvemi. Ale u Havlíčka nás to už ani 
nepřekvapí.

HAvLÍČKOvO HORROROvé BIZARRO 
ZáNIK MěSTEČKA OLŠINy

Novelu Zánik městečka Olšiny napsal 
Havlíček v roce 1930, až těsně před smrtí 
ji stačil přehlédnout a připravit pro tisk. 
Vydání se však už nedočkal. Zánik poté 
vyšel jako titulní text posmrtného svaz-
ku Havlíčkových drobných próz v roce 
1944. A jistě stojí za přečtení i dnes, 
myslím, že mnohé překvapí svým origi-
nálním černým humorem a bohatou fan-
tazií.
Příběh zachycuje dvanáct posledních 

dní typického českého maloměsta Olši-
ny. Hned na začátku probudí kolem půl-
noci penzistu Holce hlasité hořekování. 
Sestoupil k němu jeho anděl strážný, aby 
mu sdělil, že pánbůh zemřel, neboť byl 
velmi starý. Stejná zpráva byla zvěstována 
i dalším lidem. „Něco nám hrozí?“ polekal 
se stařec. A anděl vysvětloval: „Všechno 
nám hrozí. Všechno, nač si jen můžeš pomy-
slit. (…) Zákony se uvolňují, když zákono-
dárce zemřel. Nastane něco děsného. Život 
i smrt se smísí. Organizace času se rozpad-
ne. (…) Nejhorší je, že se musí počítat s úto-
kem zlých mocností na uprázdněný trůn.“ 
Dějová linie novely je, v rozporu s ob-

vyklou definicí tohoto žánru, velmi volná, 
jedná se spíše o sled jednotlivých epizod. 
Autor vtipně domýšlí, k čemu by mohl 
vést rozpad zažitých pořádků.
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Okolí městečka, od následujícího rána 
zahalené mlhou, obklopují ohromná hej-
na havranů – převtělených pekelníků. 
Z města se nijak nedá odjet. Když se o to 
pokusí zkušený kočí Bartoň, vrátil se zce-
la zmatený až po několika hodinách. Pe-
kelníci začínají pokoušet obyvatele: zřídí 
na náměstí jakousi peep show, v němž 
mohou pánové vidět svou první lásku, což 
samozřejmě vede k milostným poblouz-
něním a žárlivosti. Nedlouho poté se ve 
městě dokonce objeví nefalšovaný čertí 
bezdomovec. Na hřbitově mezitím ob-
živli mrtví a rozhodli se navštívit městeč-
ko. Výpravu vedl nedávno zesnulý cukrář 
Pařízek, který k tomuto účelu vyhrabal 
pošlou herku, nyní zrozenou k novému 

životu. „Pařízek seděl majestátně na kozlíku 
jako dvorní kočí na císařské svatbě. Nehle-
dě k nazelenalému odstínu pleti a k odulosti 
zaviněné pokročilým rozkladem, mohl být 
docela dobře pokládán za živého. Žebřiňák 
drkotal po dlažbě, a ačkoli se cukrář snažil 
krotit bujnost svého vraníka a jel co nej-
pomaleji, ozývaly se z něho vzteklé skřeky 
a tlumené bědování. Několik nejstarších 
mrtvých, kteří dosud jakž takž drželi pohro-
madě, nesneslo ustavičné otřásání a zvolna 
se sesouvalo v pouhé hromady kostí.“ Přes 
proklamace umrlců typu: „Přece snad ne-
jste tak pošetilí, abyste se nás báli? Teď již 
mezi námi není podstatného rozdílu, nejsou 
žádní mrtví, všecko je živé, anebo chcete-li, 
všechno je mrtvé,“ se obyvatelé Olšiny se 
zježenými vlasy ukryli v domech. Ná-
sledně se strhla bitka, při níž oživlí mrtví 
demolovali okna a výlohy hokynářským 
zbožím i částmi rozpadlých kostlivců. 
Neváhali se vrhnout i do osvobozování 
kamaráda uvězněného ve školním kabi-
netě k výuce anatomie.
Následující den se koná mše. Děkan 

v kostele neví, co řádně kázat, navíc do 
bohoslužby zasahují i přítomní čerti, kteří 
se po smrti boha přestali bát příslovečné-
ho kříže.
Lidé bez božských zákonů nemohou ani 

zemřít. Z této premisy vychází asi nej-
zábavnější pasáž celé novely. Na opilé-
ho muže čekala rozezlená manželka. Při 
potyčce ji manžel bodl. „Velmi zajímavé 
však bylo, že se vůbec nestalo to, co mělo pod-
le všech předpokladů nyní následovat. Žena 
sice vykřikla leknutím, dokonce se pitvorně 
zašklebila, sáhla si rukou na záda a na-
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hmatala trčící tam nůž, nezhroutila se však 
pod smrtící ranou, nýbrž ihned začala muži 
strašlivě láti. (…) Podnícen urážkami, ji-
miž ho častovala, zmocnil se s pravým vá-
lečným štěstím svého zavíráku a bodl znovu, 
tentokrát do prsou protivnice. Žena zaječe-
la ještě pronikavěji a popadla ho za pačesy. 
Pecháček bodal a bodal jako pominutý. Nůž 
se zbarvil krví, ale to bylo také všechno. Pe-
cháčková neochabovala, nepadala do mdlob, 
nebyla mrtva – byla nezranitelná!“ Manžel 
dokonce kumpánům slíbil, že jim za po-
platek klidně ukáže další bodnutí. Holič 
se zase pro legraci a zábavu ostatních 
oběsil. „Bílek, aby dokázal, že to je opravdu 
psina, chytil se viselcových nohou a houpal se 
na nich s vítězným pokřikem. Holičovy rysy 
pomalu ztrácely svůj škleb, tvář se nadula 
a zmodrala, ústa se otevřela v hrozné zív-
nutí, nemotorný jazyk vyběhl.“
Zbývající kapitoly novely vrší další a další 

bizarnosti, vyvolané smrtí boha. Nicméně 

nakonec jsou obyvatelé městečka vyzváni 
k podpoře nebeského vojska v konečném 
střetnutí s mocnostmi pekla, k němuž 
dojde onen dvanáctý den po smrti boha. 
A co myslíte? Zvítězili andělé, nebo ďáb-
li? Nebudu prozrazovat, ale leccos o Ha-
vlíčkovi už tušíte.

ZávěR
Jaroslava Havlíčka nelze považovat přímo 
za horrorového autora, ale k hrůze má ve 
svých dílech blízko. Ona baladičnost 
a předurčenost temného osudu hrdinů je 
pro něj typická. Ať se postava snaží sebe-
víc, nakonec stejně ztroskotá. Vše je často 
podáno s ironií, která ale nijak netlumí 
tragičnost příběhů. Hrůzné motivy Ha-
vlíček občas vkládá i do povídek zdánlivě 
idylických, dokonce i do pohádek, o to 
více pak šokují. Nakonec překvapí jeho 
originální smysl pro humor, který se ve 
výsostné míře projevil zejména v Zániku 
městečka Olšiny, v němž se rozpad ne-
beských pořádků stal jakýmsi katalyzá-
torem demaskujícím lidské i společenské 
nešvary. V mnohém mi tahle novela při-
pomněla fantaskní scény z Bulgakovova 
Mistra a Markétky. Za tohle všechno 
bychom jistě mohli jako fanoušci hrůzy 
adoptovat Jaroslava Havlíčka do naší vel-
ké, otevřené a tolerantní horrorové rodi-
ny. 

Poznámka:
Havlíčkovy prózy jsou v rámci projektu 
Jaroslav Havlíček a jeho Jilemnice dostup-
né na http://www.jaroslavhavlicek.cz/.

• Petr Boček
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Je to prostě strašlivé! Po tolika letech — 
a opět jsem zaslechl za sebou na ulici 

své jméno a ztajený šepot. Toho zdrsně-
lého pohledu světlých očí, když jsem se 
ohlédl! Jak mě znala? Nikdy jsem tu ženu 
neviděl. Pořád ještě stíny minulosti? Vždyť 
je tomu již patnáct let! Soud mě osvobo-
dil, lidé, kteří se účastnili onoho smutného 
procesu, slzeli nad mým neštěstím a nad 
mou zřejmou nevinou, a přece jsem pro-
padl do kasty zavržených — snad svou 
vlastní tíhou. S trochou lehkomyslnosti 
byl bych se mohl již dávno pozvednout, 
avšak já nemám tuto vlastnost a pokorně 
jsem trpěl pod svým břemenem. Nelituji 
ztracených let, jsem dokonce rád, že jsem 
nadán citlivým srdcem, které mne muči-
lo bez shovívavosti — proč však mám být 
srážen znovu tam dolů nyní, když jsem ko-
nečně dosáhl jisté rovnováhy ve svém svě-
domí, když jsem se domníval, že minulost 
je zapomenuta a že je na čase, abych opět 
počal žít?
Nesčetněkrát jsem probral v duchu 

všechny motivy onoho neblahého ukvape-
ní, za něž jsem zaplatil celoživotním kli-

dem. Och, byl jsem k sobě vždycky přísný 
a nenalhával jsem si, že by tu nebylo viny. 
Prožívaje za bezesných nocí znovu a zno-
vu onu hroznou scénu, dosazoval jsem 
rozvážnost a opatrnost místo tehdejší své 
pošetilosti a nikdy jsem nesehrál hru tak 
špatně jako tenkrát. Byl bych zcela jinak 
jednal, býti mužem, jakým jsem dnes, byl 
jsem však pouhé dítě, rozhodnutí, jež jsou 
mi dnes nasnadě, byla mimo můj dosah. 
Tenkrát jsem byl zbabělý, zbrklý, podléha-
jící vlivům, zvlášť jejímu vlivu. Byla přece 
o pět let starší než já, a již hotová žena — 
jak jsem neměl propadnout děsu já, osm-
náctiletý chlapec, když její hrůza byla tak 
strhující?
Seznámil jsem se s ní před pekařským 

krámem. Vítr jí vyrval chlebenku a hnal ji 
blátem. Zvedl jsem ji — byla to moje pří-
ležitost, měsíc jsem se již ohlížel za jejími 
úsměvy. Bydlela v téže ulici co já. Vzpomí-
nám, jak měla kyprá, až příliš kyprá ústa 
a živůtek vzdutý tak nemožně, že každý, 
kdo ji potkal, musil si pomyslit: To děvče 
přehání. — Podala mi ruku a já, podržev ji, 
podle rozpíchaných prstů poznal švadlen-

Přicházející 
z pekel

Jaroslav Havlíček
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ku. Smála se drobným, hrdelním smíchem. 
Vystihl jsem, že je ji snadné získat, a zatou-
žil jsem po rychlé, úspěšné a veselé lásce. 
Doprovodil jsem ji na práh jejího domu. 
Vyzvala mne, abych vstoupil s ní. Ani mi 
nenapadlo se zdráhat. Byl jsem studentem, 
měl jsem smysl pro romantiku, válka mi 
visela nad hlavou. Odvody mého ročníku 
byly již vyhlášeny. Neměl jsem, proč bych 
nežil jako všichni kamarádi v mém věku, 
bezstarostně, nemysle na zítřek, který ne-
byl vábný a nic nezajišťoval, snaže se získat 
v přítomnosti, co se získat dalo.
Marie byla majitelkou módního saló-

nu a bydlela v jednoduchém přízemním 
domku. Její byt se skládal z dílny a ložnice. 
Do dílny byl vstup přímo ze síňky, která 
rozdělovala domek na dvě stejné poloviny. 
V druhé polovině bydlela domácí, penzis-
tka, načisto hluchá paní. Ložnice byla šerá 
a byla současně písárnou, v ní vyhotovova-
la Marie své účty a kreslila vzory. Nad širo-
kým lůžkem visel těžký vojenský revolver 
v koženém pouzdře a podobizna malého 
komického tlouštíka v uniformě šikova-
tele. Neptal jsem se jí po původu obou 
těch věcí, nezajímal jsem se o to, měla-li 
kdy jakého milence. Ostatně v první noci, 
již jsem strávil v jejím lůžku, dříve než mi 
ulehla po bok, se smíchem sňala onu po-
dobenku a obrátila ji čelem ke zdi. Bylo to 
gesto více než výmluvné.
Plavá Marie byla rozkošnou milen-

kou. Jsouc starší a živíc se sama, dívala se 
na mne jako na dítě, které si vypůjčila ke 
hře i starosti. Byla velmi mateřská, přišíva-
la mi knoflíky, hladila mne po vlasech, ob-
čas mi podstrčila něco dobrého k jídlu, po-

užívala mých drobných služeb, nechávala 
mne učit se v jejím pokoji. Kontrast mezi 
její veselostí a něžnou péčí působil na mne 
neodolatelně — neustále se chtělo obojí-
mu se poddávat. Žili jsme idylu v pravém 
slova smyslu. Zaměstnaným děvčatům 
bylo řečeno, že jsem panin vzdálený pří-
buzný. Pravděpodobně tomu nevěřily, ale 
nám na tom velmi málo záleželo.
Myslím, že jsem strávil asi čtrnáct dní 

v tomto blaženém milování a přespal 
sedm nocí v jejím lůžku, až nadešla osmá, 
na niž nezapomenu, co budu živ.
Přišel jsem jako obvykle již odpoledne 

přímo ze školy a rýsoval u jejího okna 
do samého setmění. Byl již podzim a dny 
se silně krátily. Po odchodu děvčat seděli 
jsme dlouho u stolu, pak jsme šli spát jako 
manželé. Drobounký déšť šlehal do oken. 
Vítr hvízdal v komíně. Občas zahrčela 
ulicí drožka a její světla jako nevlídný po-
zdrav zvenčí kmitla a zhasla na stěnách. 
Bylo příjemné tisknout k sobě teplé tělo 
milenky a v polibcích chutnat iluzi času, 
který neprchá. Drahnou dobu jsme se una-
vovali láskou. Pak jsme usnuli jako zabití.
Zdálo se mi, že se kolébám sem a tam 

na nějakém plavidle — obvyklý spánek 
utrmáceného mládí. Člověk se cítí tak 
bezvládný a lehký, je-li vyčerpán! Výkyv 
sem a výkyv tam — připadalo mi, že to 
trvá již neskonale dlouho, když jsem ucí-
til na svém rameni ruku, cloumající mnou 
hněvivě nebo úzkostlivě. Budila mě Ma-
rie. Probíral jsem se pomalu a neochotně. 
V prvé chvíli, upřev oči do tmy, nemohl 
jsem se ani rozpomenout, kde se nalézám. 
Pak jsem rozpoznal její obličej.
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„Co je?“ — ptal jsem se líně, připomína-
je si slastnou noc lásky, a pokusil jsem se 
o úsměv.
„Petře,“ — šeptala mi — „prosím tě, pro-

buď se! Slyšela jsem takové podivné zvuky 
a jako by někdo mluvil tam vedle. A ještě 
něco, Petře! Podívej se, v dílně se svítí! Ne-
zapomněli jsme přece zhasnout, viď, že ne? 
Ale pak by tam opravdu někdo byl a svítil 
si! Prosím tě, vzbuď se a pokus se rozpo-
menout, jestli jsme zhasli, než jsme ulehli.“
Ne, v prvém okamžiku jsem se nemohl 

rozpomenout, ale bylo to přece tak zřejmé, 
že jsme zhasli! Ve dveřích bylo kukátko, 
jímž sledovala Marie, dlela-li u svého sto-
lu v ložnici, práci svých dělnic. Jím zářil 
nyní přímý a ostrý paprsek a ležel právě 
uprostřed nás na podušce a nebezpečně 
se vysmíval svým nemžikajícím, kruhovi-
tým okem. Je vyloučeno, že bychom si ho 
byli nepovšimli, dříve než jsme usnuli. — 
Usedl jsem vedle Marie a nastražil ucho, 
naslouchaje do tmy.
Bylo ticho. Avšak přece — nemísilo se 

supění některého třetího tam za dveř-
mi do našeho vzrušeného oddechová-
ní? Slyšeli jsme jen tepot vlastních srdcí? 
Místnost vedle byla čímsi oživená. Snad se 
v ní prohánějí jen naše obavy? Vtom — ne, 
to již nebylo neskutečné, to už nebyla jen 
naše předrážděná fantazie — kdosi nalehl 
na dvéře. Někdo naslouchal právě tak, jako 
jsme naslouchali my.
„Je tam snad někdo?“ — promluvila Ma-

rie, ale její hlas byl mroucí a také jaksi 
neskutečný. Naslouchali jsme opět. Ticho 
vedle jako by zhoustlo. „Petře!“ — téměř 
vykřikla Marie — „vstaň a podívej se tam!“

Nechtělo se mi tuze, ale abych si neutržil 
název strašpytle, vylezl jsem z lůžka. Zima 
mě rozklepala, styděl jsem se to však dát 
najevo. Vzal jsem za kliku. Bylo zamčeno, 
jak jsem předpokládal, nikdy jsem neza-
pomenul otočit klíčem, nežli jsem se po-
čal svlékat v tomto cizím bytě. Ulevilo se 
mi. Sklonil jsem hlavu a jaksi příliš rychle 
a nepromyšleně nahlédl kukátkem. Celá 
dílna zářila od rozsvícené žárovky na stro-
pě a byla taková, jakou ji zanechala děvča-
ta, než odešla z práce. Po zemi ležely 
rozházeny odpadky látek. Šicí stroj byl od-
kryt. U zrcadla v koutě stála poloustrojená 
figurína z papíroviny. V místnosti však ne-
byl nikdo.
„Ne,“ pravil jsem s náhle vzrostlou odva-

hou. — „Nikdo tam není.“
„Nikdo?“ — nedůvěřivě se zeptala Marie. 

— „Ale někdo přece musel rozsvítit! Po-
dívej se lépe, prosím tě. Možná že je tam 
přece, a skrývá se.“
Zahleděl jsem se znovu kukátkem, ten-

tokrát pozorněji. Celou dílnu bylo snadné 
přehlédnout. I dvéře do síně se odrážely 
v zrcadle. Nebylo na nich patrno, že by byly 
otvírány. Přehlédl jsem letmo závěry jedi-
ného okna, byly zasunuty. V celé místnosti 
nebylo kusu nábytku tak postaveného, aby 
se za něj mohl skrýt dospělý člověk. Jedi-
né místo, kde by mohl být utajen mému 
zraku tak, že by ho neprozrazoval ani jeho 
stín, bylo u samých dveří do ložnice. Avšak 
ani tam, v koutě utvořeném z jedné strany 
velikou skříní a z druhé sporákem, nemohl 
se skrývat s úspěchem, neboť jedno kříd-
lo dveří bylo zataraseno poličkou na krej-
čovské odpadky, zbývající průchod pak byl 
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tak úzký, že ten, jenž by tam stál, nutně 
by musel clonit výhled kukátkem. — Již 
jsem se chtěl vrátit do postele, když mi 
připadlo, jako by se něčí rukáv otřel o pa-
žení dveří.
„Slyšels?“ — polekala se Marie.
„Snad je to jen kočka“ — pravil jsem ne-

jistě. „Tře se o dvéře.“
Avšak kočka spala na odloženém šatě ne-

daleko kamen a na vyslovení svého jména 
slabě zamňoukala. Toto popření poslední 
logické domněnky mne tak rozčililo, že 
jsem vybuchl hněvem.
„Co pořád máš? Nikdo tam není, díval 

jsem se dobře. Nejsem slepý. Zapomně-
li jsme zhasnout, to je vše, ten šramot 
a to ostatní je jen v tvé bláznivé fantazii. 
A myslíš-li přece, že tam někdo je, proč 
mne posíláš do rukou nebezpečného člo-
věka? Nepůjdu tam. Jsme zamčeni, to sta-
čí. A jdu si lehnout, dává se do mne zima!“
Sotva jsem však učinil několik kroků 

k posteli, snad v odpověď na můj bouř-
livý projev klika poskočila a dvéře sebou 
zalomcovaly tak vztekle, že klíč vypadl ze 
zámku. Bylo zřetelně slyšet těžký, sípavý 
dech.
„Lupič!“ — vykřikla Marie, zoufale za-

plakala a skryla hlavu v krajkách svého 
nočního oděvu.
Pozbyl jsem vší rozvahy — zalomcování 

dveří bylo příliš přesvědčivé. Co platno, 
že jsem v dílně nikoho neviděl — je jisté, 
že tam někdo je. V úzkosti spočinul jsem 
zrakem na těžkém vojenském revolveru, 
visícím nad postelí. Naše jediná spása! Je-
diným skokem jsem se ho zmocnil a zao-
pakoval výhružně:

„Kdo tam je, ať se ihned přihlásí, nebo 
střelím! Budu počítat do desíti!“ — Hlas 
se mi chvěl, a přece jsem se v té chvíli zdál 
sám sobě hrdinou.
Odpovědi jsem se nedočkal, jen táhlý, 

bezmocný vzlyk, podobný zvířecímu za-
vytí, dolehl mi k sluchu, a dvéře zapraskaly 
a prohnuly se, jako by ten, jenž byl za nimi, 
napjal všechnu sílu, aby je prolomil.
Smysly se mi zatemnily. Připadlo mi, že 

již již musí obě křídla povolit a neznámý 
pidimužík, divoch, lupič, příšera prolétne 
dovnitř a vrhne se na nás s nožem v zu-
bech a koulícíma se očima. Zamhouřil 
jsem oči, napřáhl pistoli, stiskl spoušť. 
Hluché prasknutí. Není snad nabit? 
V zoufalství jsem zaopakoval znovu, zno-
vu stiskl — teprve pak vyšla rána a zabou-
řila do nočního ticha.
Výstřel nás polekal jako něco nepřístoj-

ného. Na okamžik jsme zapomněli na svůj 
strach a s obavami naslouchali, neozvou-li 
se kroky sousedů. Bylo však ticho. Ani hlu-
chá domácí se neprobudila. Nevěděli jsme, 
máme-li se z toho radovat či litovat, že se 
neblíží žádná pomoc zvenčí. Znovu jsme 
se soustředili v naslouchání tomu tajem-
nému z vedlejší místnosti. Tam však bylo 
mrtvé ticho. Dvéře se již nepohnuly.
Minuta plynula za minutou — každá 

sama o sobě jako malá věčnost. Nic. Což 
jsme snad byli oba obětí halucinací? Ne-
možné! Vyděšená kočka běhala sem a tam 
po místnosti a mňoukala.
„Buď tiše — ty — ty —“ vybízela ji Marie.
Konečně se uklidnila, usadila se v nohou 

našeho lůžka a hleděla na nás fosforesku-
jícíma očima.
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Ještě chvíli a byli bychom snad ulehli, roz-
hodnuvše se vyčkat vysvětlení až do roz-
břesku dne, kdyby nebyl v nás vzbudil po-
dezření nový zvuk, cosi jako když řídce prší 
z okapu nebo jako když odkapává kohoutek 
vodovodu. 
Nebylo to však zvenčí, bylo to tady. Sáhl 

jsem opět hbitě po revolveru, který jsem po 
výstřelu položil na polštář. Marie natáhla 
ruku k vypínači, nepromluvivši slova.
Znamenal jsem novou hrůzu v jejích 

očích, upřených ke dveřím, a pohlédl týmž 
směrem. Oh — příšerné! Štěrbinou pode 
dveřmi z vysokého prahu odkapávala krev 
kapka po kapce — tap — tap — tap — a tvo-
řila rychle malou, rozplývající se kalužinu.
Hleděl jsem na zjev s očima široce otevře-

nýma a přál jsem si divoce, zoufale, abych 
se probudil z tohoto hrozného snu, neboť 
to přece nemohlo být nic než zlý sen. Pro-
žil jsem dosavad celkem klidný život, měl 
jsem osud maminčina mazlíčka, chovali 
mne doma jako v bavlnce — není možná, 
aby právě mne potkalo tak hrozné neštěstí 
— abych zavinil něco tragického! A přece: 
prolil jsem krev.
Ale proč ten raněný na druhé straně ne-

vzdychá, nepláče, nenaříká? Je to vůbec 
člověk? Proč prve nepromluvil? Je tak 
strašlivě zticha, ten neznámý!
Kdykoliv se mi v životě přihodilo něco 

nemilého, našel jsem vždy útěchu v ná-
ruči matčině. Nyní zde nebylo matky, 
která by ze mne sňala kouzlo svým kli-
dem a obšťastnila mne svou ochranou, 
tak jistou a tak bezpečnou. Já sám měl být 
ochráncem, já sám měl řešit svízelnou si-
tuaci. Žena, jejíž převahu jsem donedáv-

na uznával, vzlykala a chvěla se. Nedovedl 
jsem učinit a neučinil jsem nic z toho, co 
mužného bylo tu — ač pozdě — namís-
tě, a měl jsem co dělat, abych nepropadl 
pusté, beznadějné panice, abych se neskrčil 
u jejích nohou a nedal se do bláznivého 
vřeštění.
Zírali jsme strnule na šířící se tratolisko 

krve druh druhu cizí a k ničemu nepotřeb-
ný. Byla asi stejně rozhořčená na mne jako 
já na ni. Nemístné slůvko stačilo, abychom 
se pustili do trapné hádky. A tu kočka, 
na kterou jsme zapomněli, pomalu, se zje-
ženým hřbetem připlížila se ke kalužině, 
dvakrát třikrát přiblížila nos, ucouvla, na-
konec však spokojeně usedla a klidně poča-
la chlemstat.
To bylo příliš na Mariiny nervy. Zvrátila 

se do lůžka a počala hlasitě naříkat a bě-
dovat. „Zažeň kočku — zažeň kočku — 
proboha!“
Avšak mne opustila poslední rozva-

ha. Vzal jsem na sebe raději úkol snazší 
a zdánlivě ospravedlněný a hladil jsem ji 
po vlasech a šeptal nesouvislá slova útěchy. 
Byla to však jen lest zbabělé duše, snažící 
se oddálit nebo navždy odsunout nutnost 
vstát z postele a jít vstříc bezmezné hrůze 
krvácejících dveří.
Plakala stále a vyrážela výkřiky, jež měly 

být radami: „Zažeň kočku! Jdi a podívej se 
teď kukátkem!“
Můj děs byl však silnější než já. Pokračo-

val jsem v nesmyslném hlazení, mlčel jsem 
a křečovitě zavíral víčka, abych nemu-
sel vidět. Ne, nikdo mne nedostane z bez-
pečné ochrany lůžka. Nikdo mne nepohne 
k tomu, co naprosto nemám sílu učinit.
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V tomto chlácholení, jež nebylo chlá-
cholením, a v tomto zmatku prchala noc 
a ranní rozbřesk se neobjevoval. Marie se 
unavila pláčem, skrčila se na lůžku a pře-
táhla pokrývku přes hlavu. Ulehl jsem ve-
dle ní a zatvrzele mlčel. Ostatně nežádala 
na mně již nic, otupena děsem. Nebylo již 
lásky, nebylo již veselé bezstarostnosti, ale 
jen strašlivý čin, o jehož dosahu jsem ne-
měl ani tušení. Bolícím mozkem jsem vní-
mal neustávající chvění jejího těla a v du-
chu jsem kul zbabělé plány o útěku oknem 
na ulici, dříve než se rozední.
Nakonec — nevím již, zda nakrátko či 

nadlouho, přece jsem usnul.
Když jsem se probudil, byl již bílý den 

a Marie, bledá, rozcuchaná, narychlo odě-
ná do květovaného župánku, stála u ote-
vřeného okna, kryjíc mne zřejmě úmyslně 
celou postavou, a s kýmsi rozmlouvala.
V okamžiku jsem si uvědomil drama 

noci, rozsoudil, že to, co minulo, nebyl 
pouhý sen, a všemi smysly jsem se soustře-
dil na rozmluvu u okna, očekávaje od ní, 
bůhví proč, rozluštění krvavé záhady.
Překvapilo mne, jak přes všechnu noč-

ní rozervanost a přes celý svůj zbědovaný 
zjev byla Marie pohotová v odpovědích 
a přesně vystihující, jak dokonale se vžívala 
do nadhozené situace a jak dovedně vy-
zvěděla z příchozího (byl to muž), co pro 
ni bylo asi důležité zvědět, aniž dala najevo 
zmatek nebo nejistotu.
„Ťukám již dlouho,“ — pravil vlídně hlas 

— „spali jste asi tvrdě. Pověz mi, Marie, co 
jsi mu říkala?“
Viděl jsem ze strany do její tváře. Bylo 

v ní nepochopení, ale vypadalo jako roz-

pačitost. Jednou rukou přidržovala župá-
nek u krku, druhou si pohrávala s kličkou 
okna.
„A proč jsi vlastně nepřišla na nádraží? 

Snad ti bylo líto tam se s ním setkat?“
„Ne — to ne“ — vydechla Marie, zřejmě 

zkusmo — „ale nedostala jsem žádnou 
zprávu.“
„Jak to?“ — polekal se muž. „Mně došlo 

psaní už předevčírem a on mi říkal, že psal 
tobě současně.“ „Nedostala jsem nic“ — 
řekla tvrdě. Viděl jsem, jak se její tvář za-
krabila vzlykem, avšak ovládla se. „Prosím 
tě, švagře — máš tady to psaní? Půjč mi 
je.“
Hledal chvatně, papír zašelestil. — „On 

ještě spí?“ ptal se, podávaje jí žádaný dopis. 
Věděl jsem, že nemůže jít o mne. O koho 
tedy? O toho neznámého, který mlčel 
až k smrti za našimi dveřmi? Počal jsem 
prudce dýchat. Srdce se mi rozbušilo.
Četla dopis. Viděl jsem, jak její oči skáčou 

z řádky na řádek, nahoru i dolů. Četla ko-
nec, pak zase začátek. Dvakrát převrátila 
list. Byla bílá jako stěna.
„A teď mi řekni,“ — pravila s největším 

přemáháním — „jak jsi ho sám dostal sem 
do bytu?“
„Měl jsem přece drožku a drožkář mi po-

mohl.“
„A jak jste se dostali do zamčeného bytu?“ 

— Sotva vyslovovala. Jazyk se jí pletl. Za-
čal jsem tušit to hrozné, co se mi za chvíli 
vyjevilo v celé své zoufalosti.
„Měl přece svůj klíč. Ale ty to již všechno 

víš, Marie!“ Hlas muže za oknem prozra-
zoval všechno podivení a všechnu nejisto-
tu, kterou v něm budily Mariiny otázky.
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„A proč jsi mi ho nechal samotného stát 
na prahu dveří do mé ložnice“ — vykřikla 
tak pronikavě, až mne zamrazilo.
„Neměl jsem odvahu“ — odpovídal po-

malu a provinile — „být svědkem vašeho 
setkání.“
„Teď ale již jdi — jdi —“ koktala nesouvis-

le — „přijď až potom, až se ustrojím — až 
pak — pak ti ho ukážu!“
Chvilku váhal, pak beze slova odcházel. 

Slyšel jsem jeho vzdalující se kroky a s krů-
pějkami ledového potu na čele jsem očeká-
val, co nyní učiní Marie. Její nepřítomné oči 
hleděly do prázdna. Na zemi ležel dopis, 
který jí vypadl z rukou. Sehnul jsem hlavu 
přes pelest a hltal řádky bez ladu a skladu.
„Milý bratře... po tom všem konečně 

domů... jaké to bude setkání s mou ženou... 
uvidíš, jak mne tam zřídili — ... přicházím 
ze samých pekel... Marie, bude-li ještě... 
mysleli, že umřu, ale... bylo by to lepší... 
vezmi nějaký povoz... možná, že transport 
přijede již zítra k vám, mám dovolení za-
stavit se, ač nemám ještě protézy... přijeď ke 
dvěma třem vlakům, určitě...“
„Marie!“ — zvolal jsem v úzkosti — „ty jsi 

vdaná?“
Neodpověděla.
„Tam za dveřmi — to je on?“
Aniž na mne pohlédla, v náhlém rozhod-

nutí zamířila ke dveřím. Nepoznával jsem 
ji v té chvíli, byla tak vážná a pevná, již se 
ničeho nebála. Mne jako by nebylo. Zved-
la klíč z kalužiny krve, pečlivě jej otřela 
o župánek a odemkla. Prudkým gestem 
doširoka otevřela dvéře.
Na podlaze, opírajíc se hlavou o práh, 

leželo tělo bez nohou, krátké tělo, jež jsem 

nemohl spatřit kukátkem, s náhubkem 
obvazů kolem úst, jež neměla dolní sanice 
a nemohla mluvit.
„Petře,“ pravila ponuře Marie, „to je můj 

muž. Tady si ustlal. Laskala jsem se s tebou, 
zatímco on ležel těžce raněn v etapní ne-
mocnici. Věděla jsem to, ale netušila, že se 
ještě kdy vrátí. Nepsal dva měsíce. Ty jsi po 
něm střelil. Jsi vrah. My spolu jsme ho zabi-
li.“ A opřela hlavu o pažení dveří nad mrt-
vým tělem a zůstala beze slov a bez hnutí.

* * *
Tolik let a opět jsem uslyšel ono slovo: 
vrah. Jsem jím, i nejsem jím. Z mých před-
stav nikdy nevymizí obraz onoho trupu, 
ležícího v krvi. Nikdy nezapomenu na onu 
chvíli, kdy jsem vstával z lůžka, abych se 
postavil doprostřed své hanby a své lítosti. 
Nikdy nezapomenu na divoký povyk lidí, 
kteří se sběhli a hleděli s ošklivostí na mé 
drkotající čelisti. Ruka onoho Mariina šva-
gra, která mne držela za límec kabátu, ač 
jsem neutíkal! Nakonec pak to nejhorší: 
Musel jsem překročit onu mrtvolu.
Trpěl jsem mnoho. Netvrdím, že jsem tr-

pěl dosti, ale bylo to také peklo. Nesčetněkrát 
jsem jím prošel znovu. Podruhé ve vězení, 
stoje se sklopenou hlavou před tváří plačí-
cí matky. Potom když jsem se zodpovídal 
před soudem. Od té doby stále a stále v be-
zesných nocích. Dnes při psaní této histo-
rie více a živěji než kdy jindy. Událostí, jež 
přes vše přešly, jako by ani nebylo. Potácím 
se v začarovaném kruhu. Je tento kruh uza-
vřen — navždy?
V N... 10. prosince 1931
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„V ponurém kanálu Královské opery,
určuji navždy osud vás všech.
Kristýno, má inspirace něžná,
chci slyšet opět tvůj krásný zpěv.“
Törr, Libreto smrti (Fantom opery)

Le Fantôme de ľOpéra
Překlad: J. V. Svoboda
Vydavatel: Ivo Železný
Rok českého vydání: 1991
Počet stran: 242

Pařížská královská opera zažívá nejednu 
událost. Nejen, že se jí mění vedení, staří 
ředitelé s radostí odcházejí a s nevědomým 
nadšením přicházejí noví, ale na prknech 
zazáří nová hvězda, mladičká skandinávská 
zpěvačka Christina Daaé. Jedno však zůstává 
– tajemný Fantom opery, který svými triky 
ovládá nejen celou operu, ale i její okolí, a za 
klid v chrámu umění si na ředitelích žádá 
velké výpalné. I on, ač temný, nemilosrdný 
a krutý, však podlehne kráse a duši Christi-
ny. A není sám, bezhlavě a hluboce se do ní 
zamiluje i vikomt Raoul de Chagny, Christi-
nin kamarád z dětství, jemuž stačí jen pár po-
hledů a několik tónů jejího hlasu, aby se pro-
padl do romantické studně beznadějnosti. 

Nebude to jen on, kdo bude muset svést boj 
s tajemným a temnou nadpřirozenou aurou 
obestřeným Fantomem, ale hlavně samotná 
Christina, sevřená city dvou mužů jako mezi 
mlýnskými kameny. A tak nakonec všechny 
čeká nebezpečná výprava do podzemí opery, 

GASTON LEROUX: FANTOM OPERy
téma/recenze 
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kde na ně čeká tma, nebezpečí, jejich vlastní 
odhodlání a konečné zúčtování
Fantom opery patří k těm několika příbě-

hům, o nichž má člověk nějaké povědomí, 
aniž by je četl nebo viděl jejich filmovou 
adaptaci. Prosákl do obecného prostoru 
a umění natolik, že je možné i bez přímého 
kontaktu s dílem říci, o čem to je. Jde o je-
den z nejznámějších příběhů o lásce, silném 
citovém pnutí, hudbě, odhodlání, tajemství 
a temném podzemí. Ale stejně jako u Dra-
culy či Frankensteina, při skutečném setkání 
s ním čtenář zjistí, že je trochu jiný, než si 
myslel nebo očekával.
Mě samotného překvapil už fakt, že je ro-

mán mnohem mladší, než jsem si myslel. 
Podobně je to i se zjištěním, že není tak 
temný, atmosférický a strašidelný, jak jsem 
očekával.
Příběh působí spíše jako dobrodružné ro-

mantické kriminální drama okořeněné ně-
kolika temnými a komickými scénami než 
nějaký přímočarý horror. Byť o závany gotic-
kého horroru čtenář nepřijde. Je tedy třeba 
říci, že se tyto žánry v knize střídají poměrně 
plynule a nijak to při čtení neškodí. Román 
tak zapadá do ve své době hodně oblíbených 
kriminálně mysteriózních příběhů o vychyt-
ralých zločincích typu Fantomas, plných 
tajných chodeb, sofistikovaných udělátek, 
najednou se objevivších tajemných posta-
vách, které nejen hlavního hrdinu ale i čte-
náře provedou největšími záhadami a odhalí 
jim, o co vlastně a přesně jde, přebujelé in-
teligence a eruptující neohroženosti až za 
hranicí beletristické uvěřitelnosti. V tomto 
případě se silným citovým a romantickým 
zabarvením.

I s nečekaným odhalením opravdové pova-
hy příběhu je ovšem nutné přiznat, že ko-
mediální části opravdu baví, dobrodružné 
scény, i když poplatné své době, mají jiskru, 
a když dojde na gotický horrorový soumrak, 
funguje skvěle. Scény, v níž Christina po-
pisuje svůj sestup pod operu a hrdinové se 
ocitnou v mučírně, mají opravdu své kouzlo.
Nakonec však ale to obecné povědomí 

o Fantomovi opery působí mnohem tem-
něji a horrorověji, než samotný román.
Svobodův překlad občas zabzučí nějakými 

mouchami. Překladatel jako by se rozho-
dl šetřit slovní zásobou a tak několikrát po 
sobě neustále opakoval stejná slova. Možná 
to ale je jen snahou nějak se přiblížit původ-
ní verzi anebo třicetiletým odstupem. Kdo 
ví.
V každém případě je Fantóm opery pří-

běh hodný přečtení. Už třeba jen pro vlastní 
pohled na letitou, mnohokrát převypravova-
nou, alegorizovanou, vykrádanou či filmově 
zpracovanou klasiku. Příběh je promyšlený, 
místy tedy poměrně papundeklově kašírova-
ný, ale má kouzelné okamžiky, ať už se jedná 
o romantickou, detektivní, komediální nebo 
mysteriózně temnou linii. Z jeho oparu iko-
nické klasiky mu nic neubírají žádná výraz-
ná negativa. Spíše než o horror ovšem jde 
o zachmuřenější fantastické dobrodružství.

„Tak stávej Kristýno,
nenech mé tóny marně znít.
Volám tě, Kristýno,
vždyť ty musíš se mnou žít.“
Törr, Libreto smrti (Fantom opery)

• Honza Vojtíšek
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Jihokorejský zombie film? Tak nemusí 
to být vyloženě záruka kvality, ale přece 
jen Jihokorejci v poslední době ukázali, 
že jsou v tomhle směru více než schopní. 
To narážím na velmi povedený historic-
ký seriál Kingdom (Království zombie, 
2019), ale jsou to i filmy, s nimiž jsme 
se z téhle země mohli celkem nedávno 
seznámit – především pak Busanhaeng 
(Vlak do Pusanu, 2016). Snímek #Sa-
raitda z produkce Netflixu se na tyhle 
povedené zombie kousky snaží navázat. 
A dělá to po svém.

#Žiju
Režie: Il Cho
Scénář: Il Cho, Matt Naylor
Délka: 98 min.
Původ: Jižní Korea
Rok: 2020
Hrají: Ah-In Yoo, Shin-Hye Park, Hy-
un-Wook Lee

Daří se mu to? Částečně ano, protože 
dostáváme relativně akční horror, který 
většinu doby nenudí, překvapí určitou 
formou originality, ale zatvrzelé zombie 

fanoušky dovede v některých ohledech 
také zklamat. Rozhodně však zaujme 
forma, tedy zaujme alespoň ty diváky, 
kteří mají rádi osamělé hrdiny v kritické 
situaci, nejlépe tedy obklopené mozku-
chtivými potvorami. A přesně v takové 
situaci je i Oh Joon-woo (Ah-In Yoo), 
hlavní postava tohoto filmu.

#SARAITDA
recenze 
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Oh Joon-woo se ocitne zabarikádovaný 
ve svém panelákovém bytě. Najednou 
jsou všude zombie. Jeho přátelé a jeho 
rodina… nejsou nikde. Všichni se pro-
měnili. Oh sám sleduje v přímém pře-
nosu, jak mohou někteří lidé dopadnout. 
A tak volí raději cestu samoty, i když ani 
ta není vždy jednoduchá a bezpečná. 
Zombie jdou po jakémkoli hluku a toho 
dovede jeden člověk v jinak tichém měs-
tě vyvolat dost. Jeden by se i divil tomu, 

kolik hluku o samotě nadělá.
I když to dlouho vypadá, že je Oh Joon-

woo jediný přeživší, alespoň kam do-
hlédne, nakonec se ukáže, že v protějším 
domě také žije jedna osoba, která se ještě 
neproměnila. Navíc je to krásná mladá 
žena. A dají se dohromady, i když jen na 
dálku. Povídají si přes vysílačky, prostě je 
všechno hned o trochu lepší. Jenže pak 
se přižene horda. A idylka na dálku je 
v háji. A to zvraty rozhodně ještě nekon-
čí, na to opravdu pořádné se musí ještě 
počkat.
Jihokorejský akčně horrorový snímek 

#Saraitda je ukázkou docela kvalitní-
ho, moderního pojetí zombie žánru, kde 
rozhodně nejde o pomalé mrtvoly. Ani to 
nevadí, tu tíživost v sobě jednotlivé scény 
mají i díky skvělým hereckým výkonům 
v lidských rolích. Ale prostě mi tu chybě-
lo více gore, což je škoda, protože masky 
samy o sobě se povedly. Trochu přitlačit 
na pilu a film by se dal označit za vylo-
ženě strhující.

• Martin Štefko
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Když jsme před dávnými a dávnými 
věky, v hlubokém středověku moderní-
ho českého horroru, začali pracovat na 
prvním čísle Howarda, oplývali jsme 
nadšeneckými nápady, jak objevení se 
prvního čísla doprovodíme opulentním 
koncertem, na kterém nám zahrají XIII. 
století. Protože kdo 
jiný by měl hudebně 
podpořit rozjezd čistě 
horrorového domá-
cího časopisu? A tam 
bychom je hned vy-
zpovídali do rozho-
voru, který by se ob-
jevil v nějakém dalším 
čísle. K hudebnímu 
startovnímu výstřelu 
Howarda, samozřej-
mě, nikdy nedošlo, 
ale myšlenka dostat 
do něj XIII. století 
zůstala. A právě teď 
přišel ten pravý čas. 

Protože spojujeme-li v tomto čísle hud-
bu a horror, minimálně na domácí scéně 
neexistuje snad nikdo znělejší, známější, 
větší a hororrové duši nejhlubší než prá-
vě jihlavští gothic rockeři. A proto byl 
Demi Mortuus pověřen ctí a důvěrou 
položit hned několik otázek hlasu, moz-

PETR ŠTěPáN
ByTOST ZE XIII. STOLETÍ

téma/rozhovor 
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ku i tváři XIII. století, Petru Štěpánovi 
a zeptat se nejen na horrorové inspirace 
jeho samotného i kapely. Níže se tedy 
můžete ponořit do rozhovoru, který „hle-
dá klíče k tajemství. Stačí odhalení jinotaje. 
A příchod bytostí. Bytosti z XIII. století, co 
přicházejí k nám.“

Ahoj Petře. Protože jsme v Howardovi, 
bude se náš rozhovor točit vesměs ko-
lem horroru. Co ve tvém životě tohle 
slovo znamená?
Okamžitě mi nastoupí 
označení strašidelného 
filmu.

Dá se tedy říct, že před 
psaným horrorem 
upřednostňuješ filmo-
vou podobu?
Není to tak úplně prav-
da, samozřejmě že čtu 
i knížky. I když horrory 
jsem četl spíš dřív, v mladších letech, ale 
občas si rád přečtu i nějaký modernější 
horror.

Sleduješ u sebe v průběhu let nějaký 
vývoj v tomto směru?
Ne, to ani ne. Prostě film a knihy jsou 
moje oblíbené věci a ty se různě střídají.

Co novodobější platformy jako komiks 
či počítačové hry?
Počítačové hry vůbec, těm jsem se nikdy 
nevěnoval. Komiks jako takový mám je-
diný a to je Vrána. Pak mám třeba ještě 
hudební komiksy o Sex Pistols.

V druhé polovině osmdesátých let jsi 
řádil na pódiích s punkovou kapelou 
Hrdinové nové fronty. Postupně však 
klasicky politická, protiválečná či soci-
ální témata nahradila horrorová lyrika. 
Hlavně nahrávka Nová Drákulomania 
přinesla pořádně zatuchlou atmosféru 
starých hřbitovů. Můžeš zavzpomínat 
na dobu, kdy k téhle textové i hudební 
proměně došlo a trochu blíž nám po-
vyprávět, jak se do vaší hudby proplížily 
horrorové prvky? Jaké kapely a literární 

či filmová díla měla na 
ten přerod nejsilnější 
vliv?
Přišlo to vlastně s go-
tickými kapelami, které 
tohle téma začínaly zpra-
covávat taky. Ale už před-
tím jsem poslouchal třeba 
Black Sabbath a podobné 
kapely, které s tím začaly. 
Když jsme končili pun-

kovou éru HNF, chtěli jsme se zkusit vy-
dat touhle cestou a natočit takový vedlejší 
projekt Hrdinů a ten se jmenuje Nová 
Drákulománie & Hororový věk. Takhle 
to vyšlo na CD a i pod vlivem událostí 
a příchodu nových hudebních směrů jsme 
zkrátka začali zpracovávat i horrorovou 
lyriku. V té době nás hodně ovlivňovali 
třeba Killing Joke, Bauhaus a samozřejmě 
The Damned – ti přinesli takovou tu vizu-
ální složku.

V té době nebylo úplně snadné, dostat 
se k horrorům ať už v literární nebo fil-
mové podobě. Vzpomeneš ještě na svou 
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první horrorovou knihu a první filmový 
horror, který jsi viděl?
Tak první filmový horror bylo myslím Psy-
cho od Hitchcocka – to už jsem byl starší. 
Ale jako klukovi v dorosteneckém věku, 
to mi mohlo být 12–13, se mi dostal do 
ruky Dracula. Toho jsem nejdřív přečetl ve 
slovenštině, protože tenkrát se horrorové 
knihy nesháněly moc dobře, takže si je lidi 
různě půjčovali a byla to svým způsobem 
rarita. Na horrory se v knihkupectvích 
a v knihovnách vždycky trochu čekalo.

A to Psycho jsi viděl v televizi?
Nene, ve starém biografu. Když jsem byl 
na učňáku, šli jsme se s klukama podívat 
na Psycho do místního kina a byli jsme 
tam všehovšudy snad asi čtyři.

Dá se u tebe láska k horroru a temno-
tě obecně vystopovat už v dětství? Já 
kupříkladu miluju od mala Zemanova 
Čarodějova učně. Až časem mi došlo, 
že je to vlastně horror. Co malý Petřík 
a jeho oblíbené strašidelné příběhy?

Sredni Vashtar – strašidelná povídka H. 
H. Munroa, ta byla krásně udělaná (ani-
mované zpracování Václava Bedřicha – 
pozn. red.), potom zmíněný Čarodějův 
učeň a dejme tomu Panna a netvor – s ta-
kovými věcmi jsem se v dětství setkával.

Kapitolou samou pro sebe je gotický 
román. Však je v Nové Drákulománii 
i stejnojmenný song. Můžeš se podělit 
o tvoje nejoblíbenější tituly z tohoto 
literárního žánru? Vnímáš je, pro čas-
to temnou a studenou atmosféru, jako 
předchůdce novodobějších horrorů, 
nebo je to podle tebe žánr sám pro sebe?
Ano, chápu ho jako předchůdce novodo-
bějších horrorů, to určitě. Myslím si, že 
tam nějaký vývoj rozhodně je. Já jsem se 
s gotickým románem seznamoval hlav-
ně díky výběrům jako Tichá hrůza nebo 
Stráž u mrtvého. To byly velice čtené 
knihy a hodně jsme si je tehdy půjčovali.

Mají podle tebe tyto příběhy ještě co dát 
i dnešním čtenářům (přeci jen mají vět-
šinou pomalejší tempo, což se v dnešní 
době moc nenosí)?
Já si myslím, že ano. Je to určitě člověk od 
člověka, jak kdo vnímá, jak kdo čte knihy.
 
Stejně tak byli tvou inspirací v textech 
XIII. století i prokletí básníci či kon-
troverzní osobnosti jako markýz De 
Sade. Povyprávěj nám něco o oblíbe-
ných knihách, které měly kdysi na tvoji 
tvorbu nejsilnější vliv, nebo tě nějak vý-
razněji zasáhly.
Tady musím odpovědět podobně. Abych 



howard

43

měl vyloženě knihu třeba od Byrona 
nebo Shelleyho, tak to ne, znovu jsem se 
k nim dostával spíš formou výběrů. Od 
markýze De Sade jsem tehdy četl třeba 
Justinu aneb Prokletí ctnosti, ale zajímal 
mě spíš jeho životopis. Měl bych samo-
zřejmě zmínit i Baudelaira.

Dá se tedy říct, že tě osudy tvých oblí-
bených umělců často baví víc, než smy-
šlený příběh?
Jo. Máš pravdu. Ty životopisy tam ve-
dle sebe mám – Charles Baudelaire, 
Friedrich Nietzsche, markýz De Sade. 
Ano, jejich životy byly velmi inspirativní.

Ono se dá obecně říct, že se v textech 
XIII. století odráží většinou odkaz spíš 
poetičtějšího horroru. Máš nějaké ob-
líbence i mezi krvavějšími gore či hard 
core díly, nebo odjakživa obecně upřed-
nostňuješ starodávné domy, upíry a po-
dobně atmosférická díla na úkor násil-
ných krváků?
Mne ty násilné krváky zas až tolik neba-
ví, asi bych teď neřekl žádný název. Ale 
poetičtější horror chápu jako takový ten 
romantický horror, takže ano, ten mám 
raději. Z těch tvrdších věcí jsem sledoval 
třeba sérii Hellraiser a podobně.

Potřebuješ ty sám při tvorbě nějakou 
specifickou atmosféru? Upřednostňu-
ješ při psaní ticho, hudbu, nebo je ti to 
jedno? Tvoří se ti stejně dobře během 
dne jako v noci?
Spíš k tvorbě potřebuju klid a ticho, než 
nějaké podkresy. Myšlenky se musí sou-

DůM, KDE TANČÍ MRTvÍ
Dům kde tančí mrtví
staré opatství.
Dům kde tančí mrtví
měsíc vychází.
Dům kde tančí mrtví
přežil staletí.
Dům kde tančí mrtví
jen tichý valčík zní.

Prokletí a krásní
lidé temnoty jsou
zahradou příchází
a noc je černou hrou.
Dům kde tančí mrtví
přežil staletí.
Dům kde tančí mrtví
jen tichý valčík zní.

Málo chtěl ne tisíce přání
mrtvý svět zůstane dál.
Nechtěl víc své tajemství chrání
černý dům a siluet pár.

Hrdé štíty Karpat
zemí za lesem
v útrobách se skrývá
ten dům před světem.
Dům kde tančí mrtví
přežil staletí.
Dům kde tančí mrtví
jen tichý valčík zní.

Světla oknem září
mlha klid a zvon
staré sochy pláčí
a listí podzim zvou.
Dům kde tančí mrtví
přežil staletí.
Dům kde tančí mrtví
jen tichý valčík zní.

Málo chtěl ne tisíce přání
mrtvý svět zůstane dál.
Nechtěl víc své tajemství chrání
černý dům a siluet pár.



howard

44

středit úplně jinak. Nemusím si k tomu 
vytvářet nějakou atmosféru, to ne, je to 
všechno v myšlenkách. Není to tak ale 
vždy. U muziky je to strašně nepředví-
datelné, nápady ti můžou přijít do mysli 
opravdu různě.

Následovala poměrně dlouhá éra video-
půjčoven, které byly zaplaveny VHSka-
mi s obaly hemžícími 
se lebkami a příšerami. 
Měl jsi kartičku do vi-
deopůjčovny? Chodil 
jsi pátrat po zapadlých 
béčkách nebo tě tahle 
mánie minula?
Ano, samozřejmě! Měl 
jsem kartičku do video-
půjčoven, chodili jsme 
tam často a zhlédli takhle 
spoustu filmů.

Takže když jsi našel ně-
jakou VHSku s upírem 
nebo s bubákem…
…okamžitě jsem si ji půjčoval a musel 
jsem ji vidět. Často to byla třeba pitomost 
největšího kalibru, ale…
Vzpomeneš si na některé tvoje filmové 
oblíbence z té éry?
Ano, vybavuju si, jak jsme čekali na tu 
novější verzi Upíra Nosferatu s Klausem 
Kinskim.

A naplnila tvoje očekávání?
Ano, je to skvělý film. Moc se mi líbil.

Chodíš na filmy do kina nebo raději 

koukáš v klidu domova?
Já jsem na filmy strašně rád chodil do 
kina. Ať už s partou, nebo s manželkou, či 
s přítelkyní. Ale bohužel v dnešní době už 
se příliš netočí filmy, které by mne nějak 
extra zajímaly. A horrorů v kině moc není.

Jak obecně vzpomínáš na konec osmde-
sátek a začátek devadesátek? Co jsi teh-

dy četl, na co koukal, co 
poslouchal? Zkus tro-
chu zavzpomínat…
Po revoluci se všechno 
uvolnilo a začalo se pře-
kládat a dovážet hroma-
da knih. To byla úplná 
záplava, vycházela třeba 
spousta politicky zaká-
zaných knih, což se do 
tohoto rozhovoru tema-
ticky zase tolik nehodí.

Místo HNF bylo na po-
řadu dne XIII. století 
a taky debutová deska 

Amulet. Jak moc se v té době proměnilo 
vaše publikum?
XIII. století si prakticky budovalo publi-
kum nové. Lidi tehdy moc nevěděli o sou-
vislostech mezi HNF – XIII. století. Byla 
taky jiná doba, nebyl internet, což bylo na 
jednu stranu dobře, protože myslím, že 
k sobě lidi v té době měli blíž. Nicméně na 
téma informovanosti je internet fajn. Dě-
lalo se to tehdy zkrátka jinak. Na koncerty 
chodili i starší punkáči nebo lidi z pun-
kové éry, ale víceméně jsme si publikum 
budovali nově.
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Úspěšnou desku doprovodil také klip 
k songu Kníže temnot. Jaké bylo zahrát 
si ve zfilmovaném „gotickém románu“?
Bylo to velice zajímavé, samozřejmě. My 
jsme se na to těšili, šlo o první natáčení 
nějakého videoklipu, spolupráce s kame-
rou a podobně. Bylo to 
velice poučné a inspirují-
cí. Bavilo nás to všechny.

Následovaly klipy ke 
skladbám Macbeth či 
Transylvanian Were-
wolf. Hlavně ten po-
sledně jmenovaný je už 
víceméně čistým krát-
kým horrorem. Můžeš 
trochu zavzpomínat na natáčení?
Já mám dojem, že to nějak vymyslel re-
žisér Ivan Bareš. Ten myslím napsal scé-
nář a pak vybíral i místa, kde se co bude 
točit. Na natáčení Werewolfa bylo tehdy 
docela dost peněz. Natá-
čel se na dvou místech, 
na hradě Okoři a v okolí 
hradu. Tam už se praco-
valo s větším nasazením, 
měli jsme maskérku, byli 
tam osvětlovači, už se to 
dělalo opravdu filmo-
vou formou. Právě proto 
z toho vznikl i takový 
kratší patnáctiminutový 
dokument, který se dá najít v materiá-
lech XIII. století (DVD History & Ra-
rities). Werewolfa jsem si užil, pracovalo 
se s pyrotechnikou, dělali mi masku, byly 
to zajímavé momenty.

Neměl jsi někdy ambici podílet se na na-
táčení filmového horroru, napsat scénář 
k horrorovému filmu, nebo si v horroru 
přímo zahrát? Když už jsi přičichl k na-
táčení jako herec v klipech?
Samozřejmě, že bych takovou nabídku 

přijal, ale bohužel jsem se 
k žádné nedostal. Pokud 
by přišla, nejspíš bych 
souhlasil, proč by ne?

V roce 1998 jsi vydal 
svou první knihu. Kni-
ha Nosferatu: vampýrská 
bible dokazuje, že jsi v té 
době byl zcela ponořen 
do horrorových témat. 

Čím to, že člověka natolik dokáže pohl-
tit láska k temnotě a k na první pohled 
negativním věcem? Že se v nich dokáže-
me cítit jako doma?
Nemyslím, že by to byla úplně láska 

k temnotě, takhle hlubo-
ce bych to asi neoznačil. 
Vampýrská bible vznikala 
praktičtějším způsobem. 
To znamená, že, ano byl 
jsem v těchto tématech 
ponořený, zajímal jsem 
se o podobné věci, ale 
Kniha Nosferatu vznikla 
právě proto, že se mi zdá-
lo, že mám těch materiálů 

nastřádaných hodně. A že by vůbec neby-
lo špatné, dát tomu nějaký smysl, zkusit to 
sepsat a proto jsem na ní začal pracovat. 
Proto jsem to nějakým způsobem zpraco-
val, zarchivoval a dal tomu nějakou formu.
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V Knize Nosferatu jsi věnoval velký pro-
stor legendám jako Max Schreck, Bela 
Lugosi či Boris Karloff. Jejich životy 
jsou dodnes zahaleny tajemstvím, které 
se v dnešní době dá jen těžko opakovat. 
V nedávném rozhovoru pro časopis Zá-
hady života jsi vyprávěl o tom, jak složi-
té bylo pátrat po jakýchkoliv informa-
cích z jejich soukromých životů. Chybí 
ti v dnešní době tohle tajemno spjaté 
s hudbou či literaturou? Nebo ti součas-
nost, v níž může téměř každý sledovat 
na Instagramu svou oblíbenou hvězdu 
málem den co den, i v něčem vyhovuje?
Samozřejmě, že mi vyhovovalo spíš to, co 
bylo dřív. Když je svět tak nějak odkouz-
lený, odzáhadněný, není tak zajímavý. My-
slím si, že to patří k lidské povaze a ne-
myslím, že internet je odpověď. Já nejsem 
internetový typ a tyhle věci na netu příliš 
nesleduju.

Vystupovali jste někdy jako XIII. století 
s nějakými horrorovými rekvizitami na 
koncertech?
Nenazval bych to horrorovými rekvizita-
mi. Měli jsme křeslo v černé barvě a jeho 
opěradla tvořily takové kočky – černé ko-
čičí hlavy. A pak jsme ještě používali jako 
kulisu sochu Anubise. S tím jsme nějakou 
dobu jezdili, ale potom jsme se na koncer-
tech vrátili k civilnějšímu projevu.

Jsi sběratel? Hromadíš rád knihy nebo 
filmy? Osobně mám hrozný problém 
s tím, když někdo udělá nějakou edici, je 
zle. Jak to máš ty?
Jsem spíš sběratel, to je pravda. Ale někdy 

UPÍR S HOUSLEMI
Přišla noc a ty jsi přišel,
jako hvězda v temnotách.
Dotyk pekel, slova démonů
a horká krev na rukách.
Tóny houslí, které kouzlí
tvoje hudba běsnící.
Dary temnoty a nočního nebe
s tebou přichází.
Hudba tvá je vášeň,
ženy divoké kolem nás.
Hladové jsou jako vlčice,
když je za nocí jako hrady dobýváš

Upír s houslemi hrál,
dotyky démonů na rukou.
Upír s houslemi hrál,
krev na rukou má.

Tvoje prsty tančí balet,
jako tanečnice na strunách.
Tvoje ruce, které pláčí,
rudé slzy, když si hrál.
Hudba tvá je temná vášeň,
ženy lačné po dotycích,
které rozdáváš jak rány bičem
v erotických extázích.
Hudba tvá je vášeň,
ženy divoké kolem nás.
Hladové jsou jako vlčice,
když je za nocí jako hrady dobýváš.

Upír s houslemi hrál,
dotyky démonů na rukou.
Upír s houslemi hrál,
krev na rukou má.

Tvoje oči chladný kámen
ale žádný život v nich.
Všechno dal jsi hudbě na oltář,
zuřivý milovník.
Ty jsi mnou a já jsem tebou
a kletba Vampiri je v nás.
Upír s houslemi co vábí
na cestu do temnot a záhrobí otvíráš.
Hudba tvá je vášeň,
ženy divoké kolem nás.
Hladové jsou jako vlčice,
když je za nocí jako hrady dobýváš.

Upír s houslemi hrál,
dotyky démonů na rukou.
Upír s houslemi hrál,
krev na rukou má.
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mám dojem, že všechny moje oblíbené sé-
rie a filmy už vyšly.

V deset let staré knize Zpovědnice mo-
hou čtenáři najít i tvoje povídky. Napsal 
jsi někdy vlastně čistě horrorovou po-
vídku, kterou bys čtenářům Howarda 
doporučil k přečtení?
Vyloženě horrorovou povídku jsem napsal 
asi jenom jednu a ta se jmenuje Werewolf 
Requiem. Je taková kratší a najdete ji 
v Knize Nosferatu.

Brácha Pavel se na-
šel v divadle. Za-
sáhla tahle vášeň 
nějakým způsobem 
i tebe? Proběhl ně-
kdy v tomto směru 
pokus o něco tem-
nějšího až horroro-
vějšího – ať už u tebe 
či u něj?
U bráchy nevím, 
myslím že ne, ale já 
jsem spolupracoval 
s divadlem v roce 
1996 a to jsem hrál 
roli ďábla – i když se 
role tak nejmenovala, byla označená jako 
Cizinec. Všichni však věděli, že to je ďá-
bel. No a bylo to v divadelní hře Legenda 
o Krysaři, kde jsem se částečně podílel na 
scénáři a napsal jsem pro tohle provede-
ní i hudbu. Cizinec vlastně v klasickém 
zpracování Dykova Krysaře není, ale ten-
krát jsme si s Mirkem Večerkou, který 
s tím nápadem přišel, řekli: „No jo, Krysař 

má píšťalu, ale kdo mu ji dal, kde k ní při-
šel a jak to, že ta píšťala má v sobě takové 
schopnosti?“ A tak jsme došli k ďáblovi.

Co vlastně ty a horrory říznuté legrací? 
Máš pro něco takového pochopení, nebo 
jsi v tomhle směru spíš konzervativní?
Ne, kdepak, mám rád Drákuloviny a po-
dobné filmy říznuté legrací, je to odde-
chové. Když je to dobře udělané, má to 
vtip a nápad, tak proč ne?

Najdeš na součas-
né horrorové scéně 
i něco, co tě irituje? 
Co jsi vlastně říkal 
na boom zženšti-
lých upírů v době 
největší popularity 
Stmívání a podob-
ných výtvorů, které 
z tvora noci udělaly 
třpytícího se teen-
agera? Dokážou tě 
podobně věci vyto-
čit, nebo je prostě 
ignoruješ?
Ne, tohle mi nijak 
nevadí. To mě spíš 

vytáčí novodobě udělané filmy, kde jsou 
taková ta počítačová monstra, kde je 
všechno posunuté úplně někam jinam, 
jako nějací Transformers a nevím jak se to 
všechno jmenuje. Tak to se mi nelíbí. Jest-
li jsou upíři trochu víc zženštilí, to mi ani 
nijak nepřišlo. To mi nevadí.
Jako muzikant budeš nejspíš mít vztah 
i k filmovým soundtrackům. Máš nějaké 
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oblíbené? A jsou některé z nich horroro-
vé?
Jistě, je jich několik. Soundtracky mám 
rád, čas od času se k nim vracím a poslou-
chám je. Některé bychom mohli klidně 
označit jako současnou vážnou hudbu, 
protože je hrají normální smyčcové orche-
stry a to je pecka. Namátkou se mi strašně 
líbí třeba soundtrack k filmu Wolf, Dracu-
la je velmi pěkně udělaný, mám tam Hell-
raiser a podobně. Mám i některé novodo-
bější soundtracky jako Resident Evil nebo 
Underworld, ty taky rád poslouchám.

Momentálně seriály víceméně válcují 
filmovou produkci, pustíš se taky občas 
do nějakého nebo upřednostňuješ filmy? 
Nějaký oblíbený seriál?
Sleduju seriály, ale momentálně žádný 
rozkoukaný nemám. Většinou to tedy ne-
jsou horrory, ale rád jsem koukal třeba na 
seriál Sherlock – ten se mi velmi líbil. Po-
řád je tam ten Pes baskervillský, i když to 
přetavili do jednadvacátého století, ale je 
to pořád zajímavé.

Bavili jsme se o tom, co jsi četl a sledoval 
před třiceti lety. Prozradíš co čteš a sle-
duješ teď? Zaujal tě poslední dobou ně-
jaký horror, nebo už mu nevěnuješ tolik 
času?
Nevěnuju mu tolik času, ale občas nějaký 
přečtu. Líbily se mi třeba nové verze Fran-
kensteina od Deana R. Koontze nebo Po-
slední vlkodlak od Glena Duncana. Toho 
v anotaci pochválil i Nick Cave. A ne-
dávno jsem dostal dárek jako vzpomínku 
– původní vydání Tiché hrůzy. Jinak teď 

GOTIKA
Jednou přijde tma a vrátí se zvony,
co zazní nad krajem v chechotu vran.
Doba temných úsvitů, čas který nebyl.
Doba temných úsvitů, čas který nebyl
naplní kalichy jedu a kouzel.

Modlitbou temnot, dušemi mrtvých.
Modlitbou temnoty, dušemi mrtvých,
co sténají v propastích odpadu snů.
Démoni bez křídel Kainových časů,
démoni bez křídel jak noc černých vran.

Démoni bez křídel Kainových časů,
padající hvězdy, co září jak den.
Čas oblouků temných jak zlomené touhy.
Čas oblouků temných jak zlomené touhy.

Hrobky a oltáře, obchod s dušemi,
Perutě křídel Véniů padlých.
Hrobky a oltáře, obchod s dušemi,
Perutě křídel Véniů padlých.
S pohledem chladným jak mramoru lesk.
S pohledem chladným jak mramoru lesk.

Uvnitř srdce slyším její volání,
gotika vrací se, přichází noc.
Kletba nad světem jak smutek pohřební,
přijde konec času a zanikne světlo.
Tma, která vše kolem pohltí
a šanci nedává nikomu na spasení.
A šanci nedává nikomu na spasení.

Gotika vrátí se jak noc černých vran.
Démoni bez křídel, čas který nebyl.
Gotika vrátí se jak noc černých vran.

Démoni bez křídel,
seslaní z Kainových časů.
Gotika vrátí se jak noc černých vran.
Démoni bez křídel,
čas který dosud nikdy nebyl.
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čtu hodně knihy o konspiračních teoriích 
a knížky o muzikantech. Bavila mě třeba 
kniha o Kiss, kniha o anglické punkové 
scéně a životopis Nicka Cavea. Ty bych 
mohl doporučit.

Dokázal bys vybrat jeden jediný, ten 
pro tebe nejdůležitější a nejpůsobivější 
horror, který jsi kdy viděl? V jakékoliv 
formě.
Je to asi Coppolův Dracula, ten byl oprav-
du zásadní si myslím. Je opravdu dokona-
lý, inspirativní, má atmosféru, Dracula je 
prostě úchvatný.

Na co se v nejbližší době mohou těšit 
fandové XIII. století či Petra Štěpána – 
spisovatele? Na čem momentálně pra-
cuješ?
Zrovna teď, když děláme rozhovor, vychá-
zí naše nové album Zahrada světel. Je to 
vlastně dvojcédéčko, na kterém je jedno 
album XIII. století a druhé album je Hin-
denburg – můj vedlejší projekt. První ze 
zmíněných nosičů navíc vyjde i na elpíč-
ku a to je teď největší událost. Co se týče 
knih, momentálně nemám rozepsaného 
nic a nepracuju na ničem. Poslední kniha, 
co jsem napsal, vlastně vyšla zhruba před 
čtyřmi lety, byli to Hrdinové nové fronty 
– příběh punkové legendy. A předtím byl 
Nový věk temnoty.

Díky za čas a přejeme spousty strašidel-
ných tvůrčích nápadů, ať už je nahraješ 
nebo hodíš na papír.

Otázky: Demi Mortuus

CANDyMAN
Temné oči zombie, tančí horkou tmou,
šaman jedy míchá,černou modlitbou. 
Letní bouře v Mississippi, vylila se
z břehů svých 
a Candyman jak černý anděl, probudil se 
ve snech tvých.

Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 

A noc je plná kouzel a tanců divokých, 
šaman jedy míchá, z rostlin magických. 
Mrazivá je náruč, vampýr život dá, 
podívej, už svítá, a zlá harmonie noci hrá. 

Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 

Rudý plamen, slunce v krvi, temné oči
zombie jsou, 
silueta Candymana, ukrytá pelerínou. 
Maska smrti, hřbitov voodoo, černá moc
je nad tebou, 
prapor noci vítr nese, a kletba voodoo
letí tmou. 

Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman, Candyman, Black Nosferatu 
Candyman 
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HRDINOvé NOvé FRONTy: NOvá 
DRáKULOMANIA & HOROROvý věK

téma/recenze

„Dějiny jdou až za mrtvý věk, 
do dob starých šlechticů. 
Gotický věk, román hororu, 
mrtvých lásek a padlých snů.“

Label: Monitor
Rok vydání: 2008
Počet skladeb: 13
Celkový čas: 61 minut

Tajemné či temné příběhy, které ozna-
čujeme jako horrory, jsou fenoménem, 
známým z ústního vyprávění, literatury, 
filmu, ale také z hudby. Žánrem, který má 
k horrorové tématice velice blízko, je go-
tický rock. Jedním z čelních představitelů 
tohoto stylu je (nejen u nás, ale i v rám-
ci celé Evropy) bezesporu kapela XIII. 
století. Jihlavská formace, která vznikla 
v roce 1991. Jenže tomu něco předchá-
zelo. To něco byla dnes již kultovní pun-
kové seskupení HNF (Hrdinové nové 
fronty). 

„Hrdiny“ založili bratři Štěpánové 
a Leoš Kostelecký, přičemž existova-
li pouhých šest let. Od roku založení – 
1985 – stihli ale natočit hned šest demo 
snímků. Většina z nich jsou klasickým 
garážovým punkem, ovšem kapela si 
v roce 1988 usmyslela svou tvorbu osvě-
žit něčím novým – horrorovou tématikou 
(více než v minulosti). Vznikla nahrávka 
Nová Drákulomania, která inklinuje 
k již zmíněnému gothic rocku.
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V roce 2008 vyšla reedice tohoto dema 
a to spolu se skladbami z o rok starší-
ho dema Hororový věk (původně vyšlo 
v roce 1987).
Celá nahrávka má 13 skladeb, které se 

dají označit jako pokus o propojení pun-
ku a gotického rocku (avšak samotný go-
thic rock často vychází právě z punku). 
Nutno říci, že nahrávka je takřka expe-
rimentální a kolísá mezi skladbami, které 
se kvalitou téměř vyrovnají tvorbě XIII. 
století a mezi kousky, které nejsou ničím 
pamětihodné.
Prolog je tem-

ný a strašidelný. 
Zkrátka ten správ-
ný horror. Klávesy 
malují tajemnou 
atmosféru. Tuše-
ní pokračuje v tom 
samém a vystačí si 
opět prakticky pou-
ze s klávesami (bicí 
jdou velmi špatně 
slyšet). Petr Štěpán 
má zastřený hlas, ovšem i celkový zvuk 
nahrávky zní, jako když si pustíte starou 
špatně nahranou videokazetu. Na sklad-
bě je nejlepší asi samotný text, který uka-
zuje bohatou slovní zásobu a Štěpánův 
básnický talent.
Bohužel i Gotický román pokraču-

je prakticky pouze s klávesami, což je 
u punkové kapely docela nuda. Atmosfé-
ra sice je správně temná a text zajímavý, 
ale hudebně se nejedná o nic zábavného.
Černá mše za Adriana překvapí svou 

délkou. Tento opus má přes devět minut. 

Začíná Štěpánovým proslovem, který 
uvede do příběhu. Pak konečně zazní ky-
tary. A kupodivu se jedná hned o sólíčko. 
V podstatě pokus HNF o psychedelický 
rock. Štěpánův zpěv ještě není tak dob-
rý jako na deskách „Století“, ale když už 
nic jiného, je velmi afektovaný. Zajímavý 
song, ovšem s dlouhou stopáží.
Vlci překvapí klávesovým efektem, kte-

rý jako by vypadl ze XIII. století. Zde se 
kapela konečně přibližuje punku a píseň 
má docela odpich. Štěpán řve jak utrže-
ný ze řetězu až je to nepříjemné, ale ve 

výsledku se jedná 
o jednu z nejlepších 
skladeb nahrávky.
Ke starší tvorbě 

skupiny je nejblí-
že asi Morion (bůh 
války), jenže ten-
hle nářez už HNF 
nezopakují. Místo 
toho přijdou s nud-
nou klávesovou písní 
Sochy a závěrečnou 

titulní skladbou. Ta by klidně mohla být 
i na nějakém raném albu „Století“, proto-
že ho atmosférou připomíná.

„Kousavě sají krev a v žilách život otupí, 
podmínky života v legendách. 
Mají své cíle, gesta upírů novodobých,
synové Drákuly v temnotách.“

Druhá část nahrávky patří čtyřem pís-
ním z dema Hororový věk. Titulka je 
totální underground. Garážový punk 
s prvky psychedelie a temnou tématikou.
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Zbytek jsou velice průměrné punkové 
písně syrového punkového střihu.
Nová Drákulomania & Hororový věk 

je z dnešního pohledu naprosto archaic-
ká nahrávka. Mizerný garážový zvuk (pro 
někoho ale plus), Petr Štěpán ještě pun-
kově uřvaný a mnohdy zbytečně dlouhá 
stopáž písní. Deska je experiment, po-
kus o něco jiného než kapela do té doby 
dělala. To je chvályhodné, ale až příliš 
klávesových songů znamená docela vel-
kou hudební nudu, a to i když se kapele 
mnohdy daří předat horrorovou atmo-
sféru jak se patří. Prvky psychedelického 
rocku a občasné návraty ke garážovému 
punku sice dělají z desky poměrně pes-
trou nahrávku, ale samotný songwriting 
není příliš dobrý. Za poslech rozhodně 
stojí zejména písně z prostředku alba 
jako Vlci, Obřad za Mrtvé nebo pun-
ková Morion. Nejzajímavější položkou 
jsou tak samotné texty, které nezapřou 
poetiku a talent. Už jen z názvů je jasné, 
že kapela se do horrorových témat sku-
tečně ponořila.
Nová Drákulomania & Hororový věk 

může být pro vás taková hudební rarita. 
Přechod kultovní punkové formace v ješ-
tě kultovnější goticko-rockovou skupinu. 
Textově se navíc jedná o ukázku toho, jak 
horror hudbu může ovlivňovat.

„Vlci jsou vlci a nedají se zkrotit, 
dotyk lidské ruky nesnesou. 
Vlci jsou vlci, zvláštní a divný tvor, 
já vím, že mají v sobě krev Drákulů 

šlechetnou.“
• Tomáš Marton

Seznam skladeb:

NOvá DRáKULOMáNIA (1988)
Prolog
tušení
Gotický román
Černá mše za Adriana (Na mučidlech)
Vlci
Obřad za mrtvé
morion
Sochy
Nová Drákulománia

HOROROvý věK (1987)
Hororový věk
Einsteinův mozek
Prokletí lidstva
Konec století
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Barónka Žofia Bosniaková (maď. Bos-
nyák Zsófia) z Veľkého Bielu (* 2. jún 

1609, Šurany –   † 28. apríl 1644, Strečno) 
bola uhorská šľachtičná, po smrti uctievaná 
ako svätica, aj keď k jej oficiálnej kanonizá-
cii doposiaľ nedošlo.

Z Wikipédie
 

Blížil sa Štedrý deň. Bude to piata zima, 
čo som opustila svoj domov na úrodných 
nížinách v okolí Nitry a vydala sa s mo-
jim manželom sem – na hornatý sever 
krajiny, kde sneh prichádzal skoro a ľudia 
boli zádumčiví a tajnostkárski. Obývali 
sme starú pevnosť na vysokom brale nad 
riekou, hoci dolu v dedine sme mali oveľa 
pohodlnejší kaštieľ. Môj manžel, rodený 
vojak a kráľovský radca sa cítil lepšie, keď 
mal výhľad na celé panstvo.  
Sedel oproti mne pri večeri, rozložitý 

muž v stredných rokoch s ustupujúcimi 
vlasmi, hustou bradou a bruchom, ktoré 
si vysluhujú tí, ktorí milujú všetky radosti, 
aké život prináša. Štíhlosť mladosti bola 
dávno preč, pohodlnosť a úrodné roky ho 

nafúkli ako rybí mechúr. To brucho mi 
pripomínalo tučného pavúka, či už bolo 
pokryté drahým zamatom, alebo ešte viac 
vtedy, keď bolo nahé a bledé a skláňalo sa 
nado mnou uprostred noci – áno, vtedy 
najviac pripomínalo tvora, ktorý sa do 
mňa snažil naklásť svoje vajíčka, aby ma 
jeho potomstvo mohlo rozožrať zvnútra. 
Môj muž miloval život a chcel ho šíriť. 
Nepochybne sa mu to skôr či neskôr po-
darí. 
Teraz sa venoval tučnému kusu mäsa, 

obalenému medom a sušenými jablkami, 
ktoré však nedokázali prekryť jeho výraz-
ný pach. Šťava mu stekala po zarastenej 
brade a ticho v jedálni narúšalo len jeho 
mliaskanie a chlípanie ťažkého maďar-
ského vína. 
Na mojom tanieri bola bledá riečna ryba 

a chlieb. Bol predsa pôst. 
„Ľudia ťa majú za svätú,“ prehovoril do 

ticha môj muž. „ Ešte chvíľu a postavia ťa 
na podstavec v kostole.“
Z jeho hlasu zaznieval posmech a trp-

kosť. Trávila som veľa času medzi dedin-

Svätica
Eva Kašubová
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čanmi, kŕmila ich malými bochníkmi 
chleba a trochou masti, keď im potkany 
zožrali to málo, čo uchovali v sýpkach. 
Videli, že väčšinu voľného času trávim 
osamote v hradnej kaplnke s vysokými 
oknami, v tichu a modlitbách. Videli, 
ako som prešla zamrznutú rieku bosá. 
Videli to, čo chceli vidieť. Zázrak.
„ Starám sa o vašich poddaných, pane,“ 

odvetila som pokorne, oči upreté na svoj 
tanier. „Nič viac.“ 
Zádumčivo ma pozoroval, ten muž, 

ktorý bol málokedy doma, podozrievavý 
voči všetkému. V čase, keď som sa naro-
dila, valil sa krajinou škandál o krvavej 
grófke a muži boli oveľa opatrnejší, po-
kiaľ išlo o výber manželky. Prehľadávali 
truhlice v snahe nájsť čokoľvek, čo by 

mohlo nešťastnicu usvedčiť – čarovné 
zrkadlo, alebo čo i len zabudnutý pra-
meň cudzích vlasov. V mužskej mysli 
páchali ženy zločiny na vlastnom pleme-
ne a z časti ich to znechucovalo, z časti 
vzrušovalo. Bolo bezpečnejšie uchýliť sa 
k Bohu.
„Výborne, len tak ďalej-“ prikývol na-

koniec a napchal si do úst chlieb, s kto-
rým vytrel omastok z taniera. 
Bola som šťastná, že môjmu manže-

lovi chutí. Osobne som dohliadala na 
prípravu večere a ako mnohé iné ženy 
z urodzených domov som sa starala 
i o kvalitu potravín, hoci v zime to bolo 
oveľa ťažšie. Zima si brala z panstva to 
najlepšie, najtučnejšie, najchutnejšie 
a my sme museli vystačiť s málom. 
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Vždy som sa starala, aby bolo sirôt čo 
najmenej, aby boli dobre nasýtené a čis-
té, aby nemuseli živoriť v želiarskych 
domcoch, kde bolo sotva dosť dreva na 
kúrenie. Brala som ich k sebe, ako svoje 
vlastné deti – i teraz, v tejto chvíli, keď 
sme večerali, spali dve či tri tieto bezmen-
né tvory v pohodlných komnatách, kde-
si v odľahlej časti hradu, kde manželovi 
neprekážali. Jezuliatka pripravené nasýtiť 
zástupy. Nikdy sa o nich nedozvie, kým 
nepríde ich čas. Možno po Novom roku, 
keď nás hlad pritlačí a on dostane chuť 
na šunku. 
„To bravčové bolo výborné,“ venoval mi 

manžel jeden zo svojich vzácnych úsme-
vov, keď zhltol aj posledný kúsok chrum-
kavej kože. 

„Áno, určite bolo,“ usmiala som sa a spo-
menula si na zabudnutý prameň plavých 
vlasov, niekde v kúte komnaty, na požeh-
nanie hojnosti, ktoré od Pána dostávame 
a nevážime si ho. 
Obžerstvo je smrteľný hriech.

Eva Kašubová 
(*1987)
Žije v Žilině. 

Vy s t u d o v a l a 
historii, pracu-
je jako archi-
vářka. Na pub-
likačním poli 

dosud nezaznamenala žádné úspěchy, 
byť sama přiznává, že se o to ani nes-
nažila.
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PLAyLIST HRůZy
téma 

V horrorech se do nesnází dostane kde-
kdo. Třeba jednotliví muzikanti nebo ka-
pely. Ať už ty příběhové nebo skutečné, 
které se protlačily až na stříbrné plátno, 
obrazovku či monitor. Vymyšlení pro 
příběh nebo reální, hudba se s hrůzou 
prolíná jako dobře seřízený orchestr. Pro-
to vás necháme nahlédnout do našeho 
playlistu hrůzy. A protože nejsme žádní 
kulturní barbaři, zavítáme hned do opery. 
(hv)

Opera, nadějná zpěvačka Christine a ta-
jemný fantom. Je vám to povědomé? 
A když vám řeknu, že děj se odehrává 
v Londýně, je v něm znatelně více krve 
a roli fantoma dostal Robert Englund? 
Ano, stále se bavíme o tom samém díle, 
jen v horrorovějším kabátku. The Phan-
tom of the Opera (Fantom opery, 1989) 
v režii Dwighta H. Little má ještě pár 
dalších úprav. Začíná v americké sou-
časnosti, kde zpěvačka Christine Day 
( Jill Schoelen) jde na zkoušku s dílem 
Don Juan triumfující od jakéhosi Erica 
Destlera a při nehodě se dostane o sto 

let zpět do Londýna. Zde je zpěvačkou 
místní opery a schází se s jedním z jejích 
ředitelů Richardem (Alex Hyde-White). 
A zpěvu ji učí tajemný anděl… Jelikož 
jde o jednu z verzí slavné klasiky, děj ni-
jak nepřekvapí. Ano, začátek a konec je 
v současnosti, ale zbytek víceméně ná-
sleduje svou předlohu. Jen v temnějších 
notách. Výsledkem je obstojná adaptace 
fantoma a průměrný horror v jednom se 
zajímavým hereckým obsazením. Fan-
tom Roberta Englunda má jen o trošku 
hezčí tvář než Freddie, ale stejně výbor-
nou mimiku a více prostoru. Dozvíme 
se tak, že za jeho stvůrný vzhled může 
smlouva s ďáblem a svou tvář schovává 
pod kůži jiných. Přesto se v něm scho-
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vává romantická dušička věřící, že pouze 
láska a hudba přetrvá navěky. Ovšem ne 
pro něj. (ks)
Rocková kapela Killer Barbys (před spo-

rem o práva Killer Barbies), stará dodáv-
ka a překvapivá (ale očekávaná) porucha 
uprostřed ničeho. A naprostou náhodou 
se objeví někdo, kdo je ochotný kapele 
pomoci a na noc ji ubytovat v tamním 
zámku. Horror s názvem Killer Barbys 
(Maso pro zámeckou paní, 1996) zamíří 
přesně tím směrem, jaký vám jako první 
naskočí v hlavě. Všichni umřou (kecám, 
skoro všichni) pro mládí a krásu místní 
zámecké paní. Krev poteče proudem, 
až by se Bathory z toho plýtvání otáče-
la v hrobě. Jak postupně členové kapely 
(reálných Killer Barbys, mimochodem) 
umírají, začíná zpěvačce Flavii (Silvia 
Superstar) docházet, že na tom místě 
něco smrdí (to bude hraběnka). A jelikož 
se jí umřít nechce, začne se bránit. Film 
má prakticky všechny zábavné horrorové 
prvky, jenže výsledkem je prostě špatný. 
Dialogy, herecké i muzikální výkony, 

scénář, ale i kamera, střih a celkový do-
jem, na Killer Barbys se jen těžko hledá 
alespoň něco pozitivního. Být fanoušek 
kapely, tak asi ocením alespoň všudypří-

tomnou hudbu, ale ani tudy pro mě ces-
ta nevede. Možná když se na to zkusíte 
podívat jako na absurdní komedii, tak to 
bude fungovat, jinak neztrácejte čas. (ks)
From Dusk Till Down (1996) Rober-

ta Rodrigueze se od začátku jeví jako 
vyhraněná Road Movie mapující útěk 
bratrů Geckových (Clooney & Taran-
tino) coby bankovních lupičů. Zhruba 
v polovině stopáže se to však vskut-
ku nečekaně zvrtne v gore překypující 
upírskou vyvražďovačku, která se pak 
po soumraku stala neskutečným fil-
movým kultem. Jenomže škatulkování 
žánrů není až tak jednoduché. Mamutí 
podíl má zde i hudba (o skvělém OST 
nemluvě). Tak například… v baru Titty 
Twister, kde bratři zakotví, vyhrává zrov-
na kapela Tito & Tarantulas. Pozornější 
poznali hned, že zpěvák Tito Larriva je 
oním padouchem z jiného Rodriguezo-
va snímku Desperado (1995), ten s těmi 
neposlušnými devítkami. Tito a jeho 
Tarantule při vystoupení tanečnice Sa-
taniky Pandemoniové (Salma Hayek) 
vyhrává šukézní ploužák After Dark, 
během následného masakru pak spustí 
obligátní a především řízné Cucarachas 
Enojadas (Nasraní švábi), načež dojde 
(se slovy: „A teď zabijem tu zkurvenou 
kapelu“) k nevyhnutelnému. Jelikož 
cvoci nevybuchnou, když na ně zasvítí 
sluníčko, dobéřeme se k téměř dobré-
mu konci. Snímek si pro svůj divácký 
úspěch vyžádal i pokračování, ale nikdy 
se už nejednalo o tak parádní propojení 
horroru s hudební stránkou věci. Mimo 
jiné. (mb)
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Japonci jsou šílení, na tom se asi všichni 
shodneme. A pro Wild Zero (1999) to 
platí obzvlášť. Nad Japonskem se objevili 
UFO a začali měnit lidi ve městě Asa-
hi-cho na zombie. Jde tuhle pohromu 
zastavit? Samozřejmě, vždyť je tu přeci 
rock‘n‘roll a kapela Guitar Wolf ! V ději 
se střídavě prolíná několik příběhových 
linek, které se na konci spojí v jedné epic-
ké bitvě. Nejvýraznější jsou dvě. Jedna pa-
tří Kapitánovi (Makoto Inamiya), které-
mu zpěvák Guitar Wolf (ano, jmenuje se 
stejně jako celá kapela) ustřelil prsty a on 
ho za to chce potrestat. Druhá je mladíka 
jménem Ace (Masahi Endo), velkého fa-
nouška rock‘n‘rollu, který na pumpě po-
tká dívku svých snů Tobio (Kwancharu 
Shitichai). A do toho se začnou objevo-
vat zombie. Wild Zero je horrorová ko-
medie postavená na hudbě reálných Gu-
itar Wolf, doplněna přehnanými efekty 
(aneb co může, vybouchne) a stejně pře-
hnanými hereckými výkony. Hlavní zdej-
ší supersilou je ale zmiňovaný rock‘n‘roll. 
Stačí v něj věřit a dokážete cokoliv, což 
sám Guitar Wolf názorně předvede. Pod 
jeho elektrizovanými trsátky padá jeden 
zombík za druhým a se svou kytaro-ka-
tanou dokonce zničí hlavní UFO loď. To 

chcete umět taky! Podobně šílených scén 
obsahuje Wild Zero více. Z filmu plyne 
jasné ponaučení – jakmile máte odvahu 
a víru v rock‘n‘roll, zombie invaze nemají 
šanci. (ks)
Bylo by snad překvapením, kdyby po 

úspěchu Interview with the Vampire 
z roku 1994 nedošlo na nějaké další po-
kračování. Čekalo se na něj však celých 
osm let. Ono popravdě, série Upírských 
kronik Anne Rice není zrovna lehká na 
čtení, natož k převodu na filmová plátna. 
Snad proto oba filmy dělí tak velký, ne-
jen časový odstup. Queen of the Dam-
ned (Královna prokletých, 2002) je svým 
způsobem modernější, přízemnější a pří-
močarejší. Vychází to částečně i z jeho 
dějové zápletky. Film v sobě kloubí hned 
dvě části knižní série (konkrétně druhou 
Lestat z roku 1985 a třetí, podle níž se 
film jmenuje, The Queen of the Damned 
z roku 1988), respektive z obou vyzobává 
určité scény a pojí je do jednoho příbě-
hu. Lestat se po dobrovolném dlouhém 
spánku probouzí do naší současnosti 
a sestaví kolem sebe rockovou kapelu, 
jejímž prostřednictvím hodlá světu pro-
zradit pravdu o své upírské povaze. Plá-
ny mu však touží přerušit bájná pramáti 
všech upírů, exotická, uhrančivá a pře-
krásná Akasha. Nejen tedy, že ve filmu 
zazní hned několik rockových písní (na 
soundtracku zaslechnete např. Chestera 
Benningtona z Linkin Park, Deftones, 
Marilyn Mansona, Papa Roach nebo 
Trickyho s hostující Alanis Morissette) 
ale Akashu si zahrála r‘n‘b a soulová zpě-
vačka Aaliyah. Tu na soundtracku ovšem 
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nenaleznete. Ještě před premiérou filmu 
tragicky zahynula při leteckém neštěstí. 
Hudba a rockovější háv (Lestat v po-
dání Stuarta Townsenda jako by vypadl 
z finských HIM) je však to nejlepší, čím 
roztahaný a nejednou až komicky vyz-
nívající film zaujme. Snad proto jsme se 
dalšího filmového vstupu do ságy Anne 
Rice dosud nedočkali. Jen pro doplnění 
informací však zmiňme, že v roce 2005 
došlo k divadelnímu muzikálnímu zpra-
cování Lestat s hudbou Eltona Johna. 
(hv)
Další film je zvláštní hned z několika 

důvodů. Kolik znáte horrorů, v nichž by 
hrál Jackie Chan? Kolik znáte horro-
rů, který by spolurežíroval další hon-
gkongský ranař Donnie Yen? Asi je teda 
třeba uvést na pravou míru, že než kla-
sickým horrorem je Chin gei bin (Kroti-
telé upírů, 2003) spíše akční horrorovou 
komedií. A do našeho výběru se dostala 
díky Charlene Choi a Gilliang Chung 
v hlavních ženských rolích, které kromě 
hereckých kolegyň tvořily populární pě-
vecké duo Twins (anglický název filmu 
zní The Twins Effect). No a jestli to hol-
kám zpívá tak, jako kope… Zápletka je 
vcelku jednoduchá. Reeve je lovec upírů, 
který dostal novou, ještě nevycvičenou 
kolegyni Gypsy (Chung). Reevova sestra 
Helen (Choi) chodí s jedním z posled-
ních upírských princů Kazafem. No a po 
Kazafovi jde velký upírský zloun Dekotes 
toužící získat moc pohybovat se za den-
ního světla. Tedy něco jako Romeo a Ju-
lie v hongkongském Blade hávu. A do 
toho trdluje Jackie Chan v poměrně 

nadbytečných a pro příběh nedůležitých 
scénách. Ale tak na něco diváky nalákat 
museli. Body dolů za až neuctivě karika-
turní stylizaci upírů (mimochodem, zá-
poráky zde jsou bílí evropští upíři, volejte 
Okamurovi. Počkat…) a za žánrovou 
nerozhodnost, která z filmu tvoří podi-
vuhodný slepenec s přepálenou stopáží. 
Máte-li rádi asijskou romantiku, budou 
vám ji kazit kung fu šermovačky, máte-
li rádi kung fu šermovačky, budete trpět 
u až směšně přepálené fantastické linie, 
máte-li rádi bladeovskou akční fantasti-
ku, bude vám ji kazit ukňouraná komedi-
ální romantika. No a máte-li rádi upíry, 
tak… škoda mluvit. Zbývá tedy vyhledat 
si to své, užít si to a ostatní přetrpět. Jen 
tak se dá z filmu vytřískat alespoň sluš-
ný dojem. Body k dobru za sympatické-
ho Anthony Wonga a jistou nápaditost, 
ať už jde o fantastický rámec, kdy Reeve 
používá zajímavé hračky, nebo akčnost, 
kdy obzvláště souboj Gypsy s Helen je 
opravdu lahodnou pastvou pro oči. Nej-
hůře z filmu však, naneštěstí, vychází 
právě ona horrorová stránka. (hv)
Každý rodič chce pro své dítě to nejlep-

ší a stejně je to i v případě Bena (Noah 
Huntley). S jeho dcerou Sarah (Skye Be-
nnett) je něco špatně: není schopná sa-
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mostatného života, opakuje dokola jednu 
větu a lékaři v nemocnici si s ní neví rady. 
Když při jednom vyšetření dostane hys-
terický záchvat, Ben váhá, ale nakonec 
se rozhodne dceru z nemocnice odvézt. 
Cestou ho potká sestřička Emily (Do-
minique McElliot), která se mu to snaží 
rozmluvit. Jenže se zaseknou ve výtahu 
a když se dveře nakonec otevřou, ocita-
jí se v úplně jiné nemocnici. Špinavější, 
mrtvější a s příšerami. Můžete si vybrat, 
v každém patře je jiná. Film Dark Flo-
ors (Temné patro, 2008) natočila finská 
metalová skupina Lordi vystupující v dě-
sivých kostýmech. Ano, oni jsou ty pří-
šery. A tenhle horror nápadně připomíná 
jejich tehdejší videoklipy, kdy se náš svět 
prolne s jiným a objeví se v něm právě 
samotní kapelníci. Jenže Dark Floors 
je trochu moc dlouhý, nezáživný a chy-
bí v něm ta hudba. Hrdinové se zoufa-
le snaží přežít, jen aby postupně umírali 
a i ti přeživší by asi také raději umřeli. 
Nudnou zápletku doplňují mizivé vý-
kony herců, jediným zajímavým prvkem 
je sama kapela a její masky. Což je plus 
i mínus. Jelikož jde o pompézní masky 
sice horrorem inspirované, ale určené na 
pódia, působí ve filmu nepatřičně a ste-
rilně. Jsou jednoduše moc čisté a uprave-
né. Je to jako byste někoho chtěli k smrti 
vyděsit a vzali si zbrusu nový, voňavý kos-
tým na Halloween. Nikdo vám to neuvě-
ří a stejně je to i s Dark Floors. (ks)
Že funguje propojení horroru a hudby 

dokazuje i snímek Suck (2009), jenom-
že mu to trochu kazí škatulka: komedie. 
Ale od toho se dá jednoduše odprostit. 

Naše skvělá kapela pracující v osvětě, 
z venkova se vracela, přemýšlela o světě 
– The Winners, neorocková kapela ame-
rického středozápadu, si zkrátka usmyslí, 
že se stanou slavnými muzikanty, že se 
nacpou na titulní stránky předních roc-
kzinů, že dobijí americká podia a možná 
i MTV, kde už beztak nejde o co stát. 
Co čert chtěl, sličná basistka ( Jessica 
Paré) se hned na počátku turné nakazila 
„vampyrismem“ a jako solidně pokousa-
ná dochází ke své přeměně (pojato jako 
hudební klip v neogotickém stylu, zpí-
vající upír included). Úspěch kapely ale 
díky ní letí najednou nahoru. Vrcholu 
dosahují v momentě, když už je pokou-
saná celá banda i s bedňákem. V patách 
jim je neolovec upírů Eddie Van Hel-
sing v podání vždy skvělého Malcolma 
McDowella. Zajímavostí snímku není 
až tak lehce neosračkoidní hudba jako 
především účast Alice Coopera (barman/
guru), Iggyho Popa (zvukař), Henryho 
Rollinse (moderátor), Mobyho (metalo-
vý zpěvák), Dimitriho Coatse z Burning 
Brides (upír), Carole Popeové (vyhazo-
vačka) anebo Alexe Lifesona, kytaristy 
z Rush (policajt). Snad alespoň oni udrží 
vaši pozornost. (mb)
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Po zhlédnutí snímku Global Metal 
(2007) jistě každý sám a každá sama ví, 
že metal žije po celém světě, že tvrdé rif-
fy zní i v zapadlé indonéské chýši stej-
ně jako v doverském pubu, jako v rokáči 
v Kropáčově Vrutici. A metal samozřej-
mě žije včetně hobitů i na Novém Zé-
landě. Důkazem je snímek Deathgasm 
(2015), ve kterém tklivým tónům se-
verského black metalu propadnou dva 
středoškoláci, svému okolí podezřelej-
ší víc než hulákající ekipa rozzuřených 
Maurů. Zakk a Brodie hnáni poselstvím 
Varga Vikernese z Burzum objeví noty 
k proklatě hutné skladbě, jenomže zá-
hadná partitura vyvolá na náš svět sa-
motného pána pekel. Obyvatele Nového 
Zélandu posednou zlé síly, načež se tito 
promění ve vraždicí monstra. No, úplný 
orgasmatron. Osud lidstva nyní visí na 
Zakkovi a Brodiem. (mb)

Zajímavý survival horror Green Room 
(2015) líčí příhody ortodoxních panká-
čů, kterak šli zahrát na koncert skinhý-
tům. Jestli ovšem čekáte klasickou ná-
zorovou melu, kterou pak ještě přijedou 
podpořit cikáni z Mostu, nedočkáte se. 
Ale je pravdou, že na jisté ideové roze-
pře dojde, což je celkem kupodivu, když 

mají oba tábory kořeny ve stejných no-
tách, ale co už. Tady jde o vraždu, toho 
se držme. Kapela Ain´t Rights, která má 
právě vystoupit na tajném místě vyzna-
vačů stylu Oi, se ocitne v takzvané Ze-
lené cimře, kde jim vypečení pořadatelé 
přeleští zkušeným okem číro a co hlav-
ně – zabaví mobily. Odtud teprve putují 
členové na pódium. Koncert pak jede 
na plné pecky, dojde i na ověřené fláky 
jako White Riot, Nazi Punks Fuck Off, 
nebo Kill the Poor, avšak posléze se je-
den člen kapely stane svědkem vraždy 
dívky Emily z místní Álíb agil. Kapela 
zůstane trčet v Zeleném pokoji na povel 
mastermind natural skinheada Patric-
ka Stewarta jednak s mrtvolou Emily 
a jednak s poněkud agresivním „kože-
náhlava“ vyhazovačem. Nemají moc 
času vymyslet, jak se ze svízelné situace 
dostat, a zatímco se zpěvákovi Tigerovi 
(Callum Turner) honí hlavou myšlenka 
Should I Stay or Should I Go?, dojde na 
nevyhnutelné a punková grupa musí za-
bojovat o holý život. (mb)

• Karolína Svěcená (ks)
• Michal Březina (mb)
• Honza Vojtíšek (hv)
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Kapel propojujících svou tvorbu s horro-
rem, je opravdu hodně. Ale vybrat jed-
nu do samostatného článku nám moc 
práce nedalo. Je jen málo těch, které si 
to zaslouží stejně jako britští Cradle of 
Filth dnes už s výraznou českou stopou 
v DNA. Pro jejich rozsah ať už hudební, 
vizuální či videoklipový, dosah a hloubku. 
Pro jejich neochvějnou výdrž už celé tři 
desetiletí šířit strach, hrůzu a temnou ro-
mantiku mrazení. Oni se totiž děsivých 
stránek světa rozhodně nebojí. A my 
jsme se rozhodli vám tuto jejich stránku 
podrobně nastínit. A protože podrobně, 
musíme tak učinit ve dvou 
částech. Na druhou část se 
můžete těšit v příštím čísle.

Britští Cradle of Fil-
th vznikli v roce 1991. 
Zakládajícím a jediným 
stálým členem je zpěvák 
Dani Filth, vlastním jmé-
nem Daniel Lloyd Davey. 
V současné sestavě skupi-
ny hrají také dva Češi. Za 
bubny sedí od roku 2006 

Martin „Marthus“ Škaroupka. V roce 
2014 pak její obsazení doplnil český ky-
tarista Marek „Ashok“ Šmerda. Žánro-
vě se kapela řadí k black metalu s prvky 
hardcore, gothic a heavy metalu. Kromě 
hrůzu nahánějícího vokálu Daniho Fil-
tha, jehož hlasový projev zahrnuje zne-
klidňující ječivý vřískot i temně hrdelní 
growling, jsou děsuplné i samotné texty, 
často ovlivněné vampyrismem a legenda-
mi vycházejícími z křesťanství, naturalis-
mu a satanismu. Nejinak je tomu u debu-
tového alba The Principle of Evil Made 
Flesh (1994).

UKOLéBAvKy STRACHU A ŠPÍNy
téma 
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Zajímavější je ale z hlediska propojení 
hudby a horroru druhé album, Dusk... 
and Her Embrace (1996). Dani Filth při 
psaní textů čerpal z literární tvorby irského 
spisovatele a básníka Josepha Sheridana 
Le Fanu (1814–1873), považovaného za 
jednoho ze zakladatelů horroru. Na desce 
najdeme hlavně odkazy na autorovu nove-
lu Carmilla, která popisuje milostné dob-
rodružství mladičké šlechtičny s lesbickou 
upírkou. Krásná vampýrka se slabostí pro 
děvčata se objevuje například ve skladbě 
A Gothic Romance (Red Roses for the 
Devil‘s Whore). Jak už napovídá samot-
ný název písně, upírka je zde zobrazovaná 
jako objekt sexuálních a milostných před-
stav. 
Na třetím albu Cruelty and the Beast 

(1998) začínají Cradle of Filth znít tak, jak 
je známe z pozdějších alb. Výrazové pro-
středky Daniho projevu i hudebního do-
provodu jsou mnohem rozmanitější než na 
předchozích dvou deskách. Na albu uslyší-
me kromě Daniho sugestivního řevu také 
dva ženské hlasy. Vokály nazpívala Sarah 
Jezebel Deva a mluvené pasáže obstarala 
herečka Ingrid Pitt, která účinkovala v ně-
kolika horrorových filmech. Mimo jiné 
ztvárnila hlavní roli Elizabeth Báthory ve 
filmu Countess Dracula (1971) a zahrála 
si také Carmillu v gotickém horroru The 
Vampire Lovers (1970). Cruelty and the 
Beast je koncepčním albem, jehož ústřed-
ním motivem je život výše zmíněné Eli-
zabeth Báthory (1560–1614), nechvalně 
proslulé Čachtické paní. 
Elizabeth je zde vylíčená jako sadistická 

vražedkyně, její bestiální řádění má ale 

sexuální podtext. Oběťmi její touhy jsou 
mučené dívky. Texty se zabývají násilím 
a lesbickými hrátkami, které sice končí or-
gasmem, nikdy ale nemají šťastný konec, 
protože jedna z milostné dvojice vždycky 
umírá. Nejsilnějším songem s touto téma-
tikou je paradoxně instrumentální Venus 
in Fear, kde se na pozadí tklivého hu-
debního doprovodu mísí bolestný vřískot 
týrané dívky se vzrušenými vzdechy upíří 
hraběnky. Závěr alba rekapituluje soudní 
proces a uvěznění šlechtičny v podzemí 
jejího hradu. V průběhu celé desky se řeší 
také téma odpovědnosti za spáchané hří-
chy a ďábelská přitažlivost zla, které nelze 
odolat.
Podvolení se svůdné vůli Satana je i ná-

mětem songu Lustmord and Wargasm 
(The Lick of Carnivorous Winds), kde 
se opěvuje splynutí duše se zlem. Současně 
jde o vyznání lásky Elizabeth, jejíž kru-
tý osud má být pomstěn, aby se pak stala 
zpěvákovou milenkou. Je těžké se ubránit 
sarkastické poznámce, že přes všechnu tu 
brutalitu, která je v Daniho textech obsa-
žená, jsou obě studiová alba ve své pod-
statě „jen“ o klučičí verzi Stmívání. Jen tu 
hlavního mužského protagonistu v podání 
herce a modela Roberta Pattinsona nahra-
zuje krásná lesbická upírka Carmilla nebo 
sadistka Elizabeth Báthory, prezentovaná 
Ingrid Pitt, která ve své době patřila k se-
xuálním idolům. 
Lesbické a vampýří motivy provázejí 

tvorbu Cradle of Filth po celou dobu exi-
stence kapely. Najdeme je například v son-
gu Amor E Morte (album Midian) či All 
Hope in Eclipse (album Bitter Suites to 
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Succubi) a v řadě klipů, kupříkladu No 
Time to Cry nebo Nymphetamine Fix. 
Jedná se o různé zpodobnění stále stejné, 
temné femme fatale, které se v Daniho 
tvorbě opakuje pořád dokola pouze s drob-
nými obměnami. Později jen začíná pře-
važovat čistě heterosexuální pojetí vztahu 
a vampyrismus ustupuje mírně do pozadí.
Album From the Cradle of Enslave 

(1999) sice není řadovka a obsahuje jen tři 
původní skladby, ale i tak se nesmazatelně 
zapsalo do historie skupiny. Titulní From 
the Cradle of Enslave se stala prvním 
velkým hitem kapely a současně prvním 
songem, k němuž vznikl klip. Pěkně drs-
ný klip. Jde snad o nejmorbidnější video, 
co Cradle of Filth za celou dobu svého 

fungování natočili. Existuje ve dvou va-
riantách. Jak ve svém úvodním proslovu 
v nesestříhané verzi říká Dani, kapela po-
třebovala, aby jej hrály aspoň nějaké hu-
dební stanice. Proto vznikla jedna plná 
a druhá prostříhaná, decentnější verze. 
Režie se ujal Alex Chandon, jenž se poté 
podílel ještě na vzniku několika dalších 
hudebních videí skupiny a režíroval také 
horror Cradle of Fear (2001). Klip obsa-
huje explicitní záběry nahoty a násilí, najít 
tu můžete i několik odkazů na předchozí 
tvorbu skupiny. Například žena, koupající 

se ve vaně naplněné krví představuje Eli-
zabeth Báthory z přebalu desky Cruelty 
and the Beast. 
Video začíná příchodem členů kape-

ly do kostela, kde se chopí připravených 
nástrojů a začínají hrát. Ve stínech kolem 
nich se ukrývají zrůdy s třesoucími se ro-
solovitými těly, jimž občas chybí oči, ústa, 
případně končetiny. Celou scénu z výšky 
pozoruje ďábel s masitě odulými rty sedící 
na pojízdném trůnu. Satanistické symboly 
se objevují i na různých místech interiéru 
kostela a také na tělech účinkujících. Třeba 
jako tetování, rytina na zubu či obrazec ve 
vlasech. To je jediná humorná linka, dáva-
jící tušit, že se jedná o nadsázku a celý ten 
Mordor není myšlen úplně smrtelně váž-
ně. Muž s maskou na obličeji zapaluje šest 
svíček, za každého člena kapely a postup-
ně je pak zháší. Muzikanti totiž jeden po 
druhém umírají a stávají se z nich zombie. 
Za zmínku stojí skon klávesisty Lectera, 
kterého svazují nahé ženy řetězy. V jedné 
chvíli se zde mihne záběr na odhalené při-
rození propíchnuté piercingem. Celkem 
vtipná je i smrt kytaristy Stuarta Anstise, 
kterému dívka, alias Elizabeth Báthory, 
podřezává krk žiletkou made in England. 
Scéna přitom začíná tak, že se Elizabeth 
koupe ve vaně napouštěné krví houslistek, 
kapající jim ze zápěstí, jenž si dívky samy 
rozdírají smyčci. Aby toho bizáru nebylo 
málo, má na sobě Dani rozkošný BDSM 
obleček s kruhovými otvory, skrz něž mu 
jsou vidět propíchnuté bradavky. A taky 
má kontaktní čočky, překrývající oční du-
hovky, takže místo normálních lidských 
oči má jen bělmo. Dani taky jako jediný 
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umírá mimo kostel. V lese potkává dívku 
a vyslyší její volání. Později se však ukáže, 
že jde o zombii, které chybí dolní polovina 
obličeje. Zombie mu pak vytrhává z těla 
vnitřnosti a narve mu je do pusy.
Další studiové album Midian (2000) 

je pojmenováno podle hřbitova z knihy 
Cabal – noční rasa spisovatele Clivea Bar-
kera. Příběh vypráví o mladíkovi, kterého 
pronásledují hrůzostrašné sny o tajemném 
městě pod hřbitovem. Jeho psychiatr mu 
díky tomu namluví, že je zodpovědný za 
sérii brutálních vražd. On si však na nic 
takového nevzpomíná, proto uprchne 
z psychiatrické léčebny a odchází hledat 
pravdu do města nemrtvých, Midianu. 

Deska je knihou inspirována jen vol-
ně. Midian se objevuje pouze v několika 
skladbách. Ústřední z nich je song Tor-
tured Soul Asylum, dalšími třeba At the 
Gates of Midian nebo Tearing the Veil 
from Grace. V ostatních písních se sice 
o nemrtvých z Midianu zpívá, text se ale 
literární předlohy nedrží nijak striktně. 

V roli ženského vokálu na albu opět hos-
tuje Sarah Jezebel Deva, která zde dostává 
mnohem větší prostor než na Cruelty and 
the Beast. Hlas odříkávající pochmurné 
proslovy patří herci Dougu Bradleymu, 
který si zahrál jednu z postav horroru Ni-
ghtbreed (Plod noci, 1990), vycházejícího 
z literární předlohy Cabal – noční rasa. 
Nejvíce se však proslavil coby představi-
tel Pinheada v prvních osmi dílech série 
Hellraiser.
Asi nejděsivějším songem na albu je Lord 

Abortion. V něm je explicitně popisová-
no mučení, vyhrabávání mrtvol z hrobů, 
jejich pitvání a nekrofilie. Najdeme zde 
vyznání lásky typu: „vyřežu ti z rozkládají-
cího se těla vagínu, abych s ní pak mohl ona-
novat“, a podobné roztomilosti. V textu je 
zmiňován sadista Gilles De Rais (1405–
1440) nebo sériový vrah, kanibal a nekro-
fil Jeffrey Dahmer (1960–1994). Naopak 
píseň Her Ghost in the Fog je popisem 
romantické lásky k ledové královně, která 
byla znásilněna, zabita a její duše se ztra-
tila v temnotě. Královnin milenec pohřbí 
její tělo a páchá sebevraždu, aby mohl být 
s ní. První sloku příběhu odříkává Doug 
Bradley. Hned v úvodu klipu, do mono-
logu Douga Bradleyho, si démonicky vy-
hlížející muž výmluvně hraje se sekerkou. 
Děj klipu se odehrává v zimním lese. Mezi 
stromy tu bloudí krásná dívka v bílých ša-
tech, kterou pronásledují temné, v něko-
lika případech bezhlavé, postavy. Barvy 
jsou neostré, rozpíjející se, stejně jako celá 
scéna. Postavy muzikantů jsou v někte-
rých pasážích rozmazány do té míry, že to 
vypadá, jako by se rozdvojovaly, což klipu 
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dodává mrazivě přízračnou atmosféru.
Album Bitter Suites to Succubi  (2001) 

sice také není řadovka, ale obsahuje hned 
několik zajímavých songů. Jedním z nich 
je třeba Born in a Burial Gown. Zpívá se 
v něm o cirkuse, jenž je symbolem světa 
i cirkusu v pravém smyslu slova, a který je 
současně ringem ke krocení temné femme 
fatale. Klip začíná pohledem na vůz vle-
čený polonahými svalovci, na němž jede 
kapela. Dani nepříliš rychlé tempo mužů 
zvyšuje občasnou ranou bičem. Vzadu za 
vozem je vidět klec s upírkami. Ty jsou po 
příjezdu do cirkusu uvězněny v dřevěném 
boxu, kolem kterého lozí po čtyřech po-
divné nahé stvůry, cvičí akrobati s ohněm 
a pobíhá Dani s bičem v ruce a zběsi-
le s ním práská. Celou scénu pozoruje 
znuděné publikum na tribunách. Dani se 
částečně mění v černého pantera a pomo-
cí magie si k sobě přivolává zhypnotizo-
vanou krásku z publika, které se vzápětí 
zakusuje do krku upířími zuby. Společně 
pak klesají do rudé lázně, kde z jejich spo-
jení vzniká za pomocí magických blesků 
vysílaných ostatními členy kapely obludná 
hromada živého slizu s červeně svítícíma 
očima. Představení končí, cirkus balí krám 
a odjíždí i s vězněnými upírkami do noci. 
Jde o klip, od něhož patrně slabší povahy 
mají tendenci odvracet zrak, ale oproti 
From the Cradle of Enslave je to slabý 
čajíček. Nejnechutnější scénou je asi krát-
ký prostřih na bezzubého muže, kterému 
jazykem prostrkují kovový drát. I když, 
pokud jste na klip koukali tolikrát, že si 
záběru ve sledu rychle běžících sekvencí 
všimnete, tak možná patříte spíš k lidem, 

u nichž pohled na kus kovu pomalu zasu-
novaného do jazyka vyvolává spíše příjem-
né pocity.
Další klip kapela natočila na cover od The 

Sisters of Mercy, No Time to Cry. Ode-
hrává se ve zpustlém domě, kde pozoru-
jeme čtveřici žen. První dvě jsou jeptišky 
sledující dvě dívky prohledávající zaned-
baný pokoj. Jde o první klip, kde se obje-

vuje voyeurismus. Jeptišky se při pozoro-
vání dívek vzájemně hladí, líbají a roztírají 
po sobě krev. Dívky si zpočátku hrají s pa-
nenkou, kterou našly v pokoji. Pak si ale 
jedna z nich všimne hrací skříňky s tančící 
baletkou. V zrcadle hrací skříňky se na 
malý okamžik zjeví postava muže. Ná-
sleduje prostřih na přebal prvního alba 
kapely The Principle of Evil Made Flesh. 
Na něm jsou vyobrazeny dvě nahé ženy, 
přičemž jedna se té druhé zakusuje do 
krku. Dívky napodobují tančící baletku. 
Jedna z nich pak otevírá knihu s rodin-
nou fotografií, zatímco druhá stírá prach 
ze zrcadla, v němž se zjevuje muž se se-
kerou. Vyděšená dívka odstupuje od zrca-
dla a rodinná fotografie se rozpadá. Dívky 
poté končí ve vzájemném objetí. Lesbič-
ky a vampyrismus se v textech i klipech 
kapely objevují poměrně často. Zajímavá 
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je ale kritika křesťanských hodnot a tra-
diční rodiny, symbolizovaná rozpadající 
se rodinnou fotografií, jakoby trestajícím 
mužem se sekerou, mazlícími se jeptiška-
mi a náboženskými artefakty, kterých je ve 
videu vidět hned několik.
Skladba Suicide and Other Comforts, 

je inspirovaná kultovním horrorem The 
Crow (Vrána, 1994). Desku uzavírá song 
Scorched Earth Erotica, v jehož klipu 
byly použity záběry z filmu Cradle of Fear, 
kde si Dani zahrál jednu z hlavních rolí.
Na následujícím albu (živáku) Lovecraft 

& Witch Hearts (2002) v zásadě nena-
jdeme nic nového. Páté studiové album 
Damnation and a Day (2003) bylo na-
hráno ve spolupráci s Budapešťským sym-
fonickým orchestrem. Jde o koncepční 
album na motivy Ztraceného ráje Johna 
Miltona (1608–1674). Děj rozsáhlého 
eposu vychází z knihy Genesis. Hlavní 
postavou je padlý anděl Satan. Album 
z předchozí tvorby kapely poněkud vy-
bočuje a horrorových prvků zde příliš ne-
najdeme. Za zmínku stojí song Babalon 
A.D. (So Glad For The Madness). Text 
obsahuje zmínky o knize 120 dní Sodo-
my Markýze de Sade (1740–1814), ale 
také o španělsko-italské rodině Borgiů, 
jenž byla známá vyvražďováním svých 
nepřátel. Klip k písni vychází z filmové 
předlohy italského horroru Salò o le 120 
giornate di Sodoma (Saló aneb 120 dnů 
sodomy, 1975), jenž je adaptací De Sado-
vy knihy, od režiséra Piera P. Pasoliniho 
(1922–1975). Hlavní ženskou postavou 
videa je půvabná uklízečka, nacházející na 
školních záchodech kameru se záznamem 

mučení studentek, kterého se účastní 
i Dani. Netuší však, že je sama pozorována 
Danim. Jakmile to zjistí, je už pozdě. Opět 
se zde setkáváme s tématem voyeurismu.
Zajímavý je i song Mannequin. Jde 

o další píseň věnovanou temné femme 
fatale. Ta je tu ale stavěna do mnohem 
submisivnější role, než v dřívější Daniho 
tvorbě. V textu se doslova zpívá „buď mou 
panenkou“. Panenka se pak objevuje i v kli-
pu, režírovaném Thomasem Mignonem, 
který se podílel na vzniku klipů řady zná-
mých metalových kapel. Hlavní postavou 
je krásná dívka v bílých šatech, běžící le-
sem. Utíká za červeným šátkem a dobíhá 
k němu ve chvíli, kdy je přehozený přes 
ošklivou panenku, vypadající jako vysu-
šená mumie s křídly. Červená barva je 
symbolem sexuální vyzrálosti a vysušená 
panenka představuje symbol smrti. Dív-
ka si panenku přesto se zájmem prohlíží, 
a potom zamíří do červeného stanu, kde 
na ni čeká pavouk. Když se dívka trochu 
pootočí, vidíme, že má na zádech hmyzí 
křídla. Stejné, jako mumifikovaná panen-
ka. Dívka vypadá zaraženě. Pak ale máme 
možnost nahlédnout do jejích představ, 
kde se objevuje láska, pavouk se mění na 
muže a panenka je v nich krásná a živá. 
Realita, strach z pavouka, který ji může 
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zabít, však nakonec převáží a ona se otáčí 
a utíká ven ze stanu. Pryč od pavouka. Ven 
z lesa.
Nymphetamine, šesté studiové album 

(2004) je s horrorem propojené mnohem 
více než Damnation and a Day. Jeho ná-
zev vznikl složením slov nymfomanie 
a amfetamin, což podle Daniho vystihu-
je jeho „drogovou závislost“ na vampýří 
femme fatale, kterážto svého milence 
přivádí na samý okraj duševní záhuby 
a klidně by ho z chvilkového rozmaru 
i pohřbila. Vylíčení nerovného vztahu, 
kde jeden dostává všechno a druhý téměř 
nic, ale stejně se nedokáže vymanit ze své 
závislosti, je současně vzdáním holdu spi-
sovateli Edgaru A. Poeovi (1809–1849), 
jehož postavy často nejsou schopny vzdo-
rovat sebezničujícím okolnostem. Na albu 
hostuje několik výrazných osobností. Na-
příklad zpěvačka Liv Kristine, jejíž hlas je 
slyšet v titulní písni Nymphetamine (ta se 
na albu objevuje dvakrát, jednou v devíti-
minutové verzi Nymphetamine Overdose 
a pak v pětiminutové Nymphetamine Fix, 
na níž byl i natočen klip), další osobnos-
tí je herec Doug Bradley, který s kapelou 
spolupracoval už dříve.
Podstatná část songů na albu se věnuje 

femme fatale. Jde o skladby Gilded Cunt, 
Gabrielle, Medusaand Hemlock, Swan-
song for a Raven a pochopitelně také 
Nymphetamine. Hodně zdařilá a poně-
kud opomíjená Bestial Lust (Bitch) je 
pak otevřeným popisem sexuálních prak-
tik. Skladba Mother of Abominations 
obsahuje odkazy na Mýtus Cthulhu, tedy 
fiktivní mytologii vytvořenou Howardem 

P. Lovecraftem (1890–1937). Skladba je 
o probuzení temné bohyně. Na Lovecraf-
ta odkazuje i Filthy Little Secret. Skladba 
Absinthe With Faust vychází ze známé-
ho Goetheho příběhu o Faustovi. V ní 
Dani v nadsázce přisuzuje úspěch kapely 
svému spolčení s ďáblem.
Sedmé studiové album Thornography 

(2006), kde opět hostuje Doug Bradley, 
řeší mimo jiné i politické otázky souvise-
jící s náboženským fanatismem. Najdeme 
zde ale také skladby věnované femme fa-
tale třeba Libertine Grimm, Lovesick 
For Mina, Under Huntress Moon, Cou-
rting Baphomet a svým způsobem také 
největší hit na desce cover od Heaven 17, 
Temptation, k němuž vznikl i klip. Sklad-
ba s vyzývavě sexuálním nábojem je zde 
pojata jako souboj ženy, představující svět-
lo, s temnotou, kterou zosobňuje Dani.
Song The Byronic Man se věnuje oso-

bě romantického básníka s temnou duší 
George G. Byrona (1788–1824) a hosto-
val na ní zpěvák HIM Ville Valo. Sklad-
ba Cemetery and Sundown je něco jako 
hymna upírů, kteří povstanou k rozhodu-
jící bitvě s lidským druhem. The Foetus 
of a New Day Kicking je pak o vstávání 
mrtvých z hrobů, ale také přeneseně o du-
chovní síle poraženého vstát a jít znovu 
bojovat s okolním světem. K nahrávce byl 
natočen klip, kde proti zombiím, jenž hrají 
samotní členové kapely, bojují spoře odě-
né ženy za pomoci „erotických tanců“. Pi-
kantní na tom je, že ženy přijíždějí na tan-
ku, o němž byste předpokládali, že bude 
mnohem účinnější zbraní než odhalená 
stehna a prsa lezoucí z podprsenky.
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Osmé studiové album Godspeed on the 
Devils Thunder s podtitulem The Life 
and Crimes of Gilles de Rais (2008), tvo-
ří tak trochu protipól desky Cruelty and 
the Beast, jenž je věnovaná životu Eliza-
beth Báthory. Jde taktéž o koncepční al-
bum pojednávající o životě francouzského 
šlechtice Gillese de Raise (1405–1440). 
Dani na něm rozebírá narušenou psychi-
ku jednoho z nejkrutějších sériových vra-
hů evropských dějin. Vycházel prý přímo 
z dochovaných spisů soudního procesu, 
který Raise přes jeho bohatství a vysoký 
šlechtický původ odsoudil k smrti. V té 
době byla poprava takto významného člo-
věka něčím nevídaným. Ovšem nevídané 
byly také Gillesovy zločiny. Jeho doznání 
prý bylo natolik otřesné, že lidé zhnuseně 
odcházeli ze soudní síně. Části jeho výpo-
vědí byly ze soudního spisu dokonce vy-
ňaty. Skutečný počet vrahových obětí není 
znám. Odhaduje se ale, že mezi lety 1432 
až 1440 umučil 80 až 200 svých nezleti-
lých poddaných, často šlo o děti.
Obětem Gillesovi sloužící nejprve vmí-

chali do nápojů omamné látky, a když 
usnuly, svlékli je do naha a spoutali. Gilles 
se zpočátku jen dotýkal varlat chlapců 
a ukájel se přitom. Vzrušovala ho ale krev, 
a aby ukojil svůj hlad, rozřezával svým za-
jatcům břicha. Z ještě živých těl vytahoval 
střeva a válel se v nich. Některým muče-
ným místo střev vyrval srdce. Počínal si 
přitom tak, aby ještě chvíli po odejmutí 
z těla tlouklo. Nad mrtvolami často ona-
noval, někdy s nimi i souložil. Ze zohave-
ných těl odřezával končetiny a hlavy. Ty 
zvláště pěkné si schovával pro potěšení ně-

kolik dnů až týdnů… To je ta část přizná-
ní, která ze soudních spisů vyňata nebyla.
Dani v Gillesovi vidí především hluboce 

zbožného muže, který se odvrátil od Boha 
poté, co on odmítl vyslyšet jeho prosby 
a odevzdal svou duši ďáblu. Gilles přitom 
nebyl jen obyčejný sadistický zvrhlík. Své 
současníky převyšoval vzděláním a všeo-
becným rozhledem. Mluvil plynně latin-
sky, zajímal se o vědu, filosofii i umění. 
Navíc byl národní hrdina. Jeden z vítěz-
ných generálů, kteří během stoleté války 
zachránili poslední francouzskou baštu, 
Orléans, před anglickými dobyvateli. Kro-
mě toho prý uměl být zábavným společ-
níkem.
Dani jeho příběh podává tak, že Gilles se 

od Boha odvrátil ve chvíli, kdy Angliča-
né upálili Johanku z Arku (1412–1431). 
Gilles se podle Daniho do této čisté 
a hluboce věřící panny zamiloval. A když 
ji Bůh nechal zemřít, otřáslo to s ním na-
tolik, že se od něj odvrátil. Daniho teorie 
přitom není zase tak přitažená za vlasy, 
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jak by se na první pohled mohlo zdát. Jo-
hanka a Gilles byli současníci. A znali se. 
Gilles se s Johankou seznámil v roce 1429 
a byl jí nablízku po celou dobu jejího vá-
lečného tažení. Patřil k nejodvážnějším, 
nerychlejším a nejagresivnějším mužům 
v její družině. Když byla v bitvě o Paříž 
zraněna a hrozilo, že upadne do zajetí, byl 
to právě Gilles, kdo ji zachránil. Ochran-
nou ruku nad ní držel i mimo bojiště, po-
věřil ho tím král. Dohlížel dokonce na její 
korespondenci, protože Johanka neuměla 
číst. Chtěla se to ale naučit a jejím učite-
lem nebyl nikdo jiný než Gilles de Raise. 
Strávili spolu celou zimu na jednom z jeho 
hradů. Je jasné, že Johanka jako nevzděla-
ná vesnická dívka se nemohla po intelek-
tuální ani společenské stránce s Gillesem 
měřit. Přesto ho mohla fascinovat stejně 
jako řadu svých současníků. Postavila na 
nohy armádu, kterou její protivníci téměř 
odepsali. Při králově korunovaci v Reme-
ši stála jako jediná hned vedle oltáře, na 
němž ležela koruna. Lidé si na ni chtěli 
sáhnout. Natahovali k ní ruce s modliteb-
ními knihami a obrázky svatých. Když Jo-
hanku roku 1431 zajali, byl to Gilles, kdo 
dal dohromady výkupné, aby ji vysvobo-
dil. Stejně to nepomohlo, jeho milovanou 
označili za ďáblovu děvku a upálili na hra-
nici.
O Johančině smrti vypráví song The 

Death of Love, jenž je největším hitem 
alba. Jedná se o duet, kde ženská sóla Jo-
hanky z Arku zpívá Sarah Jezebel Deva. 
Úvodní proslov namluvil Doug Bradley. 
Ve videoklipu je pak Johanka zobrazovaná 
v bílých šatech na kříži, ale také jak v br-

nění stojí na hoře z kostí s bílým prapo-
rem v ruce. Gillese tu vidíme s rukama od 
krve, jak ohlodává kosti a výmluvně tahá 
po zemi pytel.
Po Johančině upálení se Gilles stáhl do 

ústraní. Vzdal se kariéry v armádě, přes-
tože od krále obdržel hodnost maršála za 
statečnost. Vyhýbal se lidem. Veškerý svůj 
čas trávil ve společnosti knih. A jeho nit-
ro svírané pochybnostmi trýznil rostoucí 
hlad. Jen jednou si sáhnout na nedospělé-
ho chlapce. Poranit jeho kůži a slízat krev 
prýštící z rány. Vždyť, co je to za Boha, 
když nechal na hranici upálit světici? Nač 
se mu klanět? Bůh za hříchy trestá, ale ďá-
bel odměňuje. Dani v textech rozvíjí proud 
myšlenek Gillesovy nemocné psychiky. 
Kolotoč smrti a brutality je stále rychlejší. 
Světlých pasáží ubývá a Gilles přivolává 
z hlubin pekla démony. Chce zpátky pení-
ze, které tak rozmařile rozházel za váleč-
ná tažení a bujaré večírky. Johančina tvář 
se pomalu vytrácí z jeho mysli a on ztrácí 
půdu pod nohama. Stává se z něj zrůda. 
Album Godspeed on the Devil‘s Thunder 
patří k nejlépe hodnoceným deskám Cra-
dle of Filth. Kromě provařené The Death 
of Love, obsahuje například i skvělý song 
The 13th Caesar nebo Shat Out Of Hell.
Závěrem této části se sluší říct, že Dani 

Filth je možná úchyl, současně je ale také 
mimořádně talentovaný umělec, jdoucí 
státe tou samou cestou, kterou si vybral na 
počátku své kariéry, a i po téměř třiceti le-
tech existence své kapely má posluchačům 
co nabídnout. O tom si ale dále povíme 
zase až v příštím čísle.

• Lenny Ka
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Britský temně krvavý povídkový film, 
který se měl jmenovat spíše Creepgore-
show a zapadl by jako levnější a béčko-
vější pokračování známé creep série.

Režie: Alex Chandon
Scénář: Alex Chandon
Délka: 116 min.
Původ: Velká Británie
Rok: 2001
Hrají: Dani Filth, Stuart Laing, Emily 
Booth, Tony Hickson, Eileen Daly

Cradle of Fear tvoří čtyři samostatné 
povídky a jeden propojovací příběh, kte-
rý celý film háže do ucelenějšího kontex-
tu. V prvním příběhu se seznamujeme 
s mladou Goth Vamp Mel, která na kon-
certě sbalí fešného týpka, protože ráda 
sex a vypadá to, že s ním by to mohlo být 
neuvěřitelné. A taky že je, něco takového 
Mel ještě nezažila a ráno se není schopná 
rozhodnout, jestli se to, co v noci proži-
la, skutečně stalo, nebo šlo jen o drogový 
rauš. Podivné stavy však pokračují i přes 
den, na ulici potkává spoustu podivných 

lidí. Povídka má silně vizuální barkerov-
ský opar a shrnout by se dala do tří slov 
– prsa, krev a gore.
Ve druhém příběhu se mladé dívky So-

phie a Emma vydají okrást jednoho týp-
ka do starého domu. Chlápek je však vy-

CRADLE OF FEAR
téma/recenze 
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hmátne a ony ho sejmou. Jenže když jde 
o prachy, i ženské přátelství jde stranou.
Třetí povídka je o Nickovi, který má 

zdánlivě všechno – drogy, nadrženou 
milenku, hezké fáro, 
prachy. Chybí mu 
jen jedno – noha pod 
kolenem, jejíž ztráta 
ho psychicky roze-
bírá natolik, až ztrácí 
chuť na sex. Tak se 
rozhodne si nějakou 
nohu pořídit. A protože jsme v horroru, 
cena bude hodně vysoká.
Poslední povídka přivádí na scénu Ri-

charda, který pracuje jako vyhledavač 
a mazač nevhodných a nelegálních in-
ternetových stránek. Jednoho dne narazí 
na snuff stránky The Sick Room, kde uži-
vatelé za patřičný poplatek určují scénář 
a režírují, co se ve 
videích děje. Richard 
stránkám naprosto 
propadne a jeho ži-
vot se začne hroutit.
Propojovacím pří-

během pak provází 
policajt (Richar-
dův otec) vyšetřující 
všechna úmrtí v povídkách a svazuje celý 
film kolem psychopatického kanibalské-
ho hypnotizéra Kempera, uzavřeného 
v místním blázinci, který však ovládá ta-
jemného muže, proplétajícího se všemi 
příběhy…
Uf, hromada popisu, ale ten film má dvě 

hodiny. Což je jedna z jeho slabších strá-
nek, minimálně propojovací příběh mohl 

být o něco kratší. Jak vidno z tématu to-
hoto čísla, hodně hudebních uskupení 
nebo muzikantů si čas od času odskočí 
k horroru nebo je s ním propojeno. Tady 

došlo na kapelu Cra-
dle of Filth, od níž 
ve filmu zazní tři 
skladby, konkrétněji 
tedy na jejich front-
mana Daniho Filth, 
který ve filmu ztvár-
nil postavu tajemné-

ho muže nazvanou jednoduše The Man. 
Nemůžu si prostě pomoci, ale Dani tady 
vypadá jako Vojta Kotek, který v Goth 
kostýmu vyrazil na maškarní. Filmem 
se také vine atmosféra raných videoklipů 
této kapely, tedy gore, krev a mladé, hez-
ké, spoře oděné slečny. Záběry z tohoto 
filmu se pak objevily konkrétně v klipu 

COF k písni Scor-
ched Earth Erotica.
Příběhově mají po-

vídky vzestupnou 
tendenci. První dvě 
jsou si trochu po-
dobné – hezké holky, 
nahota, hodně krve 
a gore. Ani jedna 

z nich celé universum filmu příběhově 
moc nežene kupředu. Druhá je tedy zá-
žitkově a pocitově nejjednodušší a nej-
slabší z celého filmu. Třetí povídka už je 
nápaditější (byť zápletka moc originalitou 
neoplývá), dějovější, a svým způsobem 
grotesknější. Poslední povídka o tajemné 
internetové stránce je pak totální útok na 
psychiku. Tentokrát žádná erotika, mini-
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mum nahoty, gore a krve jen pomálu. Ale 
za to nejatmosféričtější, nejnapínavější 
a (jde-li to tak napsat) nejsmysluplnější 
věc. Psychologická studie hroucení lidské 
mysli. Propojovací 
příběh po chvíli pře-
šlapování vygraduje 
ve stylový masakr 
v léčebně. První půl-
ka filmu až na krev, 
masakry a hezké 
holky nic moc nena-
bízí, druhá už je mnohem výživnější.
Celkově jde na první pohled o levnější 

a jednoduchou záležitost, kde se nejví-
ce nasazení a úsilí koncentrovalo podle 
všeho jen na výběr hereček a maskér-
skou a trikovou práci. Ta je, nutno říci, 
v rámci možností velmi slušná. Tvůr-
ci se neštítí jít i za hranu realističnosti 
a co se nedostává jí, 
nahrazuje syrovost, 
litry krve a nápadi-
tost. Ve druhé po-
vídce potěší záběr 
s probodnutou tvá-
ří. Ostatně, hlavy 
to ve filmu odnášejí 
nejkrutěji a nejvíce. 
Herecky film nemá moc čím překva-
pit, byť u zmíněných hereček zase nejde 
o výběr přímo z ulice. Role Mel z první 
povídky se např. zhostila Emily Booth 
(v titulcích jako E. Bouffante), která se 
objevila i v horrorech Event Horizon 
(1997), Witchcraft X: Mistress of the 
Craft (1998), Evil Aliens (2005) nebo 
Doghouse (2009). Milenku hrdiny třetí 

povídky si střihla Eileen Daly, která se 
s E. Booth setkala už v Witchcraft X: 
Mistress of the Craft (1998), ale nara-
zíte na ni i v Razor Blade Smile (1998), 

Darkness Surrounds 
Roberta (2008) či 
n í z k o p r o c e n t n ě 
hodnocených Karl 
the Butcher vs Axe 
(2010), The Legend 
of Harrow Woods 
(2011) nebo The 

Amityville Asylum (2013).
Pokud bych měl použít hudební příměr, 

Cradle of Fear je jako slušně nahraná 
demokazeta ze druhé návštěvy studia. Je 
tam pár nedostatků, určitě by to šlo na-
hrát lépe, ale díky své syrovosti, nadšení 
a nasazení to je nářez. Ne nějaký ušumě-
ný a zahuhlaný záznam ze zkušebny. 

Primárně na sebe 
film strhne pozor-
nost hlavně milov-
níků Cradle of Filth, 
subkulturně laděné 
módy a syrového 
gore s nadpřiroze-
nou až démonickou 
atmosférou. A přes-

ně podobně zaměřené a hozené diváky 
včetně mé maličkosti film úplně v klidu 
uspokojí svou solidní průměrností. Če-
káte-li od filmového horroru něco sofis-
tikovanějšího, hlubšího a ne konkrétně 
subkulturně stylizovaného, asi to nebude 
váš šálek krve. Ale člověku občas stačí 
málo. Když mu to sedne.

• Honza Vojtíšek
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CO ČÍHá v TEMNOTáCH
recenze 

Čtvrtá edice HorrorConu nazvaná Co 
číhá v temnotách, se tentokrát nevěnuje 
horrorovým povídkám, ale hrůzu nahá-
nějící poezii. Sbírka vznikla ve spolupráci 
s uměleckým hnutím Infernalismus, jenž 
sdružuje umělce z různých oborů, které 
spojuje kladný vztah k peklu a záhrobí. 
Její obsah je opravdu nabitý. Najdete zde 
83 ponurých básní od 21 autorů a auto-
rek.

Editoři: Kristina Haidingerová, Zdeněk 
„Zelda“ Záleský
Vydavatel: Golden Dog
Rok vydání: 2020
Počet stran: 204

Verše Xerodotha Sigmiuse mají na můj 
vkus dost komplikovanou strukturu. Jsou 
z nich ale cítit emoce, což dokáže povýšit 
jakoukoliv tvorbu o několik úrovní výš. 
Pokud píšete básně, tak většinou proto, že 
jste exhibicionisti a potřebujete sdělovat 
světu, kdo jste a co cítíte. Z hlavy na papír 
to ale neumí dostat každý. Xerodoth Sig-
mius to dovede určitě. 

Už z názvu knihy je jasné, že při její četbě 
si přijdou na své milovníci poezie temné 
jako nejčernější noc. U Zdeňka Zeldy 
Záleského to platí dvojnásob. Všeříkající 
jsou už názvy jeho básní: Temnota, Porod 
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ďábla, Marnost nebo Smrt. Mně se od něj 
nejvíc líbila Hibakusha a Apokalyptic-
ká. Obě se od předchozích básní trochu 
liší námětem, kterým je zde svržení ato-
movky a zánik světa. Ve velmi podobném 
duchu se nese poezie Sandro Dragoje. 
Básně Tomáše Martona se mi četly lépe 
než příspěvky dvou předchozích básníků. 
Vlastně mě bavily víc než Tomášovy po-
vídky, i když ze způsobu jeho psaní poezie 
je trochu znát, že píše hodně i prózu. To 
samé platí více méně také o Kristině Ha-
idingerové. 
Zuzana Balíková je nejmladší autorkou 

celé sbírky, a na to, že jí je teprve patnáct, 
píše skvěle. Nejvíc se mi líbila báseň Ze 
života panenky. Je jednoduchá, zpěvná, 
a přitom není úplně prvoplánová. An-
xieta Rosier je jednou z básnířek, která 
mě opravdu oslovila. S výjimkou básně 
Requiem, která mi přijde psaná až příliš 
na dřeň s minimální poetičností, mi při-
padají úžasné všechny. Nevím sice, do 
jaké míry dokážou mírně naturalistické 
verše Laktační psychózy oslovit muž-
ské čtenáře, protože pracují s čistě žen-
ským vnímáním světa, do sbírky Co číhá 
v temnotách ale určitě patří. Děsivé jsou 
na to dost. U básně Konec meger v Če-
chách jsem si po přečtení v první chvíli 
nebyla jistá, jestli jsem náhodou na dis-
pleji omylem nepřerolovala k některému 
z mužských autorů. Tato košilatá „domácí 
zabíjačka“ psaná z pohledu frustrovaného 
sadisty působí vážně autenticky. Za mě 
jde o velice nadějnou autorku.
Tvorba Calcatha Beznadějného určitě 

není beznadějná. V některých verších mi 

ale vadí nadbytečná zájmena a příslov-
ce, která nenesou žádný význam a text 
nafukují o nic neříkající vatu. Například 
v básní Sníh ve třetím čtyřverší „se mladý 
kluk před tyrany dost těžko někde scho-
vá“ nebo třeba v šestém čtyřverší „že do-
šlo někde k jakémus nactiutrhání“. Text 
je pochopitelný i bez někde, dost a jaké-
mus. Vyškrtala bych všechno, co vytváří 
zbytečný balast. Ubírá to sílu sdělení jako 
takovému. Některé verše by chtěly ještě 
doladit, co se týče formy, ale jinak je to 
dobrý. Nápad Jany Dvořáčkové napsat 
jednu báseň třikrát, z pohledu všech hlav-
ních aktérů děje je docela zajímavý. Nej-
lepší mi přijde verze psaná z perspektivy 
havranů.
Nepochybuji, že Jan Vrána zvládne dát 

dohromady vlastní básnickou sbírku. 
Z obou Vránových textů je cítit vypsa-
nost, která jeho případné knize zaručuje 
slušnou míru kvality. Holgerův pád je mo-
ralizujícím příběhem na motivy starých 
severských ság à la kradené zlato po smrti 
pálí víc, než železo mezi žebry. Osobně 
moc nemusím věci, odehrávající se mimo 
zeměpisný prostor, v němž se pohybují 
sami autoři. Bez znalosti hlubších sou-
vislostí z toho často vznikají nevěrohodné 
paskvily. Což sice není případ této básně, 
ale stejně, Měsíc nad Edenem se mi líbil 
o trochu víc, nejspíš kvůli tomu, že zde 
místo děje není nijak vymezeno. 
Dalším z talentovaných básníků, kteří 

dostali na stránkách Co číhá v temno-
tách prostor, je Red Bollow. Používá tro-
chu netypické výrazy, ale dělá to s citem. 
Věřím tomu, že na jeho verše docela letí 
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holky. Čímž nechci říct, že jeho lyricky 
laděná poezie není dobrá. Stejně jsem se 
ale při čtení básně Má ukrutnice nemohla 
zbavit myšlenky na růžová semišová pou-
ta, která seženete v každém druhém krá-
mě s lacinými cetkami.    
Tvorba Tomáše Nývlta mě zaujala 

hodně. Je psána úsporně a bez zbytečných 
slov. Ta úspornost společně s tajemnou 
ponurostí, která z jeho textů čiší, vás 
nutí přemýšlet nad jejich významem. 
Netvrdím, že jeho verše chápu. Teda 
s výjimkou pasáží, týkajících se sexu, těm 
myslím rozumím docela dobře. 
Ne, vážně. Mám poněkud sklony 
k voyerství, jenž mě nutí googlit 
informace o básnících, které 
neznám. Včetně jejich fotek. 
Nejde mi do hlavy, jak někdo s tak 
nevinným pohledem jako Tomáš 
Nývlt a koťátkem na profilové 
fotce může myslet upřímně 
básně typu V kalhotkách od 
hoven a Obličej v lejnu. Pokud 
teda nepopisuje svůj každodenní 
boj s kočkou, která tvrdošíjně 
odmítá používat kočičí záchod 
a sere všude po bytě. Na druhou 
stranu báseň Obnažená působí 
jako záznam sexuální zkušenosti 
upřímně dost. Politická Pod 
rudým praporem, poukazující na 
zločiny komunismu, je napsaná 
natolik dobře, že jsem s ní 
neměla problém navzdory lehce 
patetickému námětu. A jestli 
Tomáš Nývlt jednou vydá vlastní 
sbírku básní, půjdu si ji koupit.

Mircea Dan Duta je jedním z nejlepších 
autorů této knihy. Výbornou znalost češ-
tiny původem rumunského básníka nej-
spíš obdivuje každý, kdo tuší, co obnáší 
snaha o umělecký projev v cizím jazyce. 
Jeho tvorba přitom podle mě obsahuje 
všechno, co má mít dobrá poezie. Silné 
texty, které dokáží v mysli čtenáře do-
statečně rezonovat, hloubku, aby nad ní 
mohl přemýšlet a poetičnost jazyka, bez 
níž by poezie nebyla možná. Jako femini-
stku mě zaujala báseň Movieng, zabývají-
cí se ženskými právy. Víc se mi ale líbila 
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báseň Lékařský záznam – hnusný citát, 
která je o vztazích a lásce.
Velmi dobré jsou i verše Pavla Skořepy. 

Černá duše je na můj vkus až moc depre-
sivní, ale Přízračná nebo Rakovina se mi 
četly dobře. Básník při budování hrůzu 
nahánějící atmosféry nepoužívá motiv 
pekla, ďábla a podsvětí, pracuje spíš s lid-
ským podvědomím, strachem z nezná-
mého a neschopností změnit daný stav 
věcí. Například v básni Rakovina budí 
hrůzu pomalé umírání hlavního hrdiny. 
Proti neviditelnému nepříteli rozežírající-
mu maso a kosti zevnitř, se dá bojovat jen 
těžko. Děs nahání vědomí toho, jak málo 
máme ve skutečnosti pod kontrolou věci, 
týkající se naší vlastní existence.
Poezie slovenské básnířky Ráchel Noa 

mě z celé antologie oslovila asi nejvíc. 
Trochu sice vybočuje z tematického 
zaměření sbírky, není pochmurná ani 
děsivá, spíš melancholická a někdy 
smutná, stejně je ale dobře, že dostala 
na jejích stránkách prostor. Snad si díky 
tomu získá větší pozornost českých 
čtenářů. Její projev je velmi osobní 
a zároveň má schopnost vidět ve všedních 
prožitcích pozoruhodné okamžiky, které 
zůstávají většině lidí skryté. Nemůžu říct, 
jaká báseň mě zaujala nejvíc, skvělé jsou 
úplně všechny. Špatná není ani poezie 
Natálie Dočekalové, chybí ji jen trochu 
víc vypsanosti. Od Denisy Jahodové se 
mi celkem líbil Dopis ze záhrobí a od 
Kiry Bulat Stíny.
Docela dost se mi zamlouvají básně Ja-

kuba Dobroviče a dovedu si představit, 
že jednou vydá knihu, ale mnohem víc mě 

bavila poezie Kamila Prince, která celou 
antologii uzavírá. Myslím, že její editoři 
si ani lepšího básníka na závěr nemohli 
vybrat, protože čtyřverší: „To nejsou básně, 
co tu píšu, já, z řádu Ďábla tovaryšů. Dál 
čmárám v rauši z mnohé drogy ne básně, 
ale nekrology,“ je úplně odzbrojující. Mně 
se jeho morbidní humor zaryl pod kůži 
natolik, že jsem si po přečtení autorových 
veršů koupila Kamilovu sbírku Nožem 
učím rybu křičet.
Celou antologii doplňují nádherné ilust-

race Anny Korbelové. Pokud pořád ještě 
přemýšlíte, jestli tuhle knihu chcete mít 
ve své knihovně a máte alespoň nějaký 
vztah k výtvarnému umění, pořiďte si ji 
kvůli nim. Každá kresba je malé umělec-
ké dílo. Na závěr bych dodala jen to, že 
můžu Co číhá v temnotách doporučit 
všem, kteří rádi čtou nejen poezii. Kromě 
talentovaných českých autorů, zde najdete 
i tři zahraniční hosty. Prvním z nich je ru-
munský básník a překladatel Mircea Dan 
Duta, druhou slovenská básnířka pub-
likující pod pseudonymem Ráchel Noa 
a třetí ukrajinská umělkyně Kira Bulat.
Text: Xerodoth Sigmius, Zdeněk Zelda 

Záleský, Sandro Dragoj, Tomáš Marton, 
Kristina Haidingerová, Zuzana Balíko-
vá, Anxieta Rosier, Calcath Beznadějný, 
Jana Dvořáčková, Jan Vrána, Red Bollow, 
Tomáš Nývlt, Mircea Dan Duta, Pavel 
Skořepa, Ráchel Noa, Natálie Dočeka-
lová, Denisa Jahodová, Kira Bulat, Jakub 
Dobrovič, Kamil Princ. 
Ilustrace: Anna Korbelová, Sandro 

Dragoj
• Lenny Ka
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Snežilo. Bol to prvý sneh. Prekvapene 
sledovala snehové vločky, ako pokrývali 

čiernu zem – pustatinu, ktorá predstavova-
la jej vlastné vnútro. Odkedy sa to stalo, cí-
tila sa prázdna. Prázdnotu vypĺňali samota 
a smútok.
Snažila sa. Rozhovory s manželom, jeho 

láska. Posedenia u psychológa, jeho rady. 
Psychiatrove lieky.
Nestalo sa to prvýkrát. Ale tentoraz cítila, 

že je to iné. Bola si istá, že dieťa donosí.
Prešlo už polroka, zvyčajne sa vystrábila 

rýchlo. Spojenie sa však neprerušilo. Občas 
sa chytila za brucho, istá si, že dieťa po-
hlo nožičkou, obrátilo hlavu. Pod šatami 
ju však prekvapilo len ploché brucho. Tak 
čakala. Na nový deň, na čas, veď lieči rany. 
Toto je okno, pri ktorom sa dieťaťu priho-
várala. Toto je sneh, počas ktorého mala 
prvýkrát začuť jeho plač. Toto je kreslo, 
v ktorom mu čítala rozprávky, hlas matky 
dieťa rozpoznáva. A toto je spln – zaspala.
Ráno ako každé iné. Cítila sa dolámaná. 

Ponaťahovala svaly, zachrapčali kosti. Pre-
trela oči a premýšľala – na raňajky manže-
lovi pripraví... Zamrzla. V prvom snehu 
pod oknom sa črtali malé stopy. S rozbú-

chaným srdcom vybehla, možno zvieratko. 
Manžela prebudil vresk.
Volali políciu. Trestné oznámenie za 

obťažovanie a ublíženie na zdraví. Na ne-
známeho páchateľa. Manželka je chorá! 
Rozčuľoval sa. Stopy batoľaťa v snehu boli 
zákerným žartom. Dupkali vôkol okna. 
Nikam neviedli, objavili sa odnikadiaľ. 
Mesiac ako žiarivá guľa. Zaspala pri okne 

ukonaná, ale po toľkých obehoch mesiaca 
upokojená. Privstala si, v žalúdku jej žbln-
kalo od nervozity. Snažila sa neuprieť zrak 
von oknom, na sneh pod ním. Napokon 
nevydržala a vyšla. Prestála tam niekoľko 
hodín. Kým sa manžel neprebudil. Zbadal 
svoju ženu, ako roztrasenou rukou hladí 
sneh. Nie, nie sneh. Stopy batoľaťa, čo cu-
pitali pod oknom a na omietke vôkol rámu 
zanechali blatové stupaje.
Mesiac ako dokonalá kružnica. Sto-

py smerovali od domu. Viedli k záhrade 
a mizli v závejoch.
Mesiac ako okrúhla grimasa. Stopy zastali 

uprostred záhrady. Bola jej strašná zima. 
Už sa neprestávala triasť, keď dlaňami pre-
chádzala po bacuľatých stopách. Vedela, 
kam palček ukazoval. Lenže manžel ne-

Strom
Andrea Farkašová
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veril. Vyhrážal sa, že na ňu zavolá blázinec, 
psychiatriu, lekárov. Vyhlási ju za nesvoj-
právnu. „Vidíš to, čo ja?! Vidíš, kam ukazu-
jú?“ Uprostred záhrady stála jabloň. Posadili 
ju na oslavu počatia. Pripravili si piknik, vy-
tiahli detské šampanské, milovali sa a ďako-
vali. Boli si istí, že jabloňou spečatia osud. 
Ona zase dúfala, že týmto počinom zaistí 
hladký priebeh udalosti.

* * *
Spln. Vybehla s úsmevom, ľahkosťou, pla-
chou nádejou. Konečne sa dočká odpove-
de na toľké otázky. Pod oknom však našla 
stáť manžela. Usmieval sa, len trocha ináč. 
V ruke držal lopatu. Posledný sneh pod ok-
nom, za oknom, okolo okna, na dvore, v zá-
hrade – zmizol. Zem ostala rozrytá, podu-
paná, narušená. Vrhla sa naňho ani šialená. 
Neverila, tak len kričala, vrieskala, škriabala 
a kvílila. Keď sa vyslobodil z jej zovretia ako 
krvavá, rozbrázdená šmuha, vyhrážal sa jej. 
Ak okamžite neprestane s týmto šialen-
stvom, dvihne telefón. 
Neprestala. Rozbehla sa do záhrady, on 

splniť svoj sľub.
Padla na kolená a trhala si vlasy. Nieto roz-

hrešenia pre utrápenú dušu? Keď sa čelom 
dotkla zeme, svitlo jej. Začala hrabať ruka-
mi, rozhŕňať hlinu zmiešanú s roztopeným 
snehom. Ryla hlbšie a hlbšie, vyhadzovala 
hrudy mazľavej zeme ako slepý krt. V dia-
ľke začula približovať sa zavíjanie sirény. 
Vnorila ruky hlboko do zeme, kým neucí-
tila medzi prstami korene jablone. Už, už! 
Zachytila klzký koreň, zachytila mäkkú hli-
nu, červy, dážďovky, larvy. Ryla, odhrabáva-
la. „Prestaň, prosím,“ začula za sebou šepot. 

Len mu vytrhla lopatu z rúk a odkopávala. 
Ešte chvíľočku, chvíľu, malý moment.
Muž kľakol na kolená. Prosil. Bedákal. 

Prázdne korene jablone trčali do prázd-
na. Odkráčal odomknúť bránu votrelcom 
v bielych plášťoch.
Prestala. Fikala a utierala si hlieny. Zbláz-

nila sa. Skutočne. Poslednýkrát od zúfalstva 
vnorila ruku doprostred koreňov a zatiahla. 
Spomedzi hrúd zmäknutej, jari sa tešúcej 
hliny vykukla detská nôžka. Noha bábätka. 
Novorodenca. Roztriasla sa, telo jej zalial 
pot. Opatrne čistila od hliny drobné prsty, 
oblú pätu, bacuľaté lýtko, ohnuté kolienko, 
tučné stehienko.
Palec sa pohol. Noha odtiahla sa späť do 

koreňového lona. „Spí tam moje dieťatko,“ 
začula ulica víťazoslávny výkrik. Keď ju čiesi 
ruky dvíhali do výšky a nakladali do vozi-
dla, videla mužovu rezignáciu a lopatu se-
kať do stromu.

Andrea Farkašová 
(*1984)
Pochází ze Záhoří 
ale žije ve vesničce 
mezi Hlohovcem 
a Trnavou. Pra-
cuje jako externí 
redaktorka, kde 
se dá. Miluje svou 
rodinu, knihy (nej-
více horror, sci-fi 

a obecně všechno, v čem figurují písmena) 
a ruční animaci. Snad pro trochu surověj-
ší, méně učesaný jazyk svých povídek za-
tím nedosáhla mnohých úspěchů, řadí však 
mezi ně zveřejnění povídky Pleseň v časo-
pise Dotyky, publikování povídky Rodina 
Mórova, která se umístila ve finálové šestici 
v soutěži O krvavý brk v 29. čísle Howarda 
a publikaci povídky Ingrediencia ve 34. čís-
le Howarda.



howard

81



82

Tohle jsem chtěl vyjádřit, své postřehy 
a myšlenky k tomuto tématu sesumíro-
vat a sladit už dlouho. Ale je to docela 
komplikované téma a lehce se v něm dá 
sklouznout někam, kam se nechtělo nebo 
k něčemu, co nebylo smyslem a účelem.

Předně je třeba říci, že následující řád-
ky nejsou vůbec ničím proti Stephenu 
Kingovi a vlastně ani proti jeho tvorbě. 
Uznávám jeho zá-
sluhy pro literární 
horrorový žánr, po-
řád mám rád jeho 
sedmdesátko-osm-
desátko-devadesát-
kové literární horro-
ry, stále je to autor, 
který napsal ten nej-
lepší horror, který jsem kdy četl a mám 
vážné pochybnosti, jestli ho v mých očích 
z tohoto trůnu dokáže někdo sesadit. Je 
mi jasné, že se pro mnohé autory Kingův 
styl stal jakousi metou a někteří z nich se 
pokoušeli a pokouší ho napodobit. Ne-
hodlám tvrdit, že nevychází jeho epigoni 
ani že se mu nikdo nesnaží přiblížit.

Ne, tohle není o Stephenu Kingovi, 
tohle bude o jeho odkazu, o tom, co 
se svou tvorbou dokázal. Tedy spíše, 
co vyvolal v ostatních po celém světě. 
Tohle bude o neustálém a z dnešního 
hlediska dle mého názoru už škodli-
vém hledání domácích, či národních, 
chcete-li, Kingů, srovnávání s jeho dí-
lem u jakékoliv horrorové knihy, která 
vyjde a neustálém porovnávání v re-

cenzích.
Mám-li být upřím-

ný, jakmile se v re-
cenzi na nějakou 
(jinou než jeho) 
knihu objeví Kin-
govo jméno, hlav-
ně ve srovnávacím 
smyslu, recenze pro 

mě ztrácí jakýkoliv smysl. V ojedině-
lých bizarních situacích dochází do-
konce k tomu, že se toto srovnání do-
stane již do samotného názvu recenze. 
A pak z dostupných (tedy, přiznávám, 
ne zcela relevantních) zdrojů zjistíte, 
že z horroru toho kromě Kinga recen-
zentka zřejmě moc nečetla.

KDyŽ KRáL ZAČNE 
NEvěDOMKy ŠKODIT 
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Každý, kdo od Stephena Kinga přeče-
tl více než čtyři knihy, zjistí, že ani on 
nebývá (bavíme se o jeho horrorech, 
rozumíme si) příliš originální a nebál 
se zpracovávat již zpracované náměty. 
Stephen King nemá monopol prakticky 
na žádnou zápletku a prvky svých romá-
nů, co napsal. Dětští hrdinové? Sám King 
přiznává inspiraci Bradburyho románem 
Tudy přijde něco zlého. Normální věci 
běžné potřeby v záporné horrorové roli? 
To snad bylo součástí žánru i před ním. 
Běžní lidé v neběžných situacích? Ale no 
tak…

Srovnání s Kingem nedá nic ani autoro-
vi (ten potěšitelný stav je hodně prcha-
vý a po jisté době to začne spíše štvát, 
ale jestliže někomu stačí být srovnávaný 
s Kingem, proti gustu žádný dišputát), 
ani čtenářům. Ty to naopak může jen 
zmást, případně jim poskytnout neprav-
divý pohled. Protože co když recenzova-
ná kniha opravdu není jako od Kinga? 
Co když je třeba zajímavá právě tím, že 
je jiná? Nebo dokonce lepší než od Kin-
ga? Tohle všechno taková recenze zcela 
pohřbí. Redukuje celý žánr na jedno je-
diné jméno, jeden jediný styl. Z dobrého 
a plodného autora nakonec udělá jen ja-

kýsi lakmusový papírek. Což asi není li-
chotivé ani k samotnému Kingovi.
Ale hlavně – srovnání, zkritizování kni-

hy, že není/je horší než od Kinga vlastně 
vůbec nic nevypovídá o samotné knize, 
ale spíše o malém rozhledu a přehledu 
recenzenta/recenzentky. A to je pros-
tě špatně. Protože horror není Stephen 
King a Stephen King není horror. Proto-
že horror, přístupy k němu a cesty v něm, 
jsou pestré.
Podobně je tomu s marketingovými 

nápisy na knihách a potřebou 

označovat různé autory za domácí Kin-
gy. Schválně, na kolika jste je viděli? Peter 
James, britský Stephen King? Ani jedna 
kniha, kterou jsem od něj četl, nenes-
la Kingovy rysy. John Ajvide Lindqvist? 
Jestli vidíte na Ať vejde ten pravý něco 
kingovského, měli byste začít číst i něco 
jiného, než Kinga. Hautalova Bába Moty-
ka, na jejímž přebalu je Hautala označen 
za finského Kinga (a kniha to díky tomu 
v komentářích poměrně silně schytává)? 
Ani náhodou, Hautala má svůj vlastní 
moderní a zajímavý styl a když se začte-
te do kritických komentářů k této knize, 
zjistíte, že její kritiky ani tak nezklamalo 
to, že by byla kniha slabá, ale že čeka-
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li dalšího Kinga, kterého nedostali. Ano, 
protože nečetli knihu Stephena Kinga ale 
Marko Hautaly.
Stephen King udělal pro horrorový žánr 

hodně. Má ho rád, což dokázal nesčet-
někrát, dokázal tento žánr pozvednout 
a dostat ke čtenářům a čtenářkám, kteří 
by se k němu jinak nedostali a nečetli by 
ho. Dokázal právě těmto lidem ukázat, že 
horror není jen o krvi, bolesti a béčkovém 
strachu, ale že nejednou může mít nějaké 
poselství, smysl, že v plášti tohoto žánru 
dokáže (po)ukázat na spoustu různých 
(mezilidských) nešvarů. Stephen King 
udělal pro horror hodně, možná byl „nej-
hlasitější“, ale nebyl jediný, kdo v tomto 
žánru psal a píše. Společně s ním žánr po 

svém vytvářeli a budovali i ostatní autoři 
a autorky. A ruku na srdce, kdy naposledy 
napsal Stephen King nějaký horror, kte-
rý by se dal použít jako nějaké srovnávací 
měřítko? Jeho zásluhy a stavební kameny 
žánru zůstávají, ale objevila se spousta no-
vých jmen, stylů a přístupů.
Jsem přesvědčený o tom, že domácí 

horror nepotřebuje žádného Kinga, horror 
jako takový nepotřebuje dalšího Kinga. 
Co horror, ať už domácí nebo obecně, po-
třebuje, jsou dobří autoři a autorky. Další 
horrorové knihy nemusí být jako od Kin-
ga, mohou být třeba i lepší. Jiné. Jednota 
a jednorázový pohled ubíjí cokoliv – knihy, 
žánr, autory. Ano, i my jsme před dvěma 
lety na HorrorConu do anotace k povídá-
ní se Svatoplukem Dosedělem napsali, že 
je to český Stephen King. Tahle formulace 
prošla diskusí, protože se k ní objevily oba 
názory (je to fajn/není to fajn). Nakonec 
se tam ta formulace objevila. A přesně jak 
jsem očekával, samotný Doseděl se pak 
k ní vyjádřil poměrně kriticky. Protože 
ruku na srdce, pokud vás takhle někdo 
označuje dvacet let, naznačuje tím, že jste 
se nikam neposunuli. A Dosedělova tvor-
ba za ty roky výrazně vyzrála a posunula se 
k osobitějšímu pojetí.
Proto mohu-li, prosím, nechme Kingův 

styl a Kinga Kingovi a autorům a autor-
kám dopřejme vlastní pohled, ne Kingův 
pohled. Neměřme všechno Kingovým 
měřítkem a nehledejme nové národní 
Stepheny Kingy, hledejme dobré horrory, 
dobré autory a autorky. Ty horror potře-
buje. Děkuji.

• Honza Vojtíšek
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Aktuální číslo je především o pronikání 
horroru do širších oblastí. Na následu-
jících řádcích se podíváme, jak se usa-
dil a přetransformoval ne v jednotlivých 
písních (o tom články na jiných místech 
čísla), ale přímo v samotných hudebních 
uskupeních. Některé z nich se nechaly 
jen inspirovat, jiné přímo žánr vytváří po 
svém. Tak jako tak, jsou jen dalším způso-
bem, jak se horrorový žánr neustále pro-
měňuje, utváří a formuje. Hezky s hudbou 
do kroku. Kapel, souborů i hudebníků in-
klinujících jakýmkoliv způsobem k horro-
ru je samozřejmě více, my nabízíme pouze 
strohý výběr. Dámy a pánové, vítáme vás 
na našem neformálním hudebním festiva-
lu, kde vystoupí…

A proč hned nezačít názvem nejstylo-
vějším. Své zaměření totiž vídeňská se-
branka Bloodsucking Zombies From 
Outer Space dává najevo již při prvním 
setkání s ní. A u názvu to nekončí, o po-
vaze atmosféry a výrazového směřování, 
kromě tradiční vizuální stylizace, vypráví 
i samotné názvy mnohých skladeb, jen 
namátkou: King of the Cannibals, Mon-

sters in the Closet, Sweet Little Succubus 
či Mörder Blues. BZFOS vznikli v roce 
2002, ve své tvorbě míchají horrorpunk 
s psychobilly, jejich styl je tak často ozna-
čován jako horrorbilly. Kromě svižného 
tempa, horrorové stylizace je jejich cha-
rakteristikou výrazný zvuk kontrabasu. Na 
svém kontě mají hned několik dlouhohra-
jících desek, singlů i EP a samozřejmě, 
nespočet horrorově laděných videoklipů. 
Prostě výborný doprovod, až budete v těž-
kých botách při apokalypse šlapat po hla-
vách zombíků. Kdyby se točila nová verze 
The Return of the Living Dead, Linnea 
Quigley (nebo herečka hrající její postavu, 
i když jsem přesvědčen, že by to Linnea 
zvládla pořád) by na hrobě jistě tančila na 

My NIC, My MUZIKANTI. . .
téma
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Krvežíznivé zombíky z hlubin vesmíru.
Na jiný kontinent i do tónů odlišného 

hudebního stylu nás uvrhnou australští 
horrorcoristé Butchers Harem. Výrazné 
hlasy této gore rapové smečky tvoří MC 
Bushpig a Cumblood, jak už u podobných 
crew bývá, tu a tam se počet rozšíří, s BH 
na čas spolupracovala např. MC Mangi-
na (alias Stella Rabbit, vlastním jménem 
Stella Severain). Butchers Harem začali 
rozstřikovat krev a v rýmech drtit všechno 
živé i nehýbající se v roce 2004. Svůj směr 
dali nekompromisně najevo již prvním 
albem nazvaným Snuff Porn Gore. Řízné 
beaty, ostré rýmy, praskání kostí i kloubů, 
mrazení v zádech a podivně nepříjemné 
chvění tam uvnitř. Takto jednoduše se dá 
popsat jejich produkce. Drsná stylizace, 
krvavé stříkance a prasečí hlavy. Australa-
né jsou zajímaví tím, že často spolupracují 
s podobně laděnou českou smečkou So-
doma Gomora, či jednotlivě s Řezníkem 
a DeSadem.
U gore horroru ještě chvíli zůstaňme. 

Tentokrát nám však jeho procházku hu-
debně doprovodí řízné kytary, bicí s ka-
dencí kulometu a vokály až na hranici 
dávení. Američtí průkopníci tzv. gore 
grindu, tedy deathmetalem říznutým 
grind corem s výraznou brutální textovou 
a vizuální složkou, Impetigo, se totiž ve 
své tvorbě nechali silně inspirovat zombie 
a gore horrory. Vznikli v roce 1987, o tři 
roky později na sebe výrazně upozornili 
dnes již kultovním albem Ultimo Mondo 
Cannibale. V roce 1992 následovala dru-
há deska Horror of the Zombies. Všech-
ny studiové nahrávky kapely se vyznačují 

nespočetnými intry a vsuvkami z různých 
horrorových filmů a stylovými názvy 
skladeb: Bitch Death Teenage Mucous 
Monster From Hell, Jane Fonda Sucks 
Part 2, Bloody Pit of Horror, Cannibale 
Ballet, Breakfast at the Manchester Mor-
gue či vyložená hitovka Boneyard, které 
se dostalo té cti, že jí bylo věnováno celé 
dlouhohrající tributní album (ano, jen ta-
hle skladba v postupném podání několika 
jiných skupin, kupodivu to nenudí).
O skladbách i celých kapelách ovlivně-

ných dílem i postavou H. P. Lovecrafta 
zpracoval samostatný článek Ondřej Ko-
cáb. O propojení metalu a horroru by snad 
šlo zpracovat rovnou celé tematické číslo. 
Vyhnout se tomu prostě nedá. Z té pře-
hršle kapel a uskupení se oné cti tedy do-
stává francouzským black metalistům The 
Great Old Ones. Již pro jejich odhodla-
nost, neskrývaný obdiv k HPL a v nepo-
slední řadě úžasné zpracování nahrávek 
a obalů. Přebaly desek TGOO jsou umě-
ním samo o sobě. Podobně laděné jsou 
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i jejich textová videa. Kapelu v roce 2009 
zformovala čtveřice nadšenců z přístav-
ního města Bordeaux. Po třech stylových 
albech Al Azif (2012), Tekeli-li a EOD – 
A Tale of Dark Legacy (2017) přišli Velcí 
Prastaří s lovecraftovsky filosofickým al-
bem Cosmicism, operujícím s prismatem, 
že lidé jsou bezbožní tvorové, v obrovském 
schématu našeho kosmického všehomí-
ra naprosto bezvýznamní. Každá skladba 
obsahuje lovecraftovskou entitu a staví 
ji proti hrdinovi příběhu, který podléhá 
obdivnému šílenství. Mimochodem jste 
je mohli zaregistrovat na jednom z roč-
níku domácího festivalu Brutal Assault. 
The Great Old Ones mísí tradiční black 
metalové prvky s temně atmosférickými 
melodiemi hlubokého a všeprostupujícího 
nekonečna. Jak praví samotní muzikan-
ti, stačí poslouchat a zjistíte, co tam dole 
čeká…
Ale přenesme se z kosmických hlubin na 

domácí půdu. I zde totiž dochází k zají-
mavým fúzím. K neobyčejnému jedno-

rázovému projektu jménem Mortal Ca-
binet se roku 2015 spojili horror rapper 
Řezník (domovsky v Sodoma Gomora), 
okultní blackmetalista (a malíř) Franti-
šek Štorm (domovsky Master‘s Hammer) 
a nekorunovaný král české EBM Samir 
Hauser (domovsky Vanessa). Jejich al-
bum Necrotica nabízí řízné kytarové riffy, 
temné elektronické samply a kostilámající 
beaty doplněné Řezníkovým krutým ra-
pem, Štormovým mysteriózním veršová-
ním a typickým Hauserovým sarkasmem. 
Temně laděný opus obsahuje skladby jako 
Cirkus mrtvých, Crowley, Láska a hni-
loba nebo žánrově nejvíce procítěného 
Černého myslivce oblaženého stylovým 
videoklipem: „Přistup blíž a rozevři klín/
lízej moje kopyto, inhaluj dým/vem si nůž do 
dlaně, bodni ho do laně/napij se krve, chovej 
se oddaně. /Naber si do huby poslední srk/
do krve z obludy namoč můj brk/pradávný 
pergamen podepiš dole/zvířecí krev stéká po 
kamizole.“
Až do depresivně chmurných surrea-

listických končin se vydává celosvětový 
drone industriální kolektiv Mater Suspi-
ria Vision sdružený kolem producenta, 
filmaře a umělce Cosmotropia de Xam. 
Sami jsou označováni za pionýry stylu 
witch house a vizuální estetiky. A jestli-
že vám jejich název něco asociuje, věřte, 
že minimálně vizuálně videoklipy k jejich 
písním čerpají z poetiky italských giall 
a sedmdesátko-osmdesátkových horrorů. 
Samotná hudba však může z fleku dopro-
vázet ty nejsurrealističtější psychologické 
horrory a názvy skladeb napovídají obec-
né temnější zaměření. Uskupení se dalo 
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dohromady v roce 2009, první desku vy-
produkovalo o rok později.
To kanadská legenda electronic body mu-

sic (EBM) a industrialu Skinny Puppy, 
k jejímuž odkazu a inspiraci se hlásí kape-
ly jako Nine Inch Nails, Marylin Manson 
nebo Korn, má k horrorům blíže, než by 
si člověk na první pohled myslel. Zrodem 
uskupení se v roce 1982 stalo setkání cE-
vina Keye, tehdejšího člena novovlnné 
kapely Images in Vogue, se zpěvákem Ni-
vekem Ogrem. Oba se stali hlavními pilí-
ři a jedinými stálými členy kapely, kterou 
postupem času prošla pěkná řádka jiných 
hudebníků, např. Al Jourgensen z Minis-
try, Bill Leeb z Front Line Assembly nebo 
Dave Ogilvie. Kapela hned od začátku šo-
kovala, nejen svým unikátním spojením 
ambientu, noise, nové vlny, temné elek-
troniky, tvrdého rocku, uširvoucího in-
dustrialu a svérázných postupů v samplo-
vání, ale i kreativní, nechutnou a šokující 
pódiovou show plnou krvácejících kruci-
fixů, kontroverzních projekcí (mimo jiné 
se záběry sebevražd) a úchylných pódi-
ových performancí, které je nejednou do-
staly až na policejní stanici. Dostal je tam 
např. maskot kapely, malé vychrtlé štěně 
Chud, jehož loutka byla na pódiu, coby 

výraz protestu a poukázání na nehumánní 
praktiky pokusů na zvířatech, častým te-
čem mučení. Mnohé z těchto performan-
cí byly tak sugestivní a realistické, že např. 
v roce 1988 byl koncert kapely v Cinci-
nnati zastaven policií poté, co publikum 
uvěřilo, že je na pódiu prováděna vivisekce 
na živém štěněti. „Je typické a paradoxní 
zároveň, že policie zatýká nás, když se toto 
hrůzné divadlo děje v reálu a každodenně ve 
více než třech stovkách laboratoří,“ komen-
tovala kapela celou událost. Toto všechno 
s sebou nese samozřejmě i vznik několika 
fám, např. o údajném zákazu videoklipu 
ke skladbě Did It kvůli tomu, že obsahuje 
kus reálného snuff movie, k čemuž Nivek 
Ogre podotýká: „(...) je to ukázka toho, jak 
lidé projektují své představy a zvrhlosti do 
naší hudby a do naší vizuální podoby. Mi-
mochodem to je něco, s čím pracujeme naži-
vo. Máme projekce, které jsou velmi, velmi 
abstraktní a lidé do nich mohou vysílat své 
nejosobnější představy. Ale k tomu klipu. Nic 
takového tam, samozřejmě, není. Jen tam 
byly nějaké válečné záběry, někdo to špat-
ně pochopil a poslal dál. Tak vznikají fámy 
a legendy.“ Ogre taky přiznává, že si tvor-
ba Skinny Puppy brala inspiraci z horro-
rů: „(...) Skinny Puppy jsou velmi teatrální 
a horrory inspirovaní. (…) Horror je skvělá 
sonda do temného podvědomí, které, i když 
se tomu bráníme, je součástí naší osobnosti.“ 
V souvislosti se svým odchodem z kapely 
pak Bill Leeb v jednom rozhovoru mimo 
jiné prohlásil: „U Skinny Puppy byla spous-
ta hudby a obrazu ovlivněna sledováním 
horrorů a jestliže sledujete horrory a berete 
drogy, zaručuji vám, že váš mozek začne 
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vidět věci, které jinak nevidíte, vše se stane 
tak divným a odpudivým a tohle bylo vidět 
na všem a všude…“ Nivek Ogre si v ně-
kolika horrorových filmech sám zahrál. 
Např. postavu sexuálně náruživého a ne-
ustále nadrženého Pavi Larga, toužícího 
po obličeji své sestry v horrorovém mu-
zikálu Repo! The Genetic Opera (2008). 
Objevil se v pokračování 2001 Maniacs: 
Field Of Screams (2010). O dva roky 
později si zahrál v horroru Scream Park 
(2012) a s režisérem Darrenem Lynn 
Bousmanem opět vkročili do vod horro-
rového muzikálu v The Devil‘s Carnival 
(2012). V roce 2014 se objevil v Queen of 
Blood (2014) a ke spolupráci s Bousma-
nem (ale i s Davidem Hasselhofem) se 
vrátil v Alleluia! The Devil‘s Carnival 
(2016). Skinny Puppy vydali celkem 12 
studiových alb. Jejich skladbu Magnifis-
hit naleznete na soundtracku k horroru 
Catacombs (2007), skladbu Rodent na 
soundtracku k Saw II (2005). Takže, jak 
o sobě Skinny Puppy v jednom rozhovo-
ru prohlásili: „Nejsme zlí. Pouze odrážíme 
všechnu tu špatnost a hnilobu, která se válí 
kolem nás.“
Poslední tóny našeho horrorového po-

hřebního pochodu necháme zaznít opět 
z domácích končin. A to z karvinské (s)
thrash metalové smečky Pátek XIII. Tu 
v roce 2006 zformovali horroroví nad-
šenci, zpěvák Lukáš Bulava a kytarista 
Tom Digaz. Oslovili několik muzikan-
tů z ostatních karvinských kapel a odkaz 
Křišťálového jezera a osmdesátkových 
horrorů začal brázdit pódia místních klu-
bů. Stylově šlo o čistý nekompromisní 

thrash metal, tepající kopáky, řízné kytary 
a nervní vokál, chrlící na posluchače pří-
běhy kukuřičných dětí, Lucia Fulciho či 
texaských balad o motorových pilách. Nás 
dříve narozené dokonce přinutili zavzpo-
mínat na dnes již snad zapomenuté stra-
chy a noční můry z Robin Hoodovského 
Simona de Belleme, japonské pohádkové 
bestie Jamamby, či vládce kurevstva Ca-
libose. Nechybí však ani domácí klasika 
v podobě Sirael či Babek zaříkávaček. 
Temné rozpětí záběru kapely bylo prostě 
široké a potěšující. Kapela vydala jedno 
samostatné CD Videothrash a split CD 
s polskými doom metalisty Res Nulius. 
Pátek XIII se po čase rozpadli z důvodu 
nedostatku ochotných spoluhráčů, přes-
to svým způsobem zanechávají žánrovou 
stopu dál. Lukáš Bulava se totiž stal páteří 
karvinského filmového studia Horror- 
watch (Šest prstů v zeleném, Karbon, Ky-
selý dech), k jehož filmům Digaz zpra-
covává hudební a zvukový podkres. Nám 
tedy zůstaly jen skočné vypalovačky osla-
vující „slowly walking“ a vzývající „brains, 
brains, give me more brains.“

• Honza Vojtíšek
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Pro mnohé mladší ročníky zřejmě jde 
o dobu temna a nekonečného utrpení, 
ovšem byly zde i časy, kdy počítače neby-
ly běžnou součástí lidského života. Přesto 
se už v roce 2003 objevila počítačová hra 
Posel smrti s českými kořeny. Kdo ji zná, 
nepotřebuje dalších slov. No a vy ostatní 
se na následujících řádcích zřejmě setkáte 
s naprosto dechberoucí sérií horrorových 
adventur…

Vývojář: Unknown Identity,  Cranberry 
Productions, King Art
Rok vydání: 2003, 2009, 2011, 2017

Než se ale pustíme do hodnocení, bylo by 
neznalým moudré zopakovat, jak taková 
click-and-pointová adventura funguje. 
Princip je prostý – hráč ovládá hlavní po-
stavu daného příběhu, která může intera-
govat s některými aktivními předměty či 
osobami, na které narazí. Současně mů-
žete vybrané předměty i sebrat a uložit si 
je do inventáře. Tyto sesbírané předměty 
pak můžete používat na své okolí či dal-

ší předměty v inventáři. Úkolem hráče 
je pokračovat v příběhové linii dál a řešit 
různé dílčí problémy. Známějšími se staly 
spíše adventury humoristického rázu (ob-
vykle však o nikterak inteligentní humor 
nešlo), kde mnohdy šla logika stranou. 
Ovšem existovaly i takové, které v sobě 
měly zabudované minihry, rébusy a posta-
va v nich mohla značně odporným způso-
bem zemřít.
A v tomto bodě se přesuňme do zmiňo-

vaného roku 2003, kdy pod taktovkou stu-
dia Unknown Identity vznikla originální 
česká adventura Posel smrti (v zahraničí 
známá jako Black Mirror). Hodnocena 
byla velmi kladně a pod označení nejlepší 
česká adventura se klidně podepíšu. Tím 
spíš, že tehdy charakteristický humor 
v tomto případě vystřídal horror.
Příběh prožíváme skrze postavu Samuela 

Gordona, který se po dvanácti letech vrací 
zpátky na zámek Black Mirror v Anglii, 
kde stále žije zbytek jeho rodiny. Přivá-
dí ho sem neradostná událost – pohřeb 
jeho oblíbeného dědečka Williama, který 

POSEL SMRTI
recenze
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údajně spáchal sebevraždu skokem z okna 
staré věže. Ovšem do jisté míry jde o zá-
hadnou záležitost. Ostatně, proč by se 
chtěl tak starý a relativně zdravý stařec 
na sklonku života zabít? Proč to nikoho 
z rodiny nezajímá? A co má znamenat 
ten podivný symbol na místě Williamo-
va skonu? Postupně se ukazuje, že nějaký 
čas před smrtí se Samuelův děd choval 
poměrně zvláštně až podivínsky. Což po-
chopitelně upoutá Samuelovu pozornost 
a začne pátrat na vlastní pěst.
Hra je rozdělena do šesti 

navazujících kapitol, během 
kterých s hlavním hrdinou 
mimo samotný zámek na-
vštívíte i okolní panství se 
spoustou „atraktivních“ lo-
kací – mimo jiné například 
zapomenuté katakomby, 
pitevnu, staré doly (za mě 
asi nejmrazivější část hry), 
sanatorium… a věřte, že si 
v mnoha kapitolách užijete tolik deště, až 
na vás ta vlhkost bude crčet z obrazovky. 
Počet mrtvých stále roste. K tomu všemu 
připočtěte legendu o kletbě rodu Gordo-
nů a Samuelovy znepokojivé noční vize. 
Mrazení v zádech zaručeno.
Kromě toho, že atmosféra hry je neuvě-

řitelně intenzivní a okamžitě vtáhne do 
dění, nejde jen o „další gotický horror“ 
nebo snad „neoriginální duchařinu“.  To 
vůbec ne. I samotné mordy obětí jsou to-
tiž dost výživné; pokud už se nějaký gore 
prvek objeví, je použit s grácií sobě vlastní. 
(Na tuhle hru si vždycky vzpomenu, když 
přede mnou někdo zmíní slovní spojení 

pitevní stůl.) Co víc, ve všech dílech Posla 
smrti lze zemřít, takže průběžné ukládá-
ní pozice se rozhodně vyplatí. Příběh má 
(pro mnohé) překvapivé rozuzlení, rébu-
sy jsou přiměřeně obtížné (jen u jednoho 
jsou třeba jisté nadstandartní znalosti) 
a vše má relativně logický smysl (opět 
snad až na jeden bezvýznamný případ). 
Hra se také pyšní výrazně kvalitním da-
bingem postav, o kterém si dnes už zřejmě 
můžeme nechat jen zdát.

Aby to však z mého podání nevyznělo 
tak, že hra je naprosto dokonalý skvost 
bez jediného kazu, ukažme si na pár ne-
gativ. Prvním z nich je nepochybně stáří 
hry a tomu odpovídající grafika – ovšem 
v tomto případě nejde o nijak markantní 
problém, hra tím na kvalitě příliš neztrá-
cí. Horší je, že hráč může zapomenout, 
že v této adventuře může některé před-
měty prozkoumat pravým tlačítkem myši 
a zbytečně se pak ve hře zasekne. (Což je 
ale i tak chyba hráče, nikoli hry jako ta-
kové.) Co víc, Samuel chodí dost poma-
lu. Většinou to není nijak zásadní, dokud 
se nedostanete do některé z rozsáhlejších 
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lokací (typicky hřbitov v okolí místní far-
nosti). Co mě však vytáčelo nejvíce, byly 
čekací sekvence – místa, kde jste muse-
li počkat určitý úsek reálného času, než 
se daná událost spustí. Je jich jen pár, ale 
výrazně zdržují dění. Žádný z výše uvede-
ných záporů však nic nemění na faktu, že 
jsme v naší rodné hroudě vyprodukovali 
opravdu povedený horrorový klenot. 
Poté, co měli hráči více než pět let na to, 

aby se ujistili, že vrahem skutečně nebyl 
zahradník, se panství Black 
Mirror vrací. Tentokrát už 
však nepřichází z české dílny, 
nýbrž od německých Cran-
berry Productions, kteří tuto 
štafetu převzali. A tak spat-
řilo roku 2009 světlo světa 
Black Mirror 2 (u nás o rok 
později pod názvem Posel 
Smrti 2). A jelikož laťka byla 
nastavena poměrně vysoko, 
není se co divit, že i přes pověstnou ně-
meckou pečlivost se tento díl dá považo-
vat za nejslabší.
Hlavním středobodem příběhu se tento-

krát stává Darren Michaels, vysokoškol-
ský student fyziky, který tráví prázdniny 
u své matky v zapomenutém americkém 
městečku Biddeford (stát Maine). Jeli-
kož je jeho životní vášní fotografování, 
domluvila mu máti brigádu v místním 
fotografickém studiu… jenže jeho práce 
nemá s fotografováním pranic společné-
ho. Darrenův despotický šéf je totiž krajně 
odporný charakter, který ostatní jen buze-
ruje a ponižuje, zatímco sám v životě nic 
nedokázal (a vlastně ani to focení mu ne-

jde). Takže milý Darren je nucen se skří-
pajícími zuby plnit přízemní přání této 
kreatury – až jednou začátkem pracov-
ního dne potká krásnou dívku. Mohl by 
z toho být slušný románek, ovšem jelikož 
jde o horrorový příběh, věci se začnou ne-
hezky komplikovat. A to nejen díky „mi-
lému“ šéfovi, ale také záhadném cizinci 
s britským přízvukem, který se vám stále 
plete do cesty. Přichází noc a někdo záhy 
přijde o život…

Možná si říkáte, co to u Hastura má spo-
lečného s původním Poslem smrti. No, 
poměrně hodně – jen to tak minimálně 
první dva akty hry (kdy je příběh zasazen 
do zmiňovaného přímořského městečka 
Biddeford) rozhodně nevypadá. A to ani 
atmosférou, ani zápletkou; obojí působí 
spíše dojmem mysteriózního thrilleru. 
Nicméně přesto místy problesknou zmín-
ky odkazující na vesnici Willow Creek či 
samotný zámek Black Mirror, obojí no-
toricky známé hráčům prvního dílu. Nic-
méně právě to, že se druhý díl Posla smrti 
dějově odehrává dvanáct let po tamějších 
hrůzných mordech dává nováčkům příle-
žitost začít hrát bez znalosti předchozího 
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dílu. Přesto mají skalní hráči této série ur-
čitý nadhled (a nemyslím tím, že úvodní 
video zachycující vznik dávného šrámu na 
duši Samuela Gordona dává tušit, proč je 
nyní hlavním hrdinou právě Darren). Jak-
mile totiž dějová linka opustí Maine a pře-
sune se pro zbývající čtyři akty na panství 
Black Mirror, okamžitě znovu pocítíte at-
mosféru tohoto místa. Pocit rozpadu a po-
zvolného úpadku je takřka všudypřítomný. 
A docenit to lze právě při návratu na dob-
ře známé lokace či při setkání s postava-
mi z předchozího dílu hry. 
Řada věcí se během uplynulé 
doby změnila, dostanete do-
sud utajená místa a poměrně 
záhy dojde na pravidlo „Ni-
komu nevěřte“.
Abych vám tu nevyspoile-

roval něco o starých kultech 
a podobně, raději se mrkněme 
na herní stránku. Ta v prin-
cipu zůstává stejná, s tím 
rozdílem, že užití pravého 
tlačítka myši už je jen dobrovolné (a větši-
nou zbytečné). Na druhou stranu, Darren 
sebou stále nosí svůj foťák, kterým můžete 
některé objekty zachytit a odemknout tak 
bonusový obsah hry. Jde o obrázkové pří-
lohy či minihry, na které během hraní na-
razíte. Když je řeč o minihrách – většinou 
jsou poměrně jednoduché; pravda, luště-
ní některých hádanek hráče nutí zapojit 
mozek a spojovat souvislosti, ale to je jen 
dobře. Navíc jste obdařeni deníkem, kam 
si vaše postava zapisuje své pocity ohledně 
vlastního života (děje) a úkoly, které je tře-
ba vyřešit. A jako třešničku na dortu máte 

možnost si zvolit mezi Normální a Jedno-
duchou obtížností hry; jednoduchá se liší 
tím, že vám do deníku připisuje pomocné 
nápovědy a k některým minihrám přidá-
vá „záchranou páku“, která hru umožňuje 
přeskočit. (Podle mě to trochu podceňu-
je inteligenci hráče, ale chápu, že je třeba 
někdo netrpělivý a nemá rád výzvy… pak 
ovšem nechápu proč tohle hraje. No nic.) 
Další velkou pomocí je odhalení všech in-
teraktivních míst pomocí mezerníku – na 
jednu stranu tím odpadá radost z nalezení 

dříve přehlíženého aktivního objektu, na 
stranu druhou to v případě hrozícího zá-
kysu může výrazně pomoci.
Tak či onak, v novějším grafickém kabátě 

se hra opravdu povedla. To se ovšem nedá 
říct o českém dabingu, jehož úroveň na-
opak zažila prudký pokles. Hru si užijete 
i tak, ovšem když postava prohlásí „To je 
mi líto“ jako by mimoděk komentovala 
počasí nebo v emočně vypjaté situaci ne-
dává intonací hlasu znát příslušné pocity, 
působí to místy podivně. A to nepočítám 
občasné chybné vyslovení jmen postav či 
popis událostí nekorespondujících s dějem 
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předchozího Posla smrti. Pokud se však 
nad tohle povznesete, stále jde o kvalitní 
herní zážitek.
Pekelně propletený děj plný šokujících 

zvratů a nečekaných lekaček dospěl v po-
sledním aktu hry jasného a logického vy-
ústění… a druhý díl skončil, jak skončil. 
Což přirozeně mělo za následek hlasitý 
křik fanoušků, kteří se dožadovali pokra-
čování. A tak se díky Cranberry Producti-
ons roku 2011 s rodem Gordonů setká-
váme naposledy v závěrečné části trilogie 
Black Mirror 3 (česky jako 
Posel smrti 3). A je to za-
končení „relativně“ důstojné.
Hlavní hrdina příběhu, 

Adrian Gordon, se vynoří 
z lesů přímo před hořícím 
zámkem Black Mirror, a to 
takřka se zápalkami v ruce. 
Jeho smůla je dvojnásob-
ná v tom, že padne do rány 
místnímu policejnímu in-
spektorovi, který v něm vidí žháře a vra-
ha – stejně jako svou propustku z tohoto 
chátrajícího zapadákova. Nevinný Adrian 
tedy putuje za mříže, kde zůstává, než za 
něj kdosi neznámý zaplatí kauci. Jeho ná-
vrat na svobodu však není žádná výhra. 
Vesničané z něj mají hrůzu, jeho rodina 
je pravděpodobně mrtvá a místní busi-
nessman si z něj v mezičase udělal atrakci. 
Navíc je jeho racionálně smýšlející mysl 
stále otřesena výjevy, kterých byl svědkem 
a povinné návštěvy psycholožky příliš ne-
pomáhají. Zvláště když se o slovo začne 
mohutně hlásit rodová kletba a síly temnot 
prudce nabírají na síle…

Jelikož třetí díl přímo navazuje na díl 
druhý, rozhodně nejde o záležitost pro no-
váčky. Zatímco dvojka se snažila ohledně 
nadpřirozena (naštěstí neúspěšně) držet při 
zemi, ve finále série si zlovolných bytostí, 
dimenzionálních bran a kletby rodu Gor-
donů užijete do sytosti. Žádné dveře ani 
oblast starého panství nezůstanou nepří-
stupné; vaše kroky povedou na místa stará, 
na místa nová a na pár míst, které jste radě-
ji vidět nechtěli. Atmosféra tentokrát udeří 
v plné síle od samotného počátku a houst-

ne, až se zdá, že třetí část možná trumfne 
legendární první díl. To se však nestane.
Stejně jako předchozí dvě hry, i tato se 

skládá z šesti aktů. A ty první čtyři jsou 
opravdu masakr po všech stránkách. Na-
čež přijde pátý akt a já se nemohu ubránit 
jistému rozladění. Ne proto, že jde zřejmě 
o nejkratší kapitolu Posla smrti vůbec. 
Příliš totiž neholduji vypravěčskému po-
stupu Deus ex machina, který je zde využit 
naprosto příkladně. No budiž tedy. Ale 
šestý (a tedy poslední) akt, okořeněný tím, 
že můžete hrát za dvě postavy (každá má 
vlastní inventář a herní interakce), by měl 
nabídnout strhující finále. A to opravdu 
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nabídne, jen… řekněme, že ke konci se 
hráč na malém prostoru náhle dozví tolik 
překomplikovaných informací, že jsem si 
připadal jak student biologie, který náhle 
zjistil, že už půl semestru zřejmě omylem 
chodí na přednášky matematické analýzy. 
Neříkám, že ten konec je vyloženě špatný. 
Pouze mu chybí nějaké jasné a přehledné 
vyústění, které by vše uspokojivě uzavřelo. 
Škoda.
Grafika, úroveň hádanek i ovládání hry je 

prakticky stejné jako v předchozím přípa-
dě. Je však očividné, že zafungovala zpět-
ná vazba a český dabing má opět poměrně 
slušnou úroveň. Zmizela možnost volit si 
obtížnost hry (ale ruku na srdce, nebylo 
jí třeba) a deníkové zápisy jsou konečně 
více věcné a strohé. Opět lze sbírat bonu-
sy, tentokrát už však jejich získání není tak 
jednoduché – je třeba provést různé akce, 
které by vás nenapadly nebo jsou příběho-
vě „navíc“. Tím se dostáváme ke kamenu 
úrazu celé trilogie (a adventur obecně), a to 
znovuhratelnost. Jakmile jednou hrou pro-
jdete, už víte vše, co se stane. Ono sbírání 
bonusů snad mělo za úkol přimět hráče 
všechny bonusy najít – ale proč by to dělali, 
když teď už příběh znají? A tak je mno-
hem snazší si z hlubin internetu vydolovat 
seznam úkonů, které vám bonusový obsah 
odemknou.
Po konci třetího dílu se zdálo, že je po 

všem. V Cranberry Productions si pravdě-
podobně uvědomili, že v nejlepším je třeba 
přestat a nechali panství Black Mirror své-
mu osudu. Ačkoli mne to trochu mrzí, my-
slím si, že to byl rozumný krok. Velmi jsem 
tedy zbystřil, když se roku 2017 objevila 

hra Black Mirror. Tu lze najít i pod neo-
ficiálním názvem Black Mirror 4, jenomže 
to není úplně přesné, protože…
V německém studiu King Art si zřejmě 

řekli, že lidé už asi na tak „starou“ hru zapo-
mněli a že je třeba ji znovu oprášit a zmo-
dernizovat. Ale pokud vámi právě projela 
vlna nadšení či nostalgie, musím vás zkla-
mat. V prvé řadě totiž nejde o pokračování, 
nýbrž pouze o přepracování prvního dílu. 
Co víc, nejde ani tak o click-and-pointovou 
adventuru jako spíše o walking simulator; 
hlavní postava se přesune na nějaké mís-
to, kde hra chce, abyste něco udělali, načež 
vás posune dál. ( Je to jen můj pocit, nebo 
je tohle až příliš jednoduché a nesvobod-
né?) Prostředí ani náhodou nemá onen vy-
tříbený atmosférický glanc „předchozích“ 
dílů. Naprosto největším kiksem celé hry 
je však absence češtiny. Snahu oslovit širé 
zahraničí bych chápal, ale naprosto igno-
rovat kořeny této hry je poněkud nešťastné. 
Vždyť zde by měli fanouškovskou základ-
nu jistou! Možná je ale nakonec štěstí, že 
tenhle experiment se k nám v české verzi 
nedostal. Ostatně, ani ve světě nijak zvlášť 
nezaujal.
Pokud pominu onen poslední nezdaře-

ný pokus, je původní trilogie horrorovým 
skvostem, který za vynaložený čas rozhod-
ně stojí. Celý příběh je do značné míry in-
spirující a člověk si tak říká, co se asi děje 
na panství Black Mirror dnes. Kdo ví, třeba 
se tam jednou vrátíme a zjistíme to. Nebo 
možná raději ne… Tak či onak, sídlo rodu 
Gordonů stále čeká na dalšího odvážlivce. 
Troufnete si?

• Ondřej Kocáb
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Jen pár dnů před tímto číslem vyšel 
u nakladatelství Golden Dog další tiště-
ný výběr, tentokrát ze druhého ročníku 
Howarda. Obsahuje i článek Krzyszto-
fa Gonerského o indonéském horroru 
a zmínku o režisérovi a scénáristovi Joko 

Anwarovi. Anwar si však zaslouží mno-
hem více, než jen pár řádků v obecnějším 
článku. Nejen proto, že od té doby natočil 
několik dalších horrorů, ale pro nesporné 
kvality jeho tvorby.

Joko Anwar se narodil 3. ledna 1976 
v Medanu, hlavním městě indonéské 
provincie Severní Sumatra (Sumate-
ra Utara). Vyrůstal na kung fu filmech 
a horrorech. Už jako dítě nadšeně na-
vštěvoval nedaleké kino, doma se pak 
pokoušel přepisovat scénáře filmů, které 
zhlédl. To jej také přivedlo k touze stát 
se hercem. Rodina však neměla peníze 
na to, aby ho poslala na filmovou školu 
do Jakarty. Anwar tak nakonec v roce 
1999 vystudoval aerokosmické inženýr-
ství na Bandungském technologickém 
institutu (Institut Teknologi Bandung), 
což je první technologicky orientovaná 
univerzita v Indonésii. Touha po herec-
tví jej ale neopustila. Během studia psal 
a režíroval divadelní hry. Svému techno-
logickému oboru se ovšem nevěnoval, 
po absolutoriu nastoupil jako novinář 

JoKo anwar
profil
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do The Jakarta Post, v angličtině vydá-
vaných indonéských novin. Po pouhém 
roce z novin odešel a začal psát sloupky 
o filmu a filmových tvůrcích, zpovídal je, 
působil i jako filmový kritik.
Během rozhovoru se začínající režisér-

kou Miou Di Nata jí ukázal jeden svůj 
scénář ještě z dob studií. Režisérku scé-
nář nadchl natolik, že Anwarovi nabídla 
scénáristickou spolupráci na jejím kome-
diálním dramatu Arisan! (2003), prvním 
indonéském filmu o gayích. Film sklidil 
velký úspěch. Ve stejném roce Anwar re-
žíroval krátkometrážní akční snímek Joni 
Be Brave (2003) podle vlastního scénáře. 
Jeho celovečerním režisérským debutem 
se stala romantická komedie Janji Joni 
(2005). Opět režíroval svůj vlastní scénář, 
konkrétně ten, který se zalíbil Di Nata. 
Janji Joni se stal kasovním trhákem, na 
indonéských filmových cenách MTV 
získal ocenění Nejlepší film, nadace SET 
filmu udělila zvláštní cenu za inovativní 
styl vyprávění. Film také oživil kariéru 
Barry Prima, kultovního mezinárodního 
herce ve filmech o bojových uměních, 
který byl Anwarovým dětským hrdinou 
(a mimochodem se v roce 1980 obje-
vil v indonéském kanibalském horroru 
Primitif ). Anwar tak rychle zaujal svou 
neotřelostí, schopností vyprávět příběh 
a i v rámci zaběhnutých žánrů a manti-
nelů přicházet s novými detaily, přístupy, 
pohledy. Což je charakterová vlastnost, 
prolínající se takřka všemi jeho filmy.
O rok později byl zfilmován jeho scé-

nář ke komedii Quickie Express (2007) 
o automechanikovi, co se začne živit 

jako gigolo, on sám se věnoval režii své-
ho scénáře mixujícího noir detektivku 
s dobrodružným horrorem (a bojovým 
uměním) Dead Time: Kala (2007). Film 
nás seznamuje s novinářem a detekti-
vem, kteří pátrají po odhalení záhady 
pokladu prvního prezidenta. Je netypický 
svým žánrovým mixem, ale také možnou 
metaforičností k současným indonéským 
dějinám.

Polský horrorový teoretik Krzysztof 
Gonerski o Anwarovi a jeho rané horro-
rové tvorbě ve své knize Strach ma skoś-
ne oczy. Azjatyckie kino grozy napsal: 
„Jsou to příběhy z pomezí horroru, thrilleru 
a noir filmu. Anwar má vlastní styl a do-
káže vyprávět poutavé, nebanální příběhy 
plné znepokojujícího tajemna.“
V roce 2008 režisérka Mouly Surya zfil-

movala Anwarův scénář k thrilleru Fiksi.
On se však již plně koncentroval na svůj 

další režisérský opus. Opět podle vlast-
ního scénáře (tentokrát adaptoval román 
spisovatele Sekar Aye Asmara), který 
původně psal pro jiného režiséra a opět 
lehce žánrově pestrý. Nejde totiž o kla-
sický a přímočarý horror. Pintu terla-
rang (2009) je však psychologický noir 
horror temnější než čerstvě zalité kafe 
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divadelního muzikálu. Ontrop! Musikal 
(2010) pojednává o indonéském kon-
troverzním protipornografickém záko-
nu přijatém v roce 2008 a odehrává se 
v Jakartě roku 2020.
Filmem, na který odkazoval v Pintu 

terlarang je Modus Anomali (2012). 
Nervní mix drsného thrilleru, psycholo-
gického horroru a lesního exploatačního 
home invasion. Vše začíná mužem, který 
se v lese vyhrabe ze země, nic si nepama-
tuje, ani své jméno. V nedalekém domě 
objeví zavražděnou ženu a své doklady, 
společně s fotkou dvou dětí. Kolem se 
někdo pohybuje a snaží se ho zabít. Mo-
dus Anomali je přesně z těch filmů, kte-
ré si máte pustit, ne si o nich číst. Každé 

s trochou surrealistického chvění, který 
je nejednou označován za lynchovský. 
Ne zcela neprávem, ovšem nebyl by to 
Anwar, aby zdánlivě žánrově přímočarý 
snímek o jednom sochaři, kterého neu-
stálé vzkazy žádající o pomoc přivedou 
až do jednoho tajemného klubu, nevy-
šperkoval svým originálním a nápadi-
tým přístupem. Nadnáší tolik různých 
hledisek, zápletek, otázek a směrů, až to 
snad i přestává dávat smysl. Ten film fakt 
neprohlédnete, rozjíždí v podstatě hned 
několik různých tajemných zákoutí, na-
hlíží pod několik pokliček temnoty, drtí 
psychicky, surrealisticky i syrovou realis-
tičností. Film kolem diváka opravdu klič-
kuje, fabuluje, stínuje. Nabízí tolik růz-
ných vodítek, náznaků, uliček a detailů. 
Ale všechno to najednou sedne a zůstane 
velmi nepříjemný pocit (určitě z několika 
záběrů) ze syrového příběhu. Zajímavos-
tí je, že se ve filmu objeví letmý, snad až 
vizionářský, odkaz na název Anwarova 
následujícího horroru.
Poté si Joko Anwar na okamžik odskočil 

k divadlu. Spíše tedy jako znouzecnost, 
protože svůj projekt původně plánoval 
jako film, ale rozpočet na něj byl tak ome-
zený, že se rozhodl svůj scénář přepsat do 
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přečtené slovo mu jen ubírá na působení 
a síle. Důležité jsou detaily, cokoliv co se 
jen mihne před kamerou. Film klidně na 
více zhlédnutí, při prvním vám může leh-
ce přepálit pojistky. Vyžaduje totiž plnou 
pozornost. Faktem však je, že je nejasně 
rozdělen na dvě poloviny, kdy jedna lehce 
ubírá druhé a záleží jen na vás, jak se s na-
vrženou pointou vypořádáte. Film nepo-
strádá Anwarovu nápaditost ohledně na-
kládání s detaily. Prakticky celý film ho 
táhne Rio Dewanto, představitel hlavní 
role, který dokáže skvěle měnit charakter 
a pocitovou polohu své postavy.
V letech 2015 a 2016 se jako scénárista 

a jeden z režisérů upsal indonésko-thaj-
skému mysteriózně horrorovému seriálu 
pro HBO Asia Halfwords (Polosvě-
ty, 2015). Vypráví o krvežíznivých ne-
stvůrách žijících bok po boku lidí v sou-
časné Jakartě. Skrývají se pod maskou 
lidského vzhledu. Dojde však k narušení 
jejich maskování a schyluje se k velké-
mu střetu mezi monstry a lidmi. Do sa-
motného centra tohoto dění se dostane 
mladá pouliční umělkyně Sára. Vznikly 
dvě série, celkem šestnáct půlhodinových 
dílů.
Od seriálu si stihl odskočit k napsání 

scénáře a režii dramatu A Copy of My 
Mind (2015), který Anwar označuje 
za „milostný dopis své vlasti“. Vypráví 
o kosmetičce Sari (charismatická a skvě-
lá Tara Basro, kterou Anwar režíroval už 
v Halfwords a obsadil do dalších svých 
tří filmů, horrorů Pengabdi Setan, Pe-
rempuan Tanah Jahanam a akčního dra-
matu Gundala), sledující pirátské filmy, 

která se zamiluje do tvůrce filmových 
titulků a nedopatřením se dostane k zá-
znamu nekalé činnosti jednoho z prezi-
dentských kandidátů. Nebyl by to An-
war, aby opět nepíchal prstem.
Jestliže Pintu terlarang operovalo s křes-

ťanstvím, remake stejnojmenného indo-
néského osmdesátkového horroru Pen-
gabdi Setan (Satan‘s Slaves, 2017) se 
věnuje domácí mytologii a muslimskému 
prostředí. Byť ústřední rodina do mešity 
nechodí a je nevěřící. Zhlédneme však 
pohřební obřady. Jde o příběh, v němž 
sourozenci odhalí nepříjemnou a na ži-
votě ohrožující podstatu svého zrození. 

Rodina bojuje a upevňuje své pouto. Fil-
mem se prolíná síla vztahů a odhodlání. 
Taková Rodinná pouta po indonésku 
a horrorově. Klasická duchařina se za-
jímavými detaily a ne zcela přímočarou 
pointou. Přesto jde o Anwarův zřejmě 
nejkýčovitější a nejtuctovější horror po-
strádající jeho inovativní a pronikavý 
přístup. Prostě jako když se horroru po-
řádně chytl James Wan, jen mainstrea-
mové přežvýkání již stokrát žvýkaného. 
Film však obsahuje několik působivých 
lekaček, z jedné z nich opravdu mrazí, 
vyvolává přesně to, co by správná lekač-
ka měla, tedy nejen leknutí, ale i strach. 
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Film však stále boduje svou exotičností.
V roce 2018 se Joko Anwar účastnil 

mezinárodního, respektive asijského 
horrorového projektu, opět pro HBO, 
Folklore (2018). Jde o šest samostatných 
hodinových příběhů, vycházejících z do-
mácího, lokálního folkloru, kdy každý 
natočil režisér z jiné země (Indonésie, 
Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Thaj-
sko, Malajsie). Anwar se zhostil hned 
prvního příběhu A Mother‘s Love. Ten 
vypráví příběh mladé chudé matky, která 
se ze všech sil snaží nějak přežít se svým 
sedmiletým synem a protlouká se, jak se 
dá. Poté, co ji bytný vyhodí z pronajatého 
bytu, se uchýlí do prázdného domu, který 
přes den uklízela a na půdě objeví několik 
opuštěných zanedbaných dětí. Anwar vy-
práví příběh o bytosti jménem Wewe. Jde 
o ducha mrtvé manželky, která nemohla 
mít vlastní děti a tak unáší děti ostatních. 
Sotva hodinový, velmi chmurný a smutný 
příběh přináší tradičně zajímavé detaily, 
ať už jde o rozhovor s objevenými une-
senými dětmi, detaily o Wewe nebo roz-
hovor se zpěvačkou v televizi: „Když děti 
zabijete, když jsou ještě malé a neposkvrně-
né, přijdou rovnou do nebe.“ Na televizní 
formát hodně slušná práce.
K remakování se Anwar vrátil v roce 

2019, tentokrát jen jako scénárista, když 
do modernější verze převedl stejnojmen-
ný horror z roku 1979 Ratu Ilmu Hitam 
(The Queen of Black Magic, 2019). Scé-
nář zrežíroval Kimo Stamboel, který má 
na kontě krátkometrážní horror Dara 
(2007), jeden příběh z povídkového fil-
mu Takut: Faces of Fear (2008) či ce-

lovečerní verzi Dara, brutální a krvavou 
řezničinu Rumah Dara (2009). Oba 
tvůrci se klasickému duchařskému pří-
běhu o nemilosrdné pomstě za vykonaná 
příkoří a stínech minulosti zasahujících 
až do současnosti pokusili, zdárně, vtisk-
nout moderní háv. Zápletkou tuctový 
příběh o několika bývalých chovancích 
dětského domova, kteří se po letech vrací 
navštívit nemocného někdejšího vycho-
vatele prošpikovali několika výživnými 
scénami, v nichž nešetří krví ani brutali-
tou. Na filmu jsou pozitivní dvě výrazné 
věci – absence lekaček, jen dokazující, 
že film může děsit a napínat i bez nich 
a povahou zla, které svou nemilosrdností 
od sebe odhazuje veškeré možné projevy 
sympatie a pochopení. Závěrečné titulky 
pak doprovázejí velmi působivé fotogra-
fie z původního snímku.
O zatím posledním režisérově horroru 

Perempuan Tanah Jahanam (Impeti-
gore, 2019) pojednáváme v samostatné 
recenzi. Opět skvělá Tara Basro a Anwar 
ze sebe vydal všechno. Film měl premié-
ru na Sundance festivalu a získal si nejen 
kritický ohlas ale i komerční úspěch. Josh 
Hurtado ze Screen Anarchy o Anwaro-
vi napsal, že si i nadále vytváří zázemí, 
aby se stal jedním z předních světových 
žánrových tvůrců, má za sebou již neuvě-
řitelně působivé dílo, zlepšuje se a stává 
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se ambicióznějším. Hurtado doufá, a my 
s ním, že úspěch Pengabdi Setan a Pe-
rempuan Tanah Jahanam přivede nové 
obrácené k uctívání Anwarova oltáře.
V roce 2019 tohoto stihl poměrně hod-

ně. Kromě již zmíněných horrorů se do 
kin dostalo komediální drama podle jeho 
scénáře Orang Kaya Baru (2019) a An-
warův další autorský kousek (scénář/re-
žie), dvouhodinové akční krimi drama 
Gundala (2019), v němž indonéský ko-
miksový hrdina a jeho alter ego Sancaka 
bojuje s bezbožným Pengkorem a jeho 
smečkou ďábelských vrahů.
Samozřejmě si Anwar splnil i svůj he-

recký sen. Objevil se hned v prvním ce-
lovečerním filmu, na kterém pracoval, 
Arisan! (2003). Oko kamery ho zabírá 
i v horroru Kimo Stamboela Rumar 

Dara (2009), o rok dříve pak v dramatu 
Babi buta yeng ingin terbang (2008). 
Dodnes si zahrál v bezmála dvaceti fil-
mech.
Joko Anwar ukazuje, že zvládá více žán-

rů. V horrorech se mu však, podle všeho, 
vede nejlépe. Umí děsit. A to hned mno-
ha různými způsoby. Umí skloubit lokální 
mytologii s horrorovými postupy, nebojí 
se experimentovat, inovovat a mít vlastní 
přístup. Nespoléhá se na prověřené cesty, 
hledá jiné, nové, neprošlápnuté. A proto 
bude jeho horrorová tvorba jistě přitaho-
vat více a více pozornosti a pokračovat 
v otevírání indonéského horroru širšímu 
světu. My na to jsme připraveni.

• Honza Vojtíšek
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Exotický, tajemně mysteriózní příběh 
o zlobě, zášti a zhrzenosti.

Režie: Joko Anwar
Scénář: Joko Anwar
Délka: 106 min.
Původ: Indonésie
Rok: 2019
Hrají: tara Basro, Ario Bayu, Christine 
Hakim, Zidni Hakim, Abdurrahman 
Arif

Mladá Maya pracuje jako výběrčí mýtné-
ho a se svou kolegyní se chystá rozjet ob-
chod s oblečením. Při jedné noční šichtě 
ji v mýtné bráně napadne podezřelý řidič 
a pokusí se ji zabít. Během útoku prone-
se tajemná slova o rodné vesnici a jejích 
mrtvých rodičích. Maye to nedá a po čase 
se rozhodne, s vidinou nějakého dědictví 
a peněz za dům, svou rodnou vesnici vy-
hledat a zjistit, co a jak. Kamarádka Dini 
se nabídne, že pojede s ní. Ve vesnici 
narazí na stopy tajemné kletby, díky níž 
se obyvatelům rodí jen znetvořené děti. 
Poté, co Dini zmizí, Maya odhalí, že se 

kletba týká jí samotné a podle všeho, jak 
si myslí obyvatelé vesnice, se zlomí pou-
ze, když… Ale nepředbíhejme a neodha-
lujme moc.
Joko Anwar se opravdu vytáhl. Mini-

málně schopností z ne zcela originálního 
námětu vykřesat zajímavé scény, poutavě 
ho zpracovat za pomocí zajímavých ob-

PeremPuan tanah Jahanam
 

recenze
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razů a okořenit neotřelými příběhovými 
vychytávkami. Hned zkraje je třeba říci, 
že nejde o klasickou asijskou duchařinu, 
jak by se mohlo zdát, byť i s tímto téma-
tem příběh operuje. Perempuan Tanah 
Juhaman je spíše čarodějnický a démo-
nický příběh o síle nenávisti, čar a kou-
zel. V podstatě 
do sebe nasává 
hned několik 
žánrových prv-
ků, počínaje 
úžasnou, na-
pínavou a at-
m o s f é r i c k o u 
předtitulkovou 
scénou u mýt-
né brány. Co 
začíná jako slasher či horrorový thriller, 
se brzy změní v mysteriózní drama, aby 
se to nakonec jako kouzlem proměnilo 
v čarodějnický horror, nasáklý ducha-
řinou, jímž tu a tam prostříknou kapky 
krváku. Ač se to, navzdory úvodní scé-
ně, nezdá, Anwarův horror je nakonec až 
nemilosrdně drsný a brutální, dovoluje 
si to, co v běžné západní mainstreamové 
produkci dnes jen tak neuvidíte. Všech-
no tohle Anwar zaobaluje do nádherné-
ho vizuálního pozlátka, ať už jde o krásy 
a odlidštěnost indonéského venkova, 
přes atmosféricky (až mrazivě) kouzel-
ný hřbitov po černooranžové zabarvení 
většiny stopáže filmu. Přidá-li se k tomu 
výborně zvolená hudba, působivé herec-
tví hlavní hrdinky, hlavní mužské posta-
vy a v převážné míře ostatních ženských 
postav, několik působivých scén (kromě 

té úvodní např. děsivá kulhavá bába nebo 
způsob řešení problému se znetvořenými 
dětmi, případně lekačka se stahovanou 
kůží), vychází velmi působivý a funkční 
horror, který kromě hromady žánrové 
krásy přináší i krásu folklorní (stínové 
divadlo) a místní (již zmíněné prostředí).

Příběh není 
nijak přímoča-
rý a troufám si 
říct, že jeho po-
intu, případně 
vyvrcholení, jen 
tak neodhad-
nete. Nechybí 
snad až tradiční 
předzávěrečná 
smršt twistová-

ní, ale v Anwarově pojetí všechno dává 
smysl a táhne to každým záběrem ku-
předu. Divák, stíhá-li, u předzávěrečného 
nádherně temného odhalování jen více 
a více spouští bradu. A když už si myslí, 
že je vše za ním, přijde závěrečná scéna.
Perempuan Tanah Juhaman tak má co 

nabídnout jak po obsahové, tak i po vi-
zuální stránce. V obou sférách přichází se 
zajímavými, funkčními a atmosféru i na-
pětí podporujícími prvky.
Na film v podstatě může upřít pozor-

nost už jeho mezinárodní, velmi výstiž-
ný, název Impetigore. Ano, přesně pro 
něj, ale i pro mnohem více, stojí za to ho 
zhlédnout. Vždyť kolik dobrých horrorů 
z Indonésie jste viděli? Po tomhle si mů-
žete říci, že alespoň jeden.

• Honza Vojtíšek
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V dosud snad jediné své nebeletristické 
knize slovenské nakladatelství Hydra při-
náší několik zajímavých pohledů na devět 
nejoriginálnějších a nejpopulárnějších li-
terárních a filmových netvorů. Ono by se 
řeklo obyčejné zábavné žánrové příběhy 
pro pobavení, ale přitom…

Vydavatel: Hydra
Rok vydání: 2014
Počet stran: 348

Kniha je souborem sebraných a uprave-
ných přednášek a pozdějších článků ne-
dávno zemřelého Ondreje Herce, které 
tomuto tématu věnoval. To přináší něko-
likeré zopakování určitých informací na 
různých místech knihy. Eseje věnované 
jednotlivým Netvorům uvádí obecná esej 
o Netvorovi jako jevu, mytologii a jeho 
pevné i proměnlivé pozici k člověku 
i světu: „Netvor sa nerodí ľubovolne, je pod-
mienený prostredím svojho vzniku.“ (str. 9). 
Uvádí Netvora do širšího kontextu nejen 

jako kulturní, ale i jako sociální fenomén. 
Ač se valná většina autorem později po-
pisovaných Netvorů řadí do horrorového 
žánru, ve svých analýzách vystupuje Herec 
i mimo tento rámec a ukotvuje existenční 
status quo Netvora i mimo (a nejednou 

ONDřEJ HEREC:  NETvOR
OD FRANKENSTEINA PO TERMINáTORA

recenze
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daleko za) žánrové hranice horroru. Po-
řád však z nich Netvor vychází jako cosi 
děsivého a hrůzu nahánějícího. „Horor 
je pocit, používaný jako názov žánra, ne-
tvor je kultúrnohistorický fenomén. Horor 
je reflexia, netvor je sociálny jav.“ (str. 12). 
Nepojímá Netvora jen jako cosi hmata-
telného, vnějšího, z čehož vystupuje hrůza 
směrem k nám („Znetvorené telo bolo vždy 
znakom netvora.“ str. 18) ale i jako cosi 
niterného, kumulujícího a znetvořujícího 
uvnitř nebo vystupujícího od nás ven, ne 
jen jako něco nutně fyzického („Netvor, 
ktorý mrzačí duše, je nebezpečnější ako ten, 
ktorý vraždí telo.“ str. 21). Nutně se však 
vrací, neboť je to hlavním obsahem jeho 
práce, k Netvoru jako kulturní postavě, 
pokulturnímu fenoménu a jeho promě-
nám v běhu času: „V 20. storočí netvor 
najprv nahradil člověka vo funkcii hlavnej 
postavy hororu a potom sám podľahol chao-
su.“ (str. 27)
Potom se již, chronologicky, podle doby 

jejich vzniku, věnuje jednotlivým kon-
krétnějším kulturním podobám popkul-
turních Netvorů a to z mnoha různých 
pohledů. Analyzuje jejich genezi, deter-
minaci i samotnou existenci na základě 
mytologického, filosofického, sociální-
ho, kulturního, historického a nejednou 
i biologického kontextu. Frankensteinovo 
monstrum, Mr. Hyde, Dr. Moreau, Dra-
cula, King Kong, Věc (The Thing), God-
zilla, Vetřelec a Terminátor. Tihle všichni 
postupně vypoví nemálo o světě kolem 
nás, jeho vnímání, ale i o nás samotných. 
Netvorové odráží strachy člověka, jeho 
obavy a vnímání proměnlivosti okolí, jeho 

vlastní nejistotu a neochotu. Herec přiná-
ší zákulisní a kulturně sociální podhoubí 
vzniku jednotlivých děl, jejich (ne)jisté 
místo v historii i světě: „Frankenstein je 
v súčasnej terminológii ‚humanistická SF‘.“ 
(str. 53); „Godzilla nasleduje archetypy, po-
vstáva z mora ako biblická Beštia, prináša 
skazu a smrť.“ (str. 256) „Godzilla zúrivo 
a ironicky utešuje deti, že žijú v nebezpeč-
nosm svete.“ (str. 262) Odhaluje hodně 
i o samotných tvůrcích probíraných Ne-
tvorů, jejich vlastních životech, myšlen-
kách, postojích a životních podmínkách. 
Ukazuje (proměnlivý a citlivý) postoj člo-
věka k sexismu, ženám, rasismu, vlastní 
(potlačované i otevřené) sexualitě, egois-
tické lidské bohorovnosti, netoleranci 
a strachu nejen z cizího ale i ze sebe sa-
motného. Nahlíží na Netvora a horroro-
vý žánr nejen z vnějšího ale i z vnitřního 
hlediska. Netvor nutně přináší do debaty 
tzv. body horror („Wellsa fascinovala odpor-
ná príťažlivost a příťažlivá odpornosť“ […] 
a „Znetvorenie zveroľudí v Ostrove Dr. 
Moreaua vyjadruje ich lidsků nedokonče-
nost.“ str. 110) a v průběhu věků neustálou 
proměnu lidského těla (název podkapito-
ly „Je degenerácia zdokonalením?“ str. 115) 
až po razantní vyhlášení: „Radi bysme ve-
rili, že dokonalosť je zákonitým výsledkom 
vývoja, ale ona je iba našou nedokonalou 
predstavou, nie vlastnosťou prírody.“ (str. 
116) a „Netvor je sociálny konštrukt ako 
pojmy ‚normálnosť‘ a ‚ľudskosť‘.“ (str. 230)
Na přetřes, tváří v tvář Netvora coby 

(zdánlivého) symbolu jinakosti a odliš-
nosti, nenormálnosti či lépe řečeno výky-
vu z normálnosti, přichází i otázka rov-
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nosti jako univerzálnosti: „Rovnosť patrí 
k základným hodnotám našej civilizácie. 
Syntéza protirečivých sexuálných, kultúr-
nych, etnických, geopolitických a biologických 
strachov v Draculovi tvorí mnohoznačný, 
a preto všeobecně prijatelný vzor nerovnosti. 
Stoker nedefinoval rovnosť, ale ukázal cesty, 
ktoré k nej nevedú.“ (str. 165)
Ač se část věnovaná King Kongovi zpo-

čátku jeví hlavně jako technický popis 
filmu z roku 1933, jeho pokračování, 
adaptací, remaků a epigonů, neboť čistě 
jen jim věnuje podstatně více prostoru 
než dílům ostatních Netvorů, nakonec 
ve druhé půli eseje dojde i na analytické 
ukotvení ve společnosti a kulturní i soci-
ální realitě (nejen své) doby: „King Kong 
je biologicko-ekonomická parabola.“ (str. 
187) „Kong nezaobchádza s Ann ako so se-
xuálnou partnerkou, skôr ako dieťa s bábi-
kou.“ (str. 188) „Kong je metafora strachu 
z rasového miešania.“ (str. 189) V souvislos-
ti (a kontextu) s ním se však nevyhýbá ani 
titulní problematice: „Netvor môže byť men-
ší ako vírus aj väčší ako dinosaurus. Príšery 
sa vyskytujú vo všetkých veľkostiach a tva-
roch […].“ (str. 195)
Za velmi pozitivní jev knihy lze považo-

vat intertextualitu jednotlivých tematic-
kých dějových podob. Nejvíce se to pro-
jevuje patrně u eseje věnované Věci (The 
Thing), kde Herec pravidelně přebíhá 
mezi původní povídkovou verzí příběhu 
(z roku 1938) a pozdějšími dvěma fil-
movými adaptacemi (z let 1951 a 1982) 
a ukazuje proměnlivost pohledu a vnitř-
ních podnětů či promítaných součástí 
daného Netvora s ohledem na svou dobu 

a své tvůrce. A to i v případě přijetí toho 
daného díla: „Kritici […] vyčítali hororu 
[The Thing Johna Carpentera – pozn. 
HV], že je ‚zúfalý a nihilistický, nepo-
vznáša, neutešuje ani neposkytuje lásku‘ – 
teda to, že naplnil kritéria žánra a poskytol, 
čo sa od něho čaká […].“ (str. 204) V kaž-
dém případě, ať už jde o jakékoliv zpra-
cování: „Vec je metaforou všetkého, AIDS, 
hocičoho. Je to nedostatok dôvery v dnešnom 
svete […].“ (str. 203) „Ak je telo korporatív-
nym štátom, Vec je alegóriou všadeprítomnej 
autoreproduktívnej organizácie.“ (str. 218) 
„Organizmus je viac prúdom zmien než 
predmetom a Vec je viac procesom dokonalej 
reprodukcie než dokonalou imitáciou.“ (str. 
220)
V závěrečném shrnutí pak autor trefně 

a pravdivě poznamenává, že jeho kniha 
není ani encyklopedie ani lexikon, jde 
jen o (jeho) pohled na netvory podníce-
ný otázkou implicitně obsaženou v hesle 
francouzské revoluce: Vonost, Rovnost, 
Bratrství. „Netvory predstavujú to, čím ne-
chceme byť.“ (str. 343)
Krátce řečeno, autor kontextuje jednot-

livé Netvory, jejich univerza a proměny 
nejen v rámci děl, různých zpracování 
ale i kulturněsociálního dopadu, neboť 
„netvor najprv vznikol a zľudovel až po-
tom.“ (str. 343) Dochází k zajímavým po-
hledům a závěrům, hraje si s neotřelými 
a nejednou až provokativními konota-
cemi. A tohle je na podobných pracech 
vždycky fajn. Ono by se opravdu řeklo, 
obyčejný příběh pro pobavení, ale kolik 
se v něm dá najít skrytých impulsů a de-
tailů, z nichž se dá vyvodit tolik různých 
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a nečekaných podnětů, myšlenek, pohle-
dů a závěrů? A Herec se v tomhle ohledu 
opravdu snaží, zachází do oblastí, které by 
čtenáře a čtenářku u těchto konkrétních 
případů snad ani nenapadly. Neklouže 
jen po líbivém povrchnu, odvažuje se i do 
nitra, proniká pokožkou Netvora a studu-
je ho zevnitř. Odhaluje nemilé a nejed-
nou nechutné vnitřnosti daného monstra, 
v jejichž vlhkosti dost často nelibě odráží 
jeden výrazný odraz – člověka.
K jednomu z pozitiv této knihy jistě pa-

tří vyvolání chuti znovu probírané a ana-
lyzované příběhy absolvovat, přečíst si je 
nebo pustit. Už jen proto, že teď budou 

vypadat a člověk je bude vnímat zase 
trošku jinak. K negativním šmouhám pa-
tří slabší rešerše a korektury – kniha hned 
několikrát Johnovi Carpenterovi přisuzu-
je filmy, které nenatočil.
Kniha je doplněna (zdá se, že originál-

ními) ilustracemi českých a slovenských 
ilustrátorů a ilustrátorek, které jsou pří-
jemným a zajímavým doplněním přehršle 
k zamyšlení nutícího textu. Jde však o po-
zitivní a přínosné zamyšlení. Kniha je 
jistě zajímavým příspěvkem pro ty, kdož 
díla jen nekonzumují, ale přemýšlí o nich.

• Honza Vojtíšek
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Mladý muž se tváří zmateně. Stojí 
před starým oprýskaným domem 

a prohlíží si ho. Na dřevěném vývěsním 
štítu se nachází nápis „Hračkářství“, kte-
rý je vyveden zlatými písmeny a působí 
jako dílo z poloviny minulého století. 
Pod ním je křídou vypsán sortiment. Oz-
vou se kroky na dlažbě, jak muž popojde 
blíž, aby si ho přečetl. Mrkací panenky, 
domečky, plyšová zvířátka, vláčky. Nic víc.
Přemítá, jestli vstoupit. Třeba ten ob-

chod už vůbec neprodává. Nemůže si 
pomoct, ale něco ho na něm přitahuje – 
možná ona tajemná atmosféra neznáma. 
Do oken obchodu se opírá slunce, které 
se odráží a dělá výlohu neprohlédnutel-
nou.
Muž vyndá z kapsy obleku telefon 

a zkontroluje zprávy. Několik lidí se ho 
neodbytně snaží sehnat a má i pár zmeš-
kaných hovorů. Má práci, neměl by tu 
vůbec být. Právě tento nátlak ho přinutí 
ke konečnému rozhodnutí a on vezme za 
železnou kliku dveří.
Vnitřek obchodu by ho už nemohl pře-

kvapit víc. Panuje v něm temnější osvět-
lení, ale jinak vypadá jako kterékoliv jiné 
hračkářství. V regálech jsou vystave-

na plyšová zvířata ze všech koutů světa 
i historie, od hebkých malých medvídků 
po gigantické medvědy, dinosaury a pan-
dy. Mezi velkou skluzavkou se prohánějí 
vláčky po vlnících se kolejích.
„Dobrý den, máte nějaké přání?“ po-

zdraví ho žena za pokladnou v zadní 
části obchodu. Má nakulmované vlasy 
a krátkou sukni. Její vzrušující oči, rudé 
rty a červeně nalakované nehty vybízejí 
k neřestným představám. V regálech za 
ní spolu soupeří v kráse nejrůznější pa-
nenky.
Muž rozpačitě odpoví: „Ne… Já jsem se 

jen… přišel podívat.“
Pokladní se usměje a jemu přeběhne 

mráz po zádech. „V tom případě počkej-
te, ukážu vám naši nejkrásnější hračku,“ 
navrhne mu a zmizí za závěsem skrýva-
jícím vchod.
Dívá se, jak se látka vlní, dokud ho po-

kladní znovu nerozhrne s krásným veli-
kým domečkem pro panenky v rukou. 
Položí ho na stůl. Muž se zarazí. Pokladní 
má na hlavě drdol, její líčení už není tak 
výrazné a místo sukně na ní visí pytlovité 
šaty. Z nehtů se jí odrolil skoro všechen 
lak. Kdy se stihla takhle upravit?

Děti z hračkářství
Kateřina Němcová
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„Tenhle domeček pro panenky je zmen-
šenina královského paláce,“ pronese pyš-
ně, „je ručně vyráběný.“
Kdo dnes ručně vyrábí domečky pro 

moderní hračkářství jako je tohle? pomy-
slí si muž.

Pohled mu padne na pokladnu vedle do-
mečku. Ale původní pokladna tam není 
– zmizel počítač a nahradil ho jakýsi 
stroj. Zběsile se rozhlédne po obchodě. 
Regály najednou působí prázdně, plyšáci 
jsou vyrobeni z jednoduššího materiá-
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lu a zmizela velká skluzavka. Obrátí se 
zpět a nadskočí úlekem.
Pokladní je nakloněná až těsně k němu 

a bez hnutí mu zírá do očí. Vypadá ne-
vyzpytatelně. V jejích tmavých očích 
vidí zvláštní zvířecí hlad.
Muž od ní vyděšeně odstoupí. Všimne 

si, že má místo drdolu jednoduše sváza-
né vlasy šátkem. Pohlédne z ní na dome-
ček a pištivým hlasem poznamená: „Je… 
opravdu pěkný.“
Pokladní se konečně pohne a děsivě se 

usměje. Zuby má zažloutlé.
„A… A ty panenky jsou… taky moc 

pěkné,“ snaží se muž odvést pozornost, 
zatímco couvá. Nahmatá v kapse telefon 
a chce ho zapnout, jenže telefon nerea-
guje. Jak to?!
„Ano, to jsou,“ potěšeně s ním souhlasí 

pokladní a věnuje panenkám láskyplný 
pohled. Není to pohled ženy, které se 
líbí panenky, spíš lvice, chránící své děti. 
Jako by tu všechny ty panenky měla, ale 
nechtěla je prodávat.
Opatrně jednu sundá z regálu, kolíbe ji 

a nakonec mu ji ukáže. „Krásná, že?“
Muž jen zděšeně přikývne.
„Mám je všechny moc ráda. Jsou to 

moje milované děti.“ Políbí panenku na 
čelo.
To už je na muže moc. Otočí se, aby 

utekl, a spatří, že plyšáci zmizeli ze svých 
míst v regálech. Běží pryč. Koleje, které 
přešlapuje, jsou poničené a zaprášené.
Náhle strne několik kroků přede dveř-

mi. Za velkými okny výlohy hledí do-
vnitř plyšáci. Knoflíkové oči mají nale-
pené na skle a slepě ho sledují.

Za mužem se ozve rána. Panenky padají 
z regálů.
Pokladní ho pozoruje přimhouřenýma 

očima. Ladně vyskočí na stůl, až zbytky 
jejích rudých nehtů zaškrábají o dřevo, 
a nahrbí se jako zvíře při lovu. Dlouhým 
jazykem si olízne celý obličej a nelidsky 
nakřáplým hlasem pronese: „Moje děti 
mají hlad.“

KAT EřI NA 
N ě M C O Vá 
(*2004)
Pochází ze 
Šumperka. Stu-
duje Obchodní 
akademii, obor 
Ekonomic ké 
lyceum. Zbož-
ňuje knihy, ráda 
by se viděla 
jako knihovni-
ce, taková ta, 
která se neče-
kaně vynořuje 

zpoza regálů, děsí návštěvníky a vypa-
dá jako trvalá součást knižního fon-
du. Už na základní škole psala články, 
básně a všechno možné pro školní ča-
sopis Žirafiny, s nímž v Brně vyhráli 
celonárodní soutěž školních časopisů. 
V roce 2018 vyhrála 1. místo za poezii 
a 2. místo za prózu v soutěži Město čte 
knihu. Vloni pak ve stejné soutěži se 
svou básní své prvenství obhájila. Má 
ráda horrory a upíry, žádného však ješ-
tě nepotkala.
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Dokážete si vybavit jediný film bez 
hudby? Zřejmě ne, vždyť ani ty němé 
nepostrádaly hudební podkres. Příbě-
hy a hudba k sobě prostě patří, a když 
mi u některého chybí, mám tendenci si 
ji prostě vymyslet. Soundtracky v mém 
životě vždy hrály, a ještě hrají, důležitou 
roli – právě od nich jsem se jako malá 
dostala k metalové hudbě, která pak 
pronikla do mých knih (jak v podobě 
hrdinů, textů či upoutávek). Filmová 
hudba totiž nejenže odráží příběh da-
ného filmu, ale při samostatném posle-
chu mnohdy dokáže zažehnout jiskru 
příběhu zcela nového. V mé skromné 
sbírce existují jak alba, která si pouštím 
už několik (i desítek) let, poslechově vel-
mi příjemná či inspirující, ale také CD, 
která mě zaujala, používám je při psaní 
horrorových příběhů, leč k běžnému na-
tož pak častému poslechu se tak úplně 
nehodí. Zkusila jsem dát dohromady ta-
kový průřez mou domácí sbírkou a za-
čnu… od toho „něžnějšího“.

THE vILLAGE (2004) & THE SIGNS (2002)
Skladatel James Newton Howard (*1951) 
napsal hudbu pro desítky filmových hitů 
všech žánrů. S M. Night Shyamalanem 
spolupracoval na filmech The Sixth Sense, 
Unbreakable, Signs i The Village. Hudeb-
ně mě nejvíce zaujaly dva poslední zmi-
ňované.
Soundtrack k filmu The Village je pří-

kladem orchestrálního poslechového 
CD. Silně atmosférická hudba klouže po 
jemných i tklivých tónech prodchnutých 
tajemstvím, jen výjimečně rušených ně-
jakou hlasitou „lekačkou“. Album provází 
chytlavý, silně romantický motiv, evokující 
skoro až historické drama.

HUDBA JAKO NEDÍLNá 
SOUČáST PřÍBěHU

téma
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Hudba k filmu Signs už je akčnější 
i horrorovější. Opakující se melodie čas-
to stupňují svoji intenzitu a skvěle dopl-
ňují narůstající napětí. Romantické tkli-
vosti tu zaslechneme minimum. Album 
lze použít jako běžný hudební podkres 
k různé činnosti, nutno však počítat s ko-
lísající hlasitostí a výživnými lekačkami.
Skladatel James Newton Howard byl 

osmkrát nominován na Oscara, ani jednu 
nominaci nakonec ale neproměnil.

DRACULA (1992) 
Polský skladatelský velikán Wojciech Ki-
lar (1932-2013) má na kontě ohromné 
množství nejen filmové hudby. Nejzná-
mější bude pro svoji spolupráci s Roma-
nem Polanskim na filmu Le Pianiste, 
fanoušci horroru ho budou znát právě 
z Draculy F. F. Coppoly, nebo dalšího 
Polanského filmu The Ninth Gate (1999, 
Kilar tehdy spolupracoval s Pražskou 
filharmonií). Řada Kilarových filmových 
motivů pokračovala dál v podobě orches-
trálních suit.
Hudba k Draculovi je hutná, výrazných 

melodií se tu opakuje hned několik a ka-
ždá se vrací v různých variacích. Nutno 
přiznat, že některé motivy připomínají 
hudbu z předchozích filmů o Draculovi, 
což ale bude možná záměr a jakási po-
cta klasice. Poslech alba okoření smyslné 
sbory a romantické melodie, vše v sym-
paticky pomalém či rytmickém tempu… 
něco takového můžete klidně pustit i na 
prvním rande. K soundtracku neodmys-
litelně patří sic hodně zamilovaná, celko-
vě ale zdařilá píseň od zpěvačky Annie 

Lenox. Ta se dočkala i videoklipu, který 
je perfektně protknutý ukázkami z filmu.

INTERvIEw wITH THE vAMPIRE (1994) 
& ALIEN 3 (1992)

Ševelení smyčců přecházející v monst-
rózní instrumentální smršť – tak nějak by 
se daly shrnout soundtracky Elliota Gol-
denthalla (1954, držitel Oscara za film 
Frida). Hudba k filmu Interview with the 
Vampire je nepřeslechnutelná, různými 
zvukovými efekty přímo dotváří jednot-
livé scény, což je slyšet i na CD. Někte-
ré melodie navozují smutek a beznaděj, 
lekačky jsou podpořeny většinou příva-
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lem hodně hlasité orchestrální hudby. 
Fanoušky oblíbený je latinský nápěv Li-
bera Me zpívaný americkým chlapeckým 
sborem, naživo pak operní zpěvačkou. 
K soundtracku a stejně tak k závěru sa-
motného filmu patří song Sympathy for 
the Devil v podání legendárních Guns’n 
Roses.
Zajímavostí je, že původně měl hudbu 

k filmu vytvořit George Fenton, který 
s režisérem Neilem Jordanem spolupra-
coval na známé vlkodlačí pohádce o Kar-
kulce The Company of Wolves (1984). 
Jeho hudba však nakonec zůstala jen 
ve filmové upoutávce, protože byla pro 
tvůrce filmu příliš romantická (bohužel 
oprávněně).
Jedna z hlavních melodií Goldenthallo-

va soundtracku mi byla povědomá. A ej-
hle, objevila se už u filmu Alien 3, a sice 
při pádu Ripleyové do roztaveného olova. 
Podobnost (či snad autorský rukopis) se 
pak snadno nechal poznat i v jiných pa-
sážích. I u Vetřelce z trestanecké stanice 
se objevuje zajímavý latinský zpěv opět 
v podání Amerického chlapeckého sbo-
ru, tentokráte s názvem Agnus Dei. Oba 
soundtracky – ač k tematicky k úplně 
odlišným filmům – tak působí jako sou-
rozenci. Při jejich poslechu je také nutné 
zabojovat s hodně variabilní hlasitostí, 
kdy se minimalistické, jaksi zrůdně hravé 
melodie střídají se silně dramatickým do-
provodem akčních scén.

ALIEN (1979) & THE OMEN (1975)
U vetřelce ještě chvíli zůstaneme a také 
už pomalu přitvrdíme… 

Temný vesmír – nekonečná díra do ne-
známa, a hle… kosmická loď Nostromo. 
Pomalu se doplňující náznaky písma na 
obrazovce, a husí kůže při prvních tó-
nech. Tichý a plíživý, s ozvěnou i zcela 
pohlcen nicotou, vzápětí krutě vříska-
jící… takový je soundtrack k legendár-
nímu Alien. I přes to, že mnoho scén 
tohoto kultu je hudby prostých, některé 
melodie člověk z hlavy prostě nedostane. 
Jerry Goldsmith (1929-2004) se nebál 
experimentovat a vyhrál si se zvukovými 
efekty, které dodávají jeho hudbě na au-
tentičnosti. Málokterý skladatel dokázal 
vdechnout filmu takovou dávku uvěři-
telnosti i cizosti zároveň. Soundtrackem 
k Alien se do vás ten bezútěšný, tichý 
vesmír, ve kterém nikdo neuslyší váš křik 
(ani Mozartovy zde použité skladby) pro-
stě dostane. Poslech si vychutnají zejména 
fanoušci horroru.
S vynikajícím Jerry Goldsmithem se ješ-

tě přeneseme z vesmírných ozvěn do sa-
tanistické seance a filmu The Omen.
Opět se ucho posluchačovo setkává s na-

prostým proniknutím hudby do filmové-
ho příběhu. Ostré smyčce, piano, zvony, 
latinské nápěvy… A pak konečně přijde 
uvolnění v podobě docela milé a tiché 
orchestrální hudby. Stejně, jako u Alien 



howard

114

hudba místy připomene domov, u The 
Omen připomíná klidný život „před tím“.
Goldsmithova filmová hudba (pro nás 

jsou v žánru zajímavé ještě například 
soundtracky k filmům Poltergeist či Gre-
mlins) by vůbec vydala na samostatnou 
kapitolu. A je snad i trochu smutné, že 
tento vynikající skladatel a experimentá-
tor neproměnil ani jednu ze všech šest-
nácti oscarových nominací, ačkoliv má na 
kontě i hudbu k filmům jako Papillon, 
Rambo či Total Recall…

THE THING (1982) 
Asi málokoho z nás minula nedávná smrt 
italského hudebního mága Ennio Morri-
conea (1928-2020, držitele 2 Oscarů). 
Ale vlastně… všimli jste si při sledování 
filmu The Thing nějaké hudby? Je mini-
malistická, dá se říci, že i nevýrazná. Nijak 
neruší atmosféru ledové pustiny a napětí, 
ale ani je nijak výrazně nepodporuje. Na 
flétnu hrané melodie vyzní při samostat-
ném poslechu a bez spojitosti s filmem 
až líbezně. Přece se tu najde několik za-
jímavých pasáží, které si poději vypůjčil 
autor hudby k seriálu The X Files (Mark 
Snow). CD neobsahuje lekačky ani velké 
množství výrazně hlasitějších partů, tak-
že ho lze pouštět jako hudební kulisu pro 
řadu běžných činností.
Ennio Morricone zkomponoval posled-

ní filmovou hudbu v jedenadevadesáti 
letech a je jedním z nejznámějších a nej-
plodnějších skladatelů se stovkami titulů 
na kontě. Patří mezi ně jak známé wester-
ny, tak dramata, komedie i horrory (např. 
Wolf z r. 1994). Když s nimi porovnáme 

soundtrack k filmu The Thing, můžeme 
mít (možná oprávněný) pocit, že tohle 
„béčko“ tehdy ve své kariéře nebral až tak 
vážně.

JAwS (1975)
Přesně pravým opakem je hudba k filmu 
Jaws. Zde i sám režisér Steven Spielberg 
přiznává, že právě hudební podkres do-
dal příběhu grády a odstartoval tak jeho 
kariéru. Jestli Jaws jsou anebo nejsou 
horrorem, to nechám na každém z vás. 
Každopádně soundtrack je horrorový až 
běda… a vynikající k tomu. Má ho na 
svědomí John Williams (1932), který 
proměnil pět ze svých rekordních dvaa-
padesáti nominací na Oscara (mimo Jaws 
ještě za hudbu k filmům Schindler‘s List, 
E.T.: The Extra-Terrestrial, Star Wars: 
Epizode IV a Fiddler on the Roof ). 
Zrychlující se hluboké tóny cell dopro-
vázející blížící se útok žraloka jsou sko-
ro legendární. Ovšem nejvíce působivé 
a originální je prolínání bezstarostných 

až hravých melodií do přívalu silně dra-
matické hudby skotského orchestru. Ně-
které ostré melodie ve filmu působí občas 
trochu invazivně, nicméně k celkové at-
mosféře jedině pomáhají. Při samostat-
ném poslechu mohou nečekaně vyděsit 
i vaše sousedy.
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HELLRAISER (1987) 
A tady je finále. Takhle to vypadá, když 
hudba sama vypráví příběh, když se vtí-
rá do mysli, když se jí nejde zbavit, když 
sama o sobě děsí… zkrátka když se sejde 
Christopher Young a Clive Barker. Bar-
ker je pověstný svou představivostí a su-
rovostí některých popisů, což předvedl 
i při režii, Young (*1958) se nějak doká-
zal s těmito popisy ztotožnit, zachytit je 
a spoutat do zvukových vln.
Soundtrack k prvnímu (a vlastně i dru-

hému) Hellraiserovi je natřískaný tu ná-
silně invazivními, tu ustupujícími smyčci 
a obsahuje množství depresivních, děsi-
vých melodií. Co na tom, že jsou ve valné 
většině zrůdně disharmonické, stejně si 
je budete pobrukovat, nebo minimálně 
dlouho pamatovat. Tohle CD si prostě 
vychutná každý milovník horroru (a to 
i ti bez hudebního sluchu), ale jako pou-
hý podkres by mohlo fungovat jedině na 
nějaké brutální BDSM párty nebo snad 
černé mši.
Christopher Young má na kontě také už 

slušnou řadu filmů různých žánrů, velké 
procento je však horrorových – např. Si-
nister, The Exorcism of Emily Rose, The 
Grudge, druhý díl A Nightmare on Elm 
Street. Naposledy trochu napravil fazónu 
Pet Sematary z loňska (k filmu z r. 1989 
složil hudbu výše zmiňovaný Elliot Gol-
denthall). Zajímavostí je, že také podědil 
zvukovou stránku poněkud nevydařené-
ho pokračování horroru The Fly. Hud-
bu k prvnímu dílu složil Howard Shore 
(mimochodem soundtrack je vynikající 
a doporučuji rovněž k poslechu!), jenže 

původní tým se do druhého dílu nechtěl 
prakticky vůbec angažovat. A věděl proč 
– toho kočkopsa nakonec ani Youngova 
hudba už nezachránila.

PANNA A NETvOR (1978)
Rozhodně bychom neměli opomenout 
naši domácí scénu, ze které mě nejvíce 
zaujala hudba k horrorové pohádce Pan-
na a netvor. Atmosférou jedinečné dílo 
české kinematografie hudebně podpořil 
Petr Hapka (1944-2014). Romantické 
klavírní melodie se nechají dobře poslou-
chat i samostatně, tklivost a strašidelnost 
jim dodává až spojení s chmurným pro-
středím a dějem ve filmu.

Hapka patřil v oblasti filmové hudby 
mezi nejplodnější a nejvýraznější tvůrce 
u nás – má na svědomí hudbu k několi-
ka desítkám filmů. Mám mezi nimi ještě 
jednoho osobního favorita – Sedmero 
krkavců z roku 1993.

SPALOvAČ MRTvOL (1968)
Další libůstkou pro horrorové nadšence 
je legendární Spalovač mrtvol. Hudba 
Zdeňka Lišky (1922-1983) je kořeněná 



howard

116

vokály i sbory, obzvlášť působivými cir-
kusovými melodiemi, nebo zcela origi-
nálními postupy. Místy ji nerozpoznáte 
od soundtracku k jinému zahraničnímu 
horroru, místy na vás dýchnou jasné čes-
ké sedmdesátky.
Liška napsal hudbu k více než třem 

stovkám (!) titulů.

V článku zmínění skladatelé představují 
jen zlomek všech, kteří se podíleli a podí-
lejí na tvorbě filmové horrorové atmosfé-

ry. A ačkoliv většinou ve své filmografii 
mají věhlasné tituly a doma mnohá oce-
nění, některá jména jste možná dosud ne-
znali. Autoři filmové hudby jsou v očích 
(nejen) českých fanoušků bohužel tak 
trochu nedocenění, přitom – podobně 
jako u knih třeba překladatelé nebo ilust-
rátoři – mají velký vliv na výsledný dojem 
z příběhu. Vždyť hudba se přímo podílí 
na našem horrorovém prožitku. 

• Kristina Haidingerová
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Klekání je, nejen poslechově ale i vizuálně, 
zajímavý horrorový podcastový projekt. 
Rozhodli jsme se ho představit širšímu 
publiku prostřednictvím rozhovoru s jeho 
ústřední postavou Tomášem Sobelem.

Co bylo hlavním impulsem k rozeznění 
Klekání a jak dlouho již vyzvání?
První Klekání jsme vydali na začátku říj-
na 2019. Úplně první test povídky Stezka 
odvahy proběhl asi o půl roku dříve. Po 
této první sérii vznikly ještě tři speciály 
a letos zase za celý říjen přibylo pět dal-
ších povídek.
Hlavním impulsem byla moje záliba ve 

vyprávění příběhů a touha ukázat lidem, 
že slovo podcast neznamená jen rozhovor. 
Zlí jazykové by mohli říct, že jsem se chtěl 
jen víc poslouchat, ale to jsou pochopitel-
ně jen pomluvy. Vyrůstal jsem na babičči-
ně čtení před spaním a pak ji donutil mi 
číst i přes den, když jsem jedl nebo si kres-
lil. Zároveň mi v dospívání dělaly kulisu 
pořady z Radiožurnálu (jiné rádio na naší 
zahradě chytit nešlo). To všechno dohro-
mady mi vybudovalo vztah k mluvenému 
slovu.

Kdysi na gymplu jsem zkoušel namluvit 
Hobita, ale po první kapitole jsem toho 
nechal (nutno podotknout, že mi to trva-
lo velice dlouho, takže si velkou část textu 
pamatuju dodnes). Deset let myšlenka na 
záznam vyprávění ležela kdesi uložená. 
Někdy v roce 2014 jsem se pokoušel točit 
videa a psát články. Psaná forma se pro 
moje chyby neukázala jako ideální a pro 
video jsem moc máchal rukama. Po roce 
pokusů o bezúspěšné usměrnění mimiky 
jsem to vzdal a rozhodl se schovat za mi-

KLEKáNÍ
rozhovor 
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krofon. Poslouchal jsem tehdy spoustu 
amerických podcastů a přišlo mi to jako 
přesně ten způsob vyjadřování, co mi 
bude vyhovovat.
Hledal jsem dlouho formu i obsah 

a díky skvělým kamarádům nakonec 
našel autory přímo kolem sebe. Já jsem 
se mohl pustit jen do namlouvání a pro-
dukce, ilustrace a psaní textů jsem ne-
chal ostatním.
V pubertě jsem se zajímal o magii, 

její historii, okultismus, čarodějnictví 
(což bylo inspirováno láskou k fantasy 
žánru). Když jsme řešili, jaký směr pro 
naše příběhy zvolit, tak nám přišlo, že 
v „horrorově-strašidelném“ prostředí 
může každý díl být trochu jiný. Některé 
jsou víc atmosférické, jiné vyloženě stra-
šidelné, další zase hlavně k zamyšlení. 
Experimentujeme s formou i obsahem. 
Moc mě zajímá, kam až se dá text s hu-
debním podkresem a ruchy posunout.
Na festivalu Prix Bohemia Radio 2019 

mě po prezentaci jednoho BBC histo-
rického podcastu napadlo, že propojení 
vizuálního umění ilustrace s tím čistě 
zvukovým dílem namluvené povídky 
je vlastně dokonalá kombinace pro po-
vzbuzení fantazie. A bylo jasno.

Kolik lidí se na jeho tvorbě podílí?
Zatím máme 3 autory, kteří se střída-
jí v psaní, já se starám o namlouvání 
a zvukovou produkci, a potom máme 
skupinku ilustrátorů, které oslovujeme 
s ilustracemi pro jednotlivé epizody. 
Těch je momentálně sedm. Skupina 
to není nijak uzavřená. Domlouvám se 

s lidmi okolo, kdo má čas a chuť nám 
přispět.

Jak vypadá průběh vzniku jednoho po-
řadu, od rozhodnutí, co zpracovat, až 
po nahození na stránky?
Základní myšlenka vychází z konceptu 
seriálu, který funguje po sezónách. Jedna 
sezóna se „odvysílá“ vždycky v říjnu (na 
sociálních sítích často takzvaný „spook-
tober“), každý týden jedna epizoda. 
Hlavně proto, že je to zatraceně náročné. 
Tedy víme, že na říjen potřebujeme 5 po-
vídek, které kamarád Vašek, píšící zatím 
většinu, spolu s Kristýnou a Alžbětou, 
které ho doplňují, dají dohromady.
Kromě těch pěti epizod se snažíme 

v průběhu roku najít další zajímavé oka-
mžiky, ke kterým vydáváme speciály. 
Může to být třeba pátek 13. nebo první 
jarní den. Takto například vznikla lehce 
folklorní povídka Vítání jara.

Kde a podle jakých kritérií se berou pří-
běhy pro Klekání?
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Příběhy pro Klekání jsou psané na míru 
přímo pro nás. Nevybíráme si je zvenku, 
ale sami je píšeme. Autoři tedy chodí po 
světě a ví, že mají na něčem pracovat, 
a když se jim podaří seskládat k sobě nit-
ky inspirace, tak z nich v těch správných 
chvílích něco upletou. Někdy je to za den, 
jindy za měsíc. Povídku Jako za starých 
časů nosil Vašek v hlavě snad sedm let, 
než byl s jejím tvarem spokojený a než se 
díky Klekání konečně naskytla příležitost 
ji nějak zajímavě prezentovat.

Příběhy v Klekání jsou hudebně a zvu-
kově doprovázeny. Vzniká tato dopro-
vodná složka mimo text, nebo se pro ni 
vytváří jakýsi scénář?
Hudební podkres pro epizody vzniká tak 
trochu organicky. Autorky a autor, kteří 
píšou povídky, si mezi sebou navzájem 
dají zpětnou vazbu na textový podklad 
a já se pak dostávám už k hotovému. Ob-

čas jen doladím chyby, vyměním některá 
slova, co mi nejdou přes pusu, a namlu-
vím text. Před namluvením si jen rozhá-
zím odstavce tak, abych text lépe udýchal 
a už dopředu věděl, co bude říkat která 
postava, a mohl podle toho změnit důraz.
Pak se pustím do „vyčištění“, tedy oddě-

lení postav a vypravěče od sebe, vyházení 
chyb a doladění oprav. Popřípadě zjistím, 
že je něco špatně namluvené, a pustím se 
do korekcí. Když takto projíždím mate-
riál, tak si zaznamenávám v časové ose, 
kde jsou zajímavá místa, která by se dala 
obsadit zvukem. A často jich označím 
mnohem víc, než potom využiju. Stejně 
tak se snažím od sebe oddělit jednotli-
vé scény, abych se dopředu připravil na 
to, kde bude lepší začít s jinou skladbou, 
abych nějak podtrhl příběh.
Samotný finální mix mi pak vzniká pod 

rukama živelně, až když slyším, jak celko-
vě působí. Dříve jsem se pokoušel si udě-
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lat scénář a v tom scénáři si připravit, co 
budu potřebovat za ruchy, ale ukázalo se, 
že si tím jen přidávám práci, protože při 
následném zpracování takové poznámky 
v časové ose záznamu zvládnu zpravidla 
udělat rychleji než při rozepisování scé-
náře do detailu.
Často je to způsobeno i aktuální nála-

dou. Třeba pro epizodu Jako za starých 
časů jsem vymyslel začátek, když jsem se 
jednu noc probudil uprostřed nějakého 
snu. I když svému kreativnímu procesu 
trochu rozumím a vím, co na mě fungu-
je, občas přicházejí nápady skutečně bez 
varování.

Každou povídku doprovází originální 
ilustrace. Jak vznikají a kdo je jejich au-
torem?
Už když jsem byl malý, tak mě fascinova-
lo pozorovat, jak někdo něco vytváří ru-
kama. S přibývajícími roky se mi povedlo 
zjistit, že mě baví pomáhat tvůrcům v je-
jich snažení a začal jsem se živit vytváře-
ním nástrojů, které jim pomáhají nabízet 
jejich služby a uživit se tvorbou. Zároveň 
jsem zjistil, že mi mezi tvůrčími lidmi je 
velice dobře. Mám spoustu kamarádek 
a kamarádů, kteří jsou filmaři, ilustrá-
toři, grafici, designeři nebo hudebníci či 
spisovatelé. Když jsem vymýšlel koncept 
Klekání, napadlo mě, že bych mohl svo-
ji hlasovou tvorbu spojit s něčím dalším, 
a tak jsme se rozhodli, že každá epizoda 
bude mít vlastní plakát. Celá myšlenka se 
mi potvrdila, když jsem úplně náhodou 
na Facebooku narazil na ilustraci Kleká-
nice, kterou namaloval kamarád Martin 

Hanschild, který si chtěl udělat „sbírku 
kartiček pohádkových postaviček a bu-
báků“.
Byl to jeden z těch heuréka okamžiků, 

kdy mi najednou sepnulo, že to je ono. 
To, co chci, co bude unikátní a co do-
kreslí myšlenku celého projektu. Nejdří-
ve jsme o tom mluvili jako o Klekánici, 
nakonec se ale ujalo Klekání, které iden-
tifikuje právě počáteční zvonění zvonu 
z každé epizody.

Je samozřejmé a všeobecně jasné, že se 
při poslouchání příběhů dá něco dělat 
– pracovat, řídit, vařit, usínat… Když 
ale pomineme tuto praktickou stránku, 
v čem tkví výhoda nebo přínos podob-
ných, řekněme zvukových dramatizací 
textu?
Prostředí kreativních tvůrců, kteří často 
zaměstnávají ruce a někdy ne hlavu, bylo 
jedním z impulzů k celému projektu. Já 
sám jsem zjistil, že třeba při malování 
stěn nebo práce na zahradě se dokážu 
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dostat do skvělého soustředěného módu. 
Podobného, jaký mívám i při kreativní 
tvorbě. Protože u takové činnosti se dá 
často něco poslouchat. Z hlediska zpra-
covávání informací v mozku navíc není 
rozdíl mezi čtením příběhu a jeho posle-
chem. Ostatně tisíciletí si lidé uměli pří-
běhy jen vyprávět. Jaký vliv má literatura 
na rozvoj osobnosti je myslím celkem 
zdokumentované, na to vyprávěné se 
ale zároveň trochu zapomíná a až tepr-
ve v posledních letech se posouvá rozvoj 
audioknížek a právě i podcastů do čím 
dál většího mainstreamu. Já osobně asi 
nechci, aby Klekání někdo poslouchal při 
jízdě v tramvaji, protože tam zapadnou 
drobnosti, které se do něj snažím vmáčk-
nout. Chtěl bych, aby si posluchač udělal 
čas, sedl si a stejně jako si vezme knížku, 
tak si poslechl některou z našich poví-
dek. Dokonce existují i studie na potvr-
zení mé představy o tom, že pro někoho 
je příjem informací pomocí mluveného 
slova lepší než čtení (když mu třeba číst 
nejde nebo když číst nemůže).
Pro nás je zajímavá právě skupina tvůr-

ců, kteří zaměstnávají ruce nebo nohy 
a mají volné uši, takže mohou poslou-
chat. Ostatně z reakcí to máme i potvr-
zené. Přijde mi to jako takové to pověstné 
uzavření kruhu. Pokud se zrovna nechtějí 
nutně vzdělávat a chtějí se nechat bavit. 
Samozřejmě bych mohl příběhy jen na-
číst a neřešit ty ruchové doplňky kolem. 
Ale mě baví hrát si a posunout prožitek 
z vyprávění někam dál. Chtěl jsem to 
vlastně dělat už od malička, ale myslel 
jsem, že na takovou činnost člověk musí 

mít nějaké zděděné právo. Nebo že mu to 
musí někdo dovolit. A až po letech jsem 
přišel na to, že si vlastně můžu dělat, co 
sám chci. A já teď chci prostě vyprávět 
příběhy, které posluchače vtáhnou a na 
konci z nich budou mít pocit, že něco za-
žili. Jako kdyby se koukali na film, jen se 
jim odehraje v hlavě. Jako kdyby si četli 
knížku.
Kamarád říkává: když něco děláš, jako 

první si pofoukej vlastní bolístku. Já rád 
příběhy poslouchám a baví mě, když si dá 
někdo tu práci a vyprávěný příběh upraví 
tak, aby byl co nejzajímavější a nejzábav-
nější. Tak dělám příběhy stylem, který 
mě baví. A protože jako lidé nejsme až 
tak rozdílní, je velká šance, že přijdou 
zajímavé i někomu dalšímu. Dvacet ti-
síc lidí už to u Klekání zkusilo. Čtvrtině 
z nich se to zalíbilo a poslouchají dál. To 
je na české poměry dobré číslo. Když do-
sáhne podcast více jak 3000 poslechů na 
epizodu, patří k těm poslouchanějším. 
Na Spotify se v sekci Příběhy v podcas-
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tech pohybujeme na předních pozicích, 
v době sezóny na dokonce prvním místě. 
Celkově se blížíme k první padesátce z asi 
1500 podcastů v česko-slovenském pro-
středí. A to nás nabíjí energií na Klekání 
a dalších projektech pracovat dál.

Na co se můžeme těšit v budoucnu?
Chtěli bychom se zaměřit trochu víc na 
živé zážitky během streamů na Twitchi, 
kde bych chtěl číst naživo a doprovodit 
to efekty a hudbou. Jak moc to bude fun-
govat se teprve ukáže. Taky bychom po-
stupně chtěli přijít s nějakým příběhem na 
pokračování. V jaké formě to konkrétně 
bude, to ještě nevíme (bude to pochopitel-
ně namluvené, ale i tady je více možností). 
A já se budu podílet kromě svých podcas-
tů ještě na pár audioknižních projektech, 
teď mám rozpracovaný jeden menší s Ji-
řím Padevětem o střípcích z historie naší 
země. Celý proces mě nesmírně baví, tak-
že i přesto, že jsem prakticky amatér bez 
vzdělání a mám tuhle tvorbu jako činnost 
k odreagování, v ní hodlám rozhodně po-
kračovat.
Děkujeme za rozhovor. Honza Vojtíšek

ZKRAťTE SI DLOUHé PODZIMNÍ vEČERy 
NOvOU řADOU DěSIvýCH AUDIOPřÍBěHů

S podcasty se v Česku roztrhl pytel. Po-
slechový projekt Klekání, který v sobotu 
26. září odstartoval svou již druhou sérii, 
ale není podcast jen tak ledajaký. Nejde 
totiž o žádné rozhovory ani rozebírání 
konkrétních témat. Naopak se jedná o an-
tologii horrorových audiopříběhů, které ve 
svém děsivém hávu prozkoumávají řadu 

dalších fikčních žánrů, a to ať už jde o sci-
-fi, fantasy nebo český folklór.
Projekt Klekání vznikl loni na podzim 

vydáním pěti strašidelných povídek, které 
speciálně pro tento podcast napsali Václav 
Urbánek a Kristýna Hladíková. Jednotli-
vé epizody pak namlouvá Tomáš Sobel, 
známý také díky svému marketingově za-
měřenému podcastu Vaše jméno je vaše 
značka. V rámci Klekání však nejde jen 
o pouhé čtení. Každý z příběhů je navíc 
doprovázen i atmosférickou hudbou a te-
matickými ruchy, které zážitek z poslechu 
těchto děsivých povídek posouvají do zce-
la jiných rozměrů, než by dokázaly klasic-
ké audioknihy či rozhlasové hry. 
Každá epizoda je navíc doprovázena 

i originální ilustrací od nejrůznějších čes-
kých i slovenských umělců. Tyto ilustrace 
si přitom lze ve formě plakátu zakoupit na 
webu Klekani.cz, což zároveň nabízí ori-
ginální možnost, jak celý projekt přímo 
finančně podpořit.
Po loňské pětidílné sérii vyšly během ně-

kolika následujících měsíců ještě i tři te-
matické speciální epizody, a to konkrétně 
v rámci Vánoc, Nového roku a nástupu 
jara. Nyní se celý projekt vrací s opět pě-
tidílnou řadou, která je průběžně zveřej-
ňována mezi 26. zářím a 31. říjnem, kdy 
finální epizoda vyjde právě na Halloween. 
Pro druhou sérii tým tvůrců navíc přibral 
i novou psaveckou posilu v podobě Alž-
běty Švarcové, aby tím zajistil ještě větší 
pestrost témat jednotlivých svých příběhů.
Podcast Klekání najdete jak na webu 

Klekani.cz, tak i v nejrůznějších podcas-
tových aplikacích, kde už si celý projekt 
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za uplynulý rok ostatně stihl vybudovat 
vcelku pevnou základnu posluchačů, kteří 
skutečně mají pro strach uděláno. Jen na 
populární platformě Spotify si první sérii 
Klekání zkusilo poslechnout přes 12 tisíc 
lidí s průměrným počtem 5000 poslechů 
na jednu epizodu. Přes 2000 uživatelů této 
služby pak Klekání na Spotify přímo ode-
bírá.
Kvůli aktuální situaci v naší společnos-

ti by se mohlo zdát, že podcast horroro-
vých příběhů možná není to nejlepší téma 

k poslechu, opak je ale pravdou. Nedávno 
vydaná americká studie dokonce ukazu-
je, že horroroví fanoušci obecně zvládají 
krizové situace (včetně například právě 
pobytu v karanténě či jiných situací vze-
šlých z nastalé pandemie) podstatně lépe 
a s rozvážnějším přístupem než lidé, kteří 
podobnou lásku k hororu nesdílejí.
Jak ostatně říkají samotní autoři Klekání: 

„Svět kolem nás je čím dál strašidelnější 
místo… tak se proti němu obrňte z bez-
pečí vašich sluchátek.“
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Bylo slyšet tichý pleskot bosých nohou 
na podlaze. V polospánku čekala, kdy 

na ni dcera skočí se žádostí, aby ji pustila 
pod deku. Kroky utichly, vycítila nepatr-
ný pohyb a uslyšela šustění pohybující se 
deky. Zamračila se v neblahé předtuše. 
Otevřela oči. Spatřila, jak se měsíční svět-
lo odráží od čepele kuchyňského nože, 
který se pár vteřin nato zabodl do břicha.
Od dvou let trápili Alici noční běsy. By-

tosti kolem ní různě svítily a vztahovaly 
k ní ruce. Před čtvrtými narozeninami se 
její noční můry zhmotnily. Děsilo ji to. 
Když se na to zeptala tatínka, řekl, že má 
bujnou fantazii. Maminku to zajímalo. 
Ptala se, z čeho přesně má Alice strach.
Při návštěvě u prarodičů se Alice na 

dědu zadívala pozorněji, jeho záře byla 
trvalá a blikala. S pláčem běžela za ma-
minkou a ta zavolala sanitku. Ten večer 
řekla maminka Alici, že má v sobě velký 
dar od Boha, kterého se nemá bát a že za-
chránila dědečkovi život. Pan doktor ho 
operoval a bude v pořádku.
Ne každý měl pro Alicino nadání po-

chopení. Prarodiče na ni koukali s oba-
vou a tatínek jí zakázal o světlech mluvit, 
protože to dělají jen blázni. Pomoc lidem 

Alice vzdala ve chvíli, kdy tatínkovi chtě-
la kombinačkami vytáhnout svítící zub. 
Ten se na ni ale místo slov díků zlobil. 
Pak křičel i na maminku. To Alici rozzu-
řilo a praštila ho kleštěmi do nohy.
Alice si začala všímat zvířat. Když jejich 

kočce po návratu z toulek svítilo ucho, 
vzala nůžky a chtěla jí od něj pomoc. Svůj 
záměr nestihla, protože jí maminka nůž-
ky sebrala a vysvětlila, že operovat může 
jenom lékař po uspání pacienta. Alice vě-
děla, že kočka k doktorovi nepůjde, a tak 
počkala, až usne. Bohužel ani tentokrát 
kočce nepomohla. Jakmile jen přiložila 
nůžky na svítící část a lehce je zmáčkla, 
kočka se strašným řevem utekla. Alice si 
myslela, že se ztratila, protože se u nich 
doma už neobjevila.
Dalším pacientem byl pes Puňťa dru-

hého dědy. Svítilo mu oko. Prý pomalu 
slepl. Alice sledovala, jak oko stále sil-
něji světélkuje. Lámala si hlavu, čím by 
mu pomohla. Zrovna si kreslila, když si 
Puňťa lehl na gauči. Pomalu k němu šla 
a v ruce držela červenou pastelku. Ma-
minka přece říkala, že pacient musí spát. 
Dvakrát na ni Puňťa pohlédl. Vzala si 
tedy papír a čekání si krátila kreslením 

Maminka pak září… 
Jarka Pelikánová



125



howard

126

kytiček. Konečně usnul. Alice vědě-
la, že musí být rychlá, jinak to dopadne 
jako s jejich kočkou. Ořezala si pastelku 
a přiblížila se ke psovi. Ohlédla se, jest-
li na ni někdo nekouká. Hrot pastelky 
dala co nejblíže k víčku a držíc tužku za 
její konec, prudce bodla. Pes zavyl, Alice 
zasunula tužku ještě dál a pak ji vytáhla. 
Moc to nešlo, musela zabrat oběma ruka-
ma. Mlasklo to. Puňťa se nehýbal. Krev se 
vsakovala do gauče a oko zůstalo na pas-
telce. Už nesvítilo.
Maminka s tatínkem se stále častěji há-

dali. Jednoho dne si Alice všimla, že ma-
mince světélkuje břicho. Ale jinak, spíše 
dozelena. Alice se o ni moc bála. Taky 
slyšela, jak tatínek na maminku křičel, že 
by měli dát tu zrůdu do ústavu a myslet 
víc na budoucnost a dítě. Maminka pak 
dlouho plakala v koupelně a Alice chtěla 
za ní. Bouchala na dveře koupelny. Tatí-
nek ji tam ale nepustil, křičel, že je všech-
no její vina.
V noci si maminka lehla k Alici do po-

stele a vysvětlila jí, že bude mít sourozen-
ce. Říkala, že se nesmí rozčilovat, aby byli 
oba s miminkem v pořádku. Alici to zjiš-
tění uklidnilo. Milovala maminku a sna-
žila se, aby se maminka usmívala.
Čím víc maminčino břicho rostlo, tím víc 

bylo znát, že po každé hádce s tatínkem 
mění záře kolem miminka barvu. Alice 
se rozhodla. Nikdo je nebude nutit, aby 
zářili.
V tichu noci si Alice došla do kuchyně 

pro ten velký nůž, co maminka použí-
vá na krájení melounu. Pak se vydala co 
nejtišeji k posteli rodičů. Opatrně stáhla 

deku a zahleděla se do spící tváře. Bodla. 
Tatínek vykřikl bolestí a snažil se ji odstr-
čit, Alice se nedala.
„Nesmíš křičet! Miminku se to nelíbí 

a maminka pak září…“

Jarka Pelikánová (*1987)
Narodila se v Děčíně do vypravěčské 
a čtenářské rodiny. Vystudovala SZŠ, 
obor Zdravotní laborant. Pracuje na 
mikrobiologickém oddělení soukro-
mé laboratoře v Praze. Vdaná šťastná 
matka malé knihomolky. Básničky 
a povídky píše do šuplíku už od zá-
kladní školy. V létě 2019 absolvovala 
víkendový kurz tvůrčího psaní u Re-
ného Nekudy, který ji v tvorbě na-
budil natolik, že na podzim k němu 
nastoupila do ročního kurzu, jehož 
výsledkem bude sbírka povídek všech 
účastníků Trojpovídky. Za svůj do-
savadní největší autorský úspěch 
považuje finálové umístění v soutěži 
O krvavý brk.
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Některá témata v horroru jsou stará jako 
lidstvo samo. Hudba je jedním z nich. 
Protože hudba, podobně jako např. in-
timnosti či citové vzplanutí, dokáže za-
hrát na ta nejniternější nervová zakon-
čení. Hudba dokáže pohltit, ovládnout, 
ovlivnit. Dokáže pohladit ale i vyděsit, 
o čemž svědčí velká obliba horrorových 
soundtracků nejen v naší redakci. Vybra-
li jsme tedy tradiční set 10+1, tedy deset 
literárních horrorových příběhů jakkoliv 
propojených s hudbou a jeden bonusový 
navíc. Nechme se unášet na mrazivých 
tónech až do světa strachu za mlžnou 
oponou. (hv)

Hudba a strašidelné příběhy spolu šly 
ruku v ruce už od dávných dob. Kupří-
kladu již z roku 1284 pochází pověst 
o tajemném cizinci s čarodějnou flétnou, 
který slíbí za jistý peněžní obnos zbavit 
město Hameln všudypřítomných krys. 
Hlodavci poslušně následují zvuky flét-
ny a vrhnou se v ústrety smrti do blízké 

rokle. Jenže místo slíbené odměny je ci-
zinec vykázán za hradby města… Ovšem 
měšťané netuší, že jeho hudební nástroj 
dokáže ovládat i jiné bytosti než krysy. 
A kdo dával při výuce českého jazyka 
pozor, ten jistě ví, jak to dopadlo. Ten-
to krásný tragický příběh o zklamání ze 
života, z lidí a zlomeném srdci zpracoval 
ve své novele Krysař (1915) český básník 
a prozaik Viktor Dyk. (ok)
Nejen šílenými pištci je člověk živ aneb 

kdo má načteno něco od H. P. Lovecraf-
ta, tomu při spojení „hudební horror v li-
teratuře“ zajisté naskočí povídka Hud-
ba Ericha Zanna (The Music of Erich 
Zann, 1922). Jak už je u Lovecrafta zvy-
kem, v hlavní roli máme nespolehlivého 
vypravěče. Ten se během svých studií 
ubytuje v jedné zvláštní ulici – a čas od 
času zaslechne z horního patra podivu-
hodnou hudbu. Nedá mu mnoho práce 
se dopátrat, že tam nahoře sídlí němý 
violista Erich Zann. Ten se zdá být poně-
kud podivínský a neurotický… jako kdy-

ZE ZATUCHLýCH 
NOTOvýCH ZáPISů
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by měl z něčeho strach! Komu vlastně 
umělec své šílené skladby hraje? Povídku, 
která inspirovala řadu hudebních inter-
pretů (viz jiný článek v tomto čísle Ho-
warda) můžete najít v řadě Lovecraftov-
ských sbírek; její zatím poslední vydání si 
můžete přečíst ve sbírce Barva z kosmu 
(Carcosa, 2020). (ok)
Do až ďábelsky temných hudebních 

tónů se ponořil i náš další jmenovec 
Robert Ervin Howard a to v povídce 
Casonettova poslední píseň (Caso-
netto‘s Last Song), která poprvé tiskem 
vyšla až 41 let po autorově sebevraždě, 
tedy v únoru 1973 v magazínu Etchings 
and Odysseys. Příběh nás seznamuje 
s operním zpěvákem Casonettem, kte-

rý se kromě zpěvu věnoval i okultním 
praktikám a vedl satanský kult skládající 
svému božstvu živé oběti. Casonetto je 
ovšem mrtvý, ještě před svou smrtí však 
stihl nahrát svou poslední (a jedinou, neb 
všechny ostatní nechal zničit) nahrávku 
a nechat ji po své smrti odeslat hlavnímu 
vypravěči povídky, díky jehož svědecké 
výpovědi u soudu dostal za své ďábel-
ské praktiky trest smrti. A nejen pova-
ha hlavního záporáka, ale i tvorby R. E. 
Howarda dává tušit obsah nahrávky. Ne-
boť, jak tvrdí hlavní hrdina: „Byly-li ně-
kdy nenávist a zlo vtěleny do zvuku, v tom 
okamžiku jsem je slyšel a cítil.“ Povídka je 
to krátká, ale niterně pocitová, hluboce 
temná a zvučně atmosférická. Příjemné 
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intermezzo mezi delšími příběhy. Caso-
nettovu poslední píseň můžete vyslech-
nout ve sbírce Howardových strašidel-
ných povídek z let 1925-1932 Krok ze 
tmy (Plus, 2010). (hv)
Představte si, že jednoho dne si prostě 

sednete ke klavíru a zahrajete na první 
pokus některou z mnoha skladeb klasic-
ké hudby… aniž byste uměli hrát na libo-
volný hudební nástroj. Přesně to se stalo 
Walterovi Hortonovi. A touto epizodou 
to rozhodně neskončilo. Brzy zjistí, že 
dokáže reprodukovat jakoukoli známou 
skladbu – bohužel je schopný každou 
z nich zahrát jen jednou. Avšak brzy za-
čne hrát i skladby doposud neznámé… 
Jeden z těch příběhů, který je silný spíše 
svými dozvuky. Jaké jsou Meze Waltera 
Hortona (The Limits of Walter Horton, 
1954) se dočtete v příběhu z pera Joh-
na Seymoura Sharnika. U nás se příběh 
objevil v již kultovní sbírce Tichá hrůza 
(v novém vydání vyšla roku 2016 pro-
střednictvím nakladatelství Toužimský 
a Moravec). (ok)
Biochemik Dr. Stefan Walter „měl v ži-

votě jen dvě velké lásky – vlastně posedlosti 
– svou odbornost a klavír. Když zjistil, že 
jeho vlastní pokroky na klávesnici, přes ho-
diny u nejlepších učitelů, jsou mizivé, zkusil 
to znovu, tentokrát na svém mladším bra-
tru.“ Taková je hlavní zápletka povídky 
Druhý debut (The Second Debut, 1968) 
Arthura Porgese. Jenže ani Stefanovu 
bratru Walterovi se moc nevedlo a jeho 
první veřejné vystoupení nedopadlo vů-
bec dobře. Stefan se tedy ještě více za-
měřil na svou práci a při pokusech na 

myších došel k zajímavému objevu. Ten 
se následně rozhodl aplikovat na svého 
bratra. A s úspěchem. Walterovy „prsty 
byly den ze dne lepší, takže arpeggia zurčela 
jako jasný, třpytivý proud, mohutné akor-
dy zvonily s přesnou synchronizací, trylky 
se chvěly jako hadí chřestění. Bach zněl tak, 
jak měl, a ne jako Čajkovskij.“ Z Waltera 
se stala obrovská hvězda, ale až po brat-
rově smrti se dozvěděl mrazivé tajemství 
svého úspěchu. Walterův druhý koncert-
ní debut můžete vyslechnout v antologii 
Dotek zla (Polaris, 1992). (hv)
Stephen King má manželské páry na 

cestě rád. A zatímco jeden takový pár 
zavedl do Gatlinu, mezi Kukuřičné děti, 
hlavní hrdiny povídky Víte, že tam mají 
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pekelně dobrou kapelu? (You know 
They Got a Hell of a Band, 1992) nechal 
zabloudit až do Rokenrolového nebe, 
městečka, kde máte pocit, že všechny 
znáte. Protože vám jsou povědomí. Tak 
jako obsluha v restauraci u Negerského 
rockera, kde mají fakt vážně nabušený 
jukebox. A večer je v městečku koncert, 
rockový koncert. Mary s Clarkem sice jen 
projíždí a po krátkém pobytu v městeč-
ku nabývají neutuchajícího pocitu, že by 
měli co nejrychleji vypadnout, ale jak se 
zdá, takové vystoupení jim bude dopřáno 
zhlédnout. Neb jak tvrdí Elvis Presley, 
nejen, že budete chtít zhlédnout onen 
koncert, ale dokonce se tu budete chtít 
usadit nastálo. Rokenrol prostě neumírá. 
Jde o takový ten příběh, který autorovi 
umožňuje pokochat se svými oblíbenými 
věcmi – zde starými rokenrolovými bar-
dy a nahrávkami. Spíše pocitová a svým 
způsobem úsměvná záležitost, než silně 
atmosférická, ale když se nad tím člověk 
zamyslí, i z toho zamrazí. Poslechnout 
pekelně dobrou kapelu si můžete ve sbír-
ce Dolanův cadillac (Beta-Dobrovský, 
2004). (hv)
Lidé mají tu špatnou vlastnost, že mno-

zí z nich často až obsesivně propadají 
určitým věcem. Ruku na srdce, nemáte 
zrovna vy např. nějakou hodně oblíbenou 
píseň, která je tak vlezlá, až se vám dosta-
ne pod kůži a musíte ji poslouchat pořád 
dokola? Než se jí nabažíte nebo narazíte 
na jinou takovou píseň? Upřímně, u mě 
to už pár let jsou The Death of Love od 
Cradle of Filth a The River od Chroma-
tics. Případně vybrané písně Julee Cruise. 

Poslouchal bych je klidně celé dny doko-
la. A přesně o tom vypráví Junji Itó ve 
své komiksové povídce Deska z bazaru 
(Ayatsuri no Yashiki, 1997). Sledujeme 
v ní vinylový singl, který obsahuje tak 
podmanivé tóny, že při jejich poslechu 
každý okamžitě zatouží tu desku mít. 
A udělá pro to cokoliv. Opravdu cokoliv. 
Itó v povídce krásně operuje s temnou 
atmosférou lidského propadání. Ostatně, 
to je patrně premisa většiny jeho příběhů, 
ale má to prostě zmáklé. Jen na několika 
polích dokáže vystihnout onu bezmez-
nou touhu, silnější než lidská vůle. Tak 
jaká je vaše oblíbená skladba? Tu obse-
sivní si můžete poslechnout v autorově 
povídkovém výběru Balónky oběšenců 
a další hororové příběhy (Crew, 2019). 
(hv)
Šílenci a psychopati pro postavy příběhů 

jen zřídkakdy znamenají něco dobrého. 
Své o tom ví hlavní hrdina povídky Me-
lodie bolesti (2001) od Milana Petráka. 
Nejenže ho jakožto skladatele unesli 
a přepravili na neznámé místo – teď musí 
komponovat hudební díla pro jistého 
pana Stranta. Problém je, že hudební 
nástroje jsou poněkud živé a mučidla po-
někud žhavá… Jak toto hrůzné requiem 
dopadne, se můžete dočíst například ve 
sbírce fantastických povídek Kniha bo-
lesti (Artis Omnis, 2013). (ok)
Hlavním hrdinou románu Grahama 

Mastertona Ghost Music (2008) je skla-
datel hudby pro reklamy a televizní se-
riály Gideon Lake. Ten se nastěhuje do 
nového bytu v Greenwich Village, a co 
myslíte? Jako první mu do oka padne 
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fešná sousedka Kate, jež rozezvučí citlivé 
struny jeho intimity, a on se do ní bezhla-
vě zamiluje. A ona jeho city, minimálně 
ty tělesného charakteru, opětuje. Problém 
však je, že je vdaná a jejich románek nesmí 
vyjít najevo. Aby si mohli užívat a skrýt 
se před jejím manželem Victorem, Kate 
navrhne cestu po Evropě. Švédsko, Ang-
lie, Itálie… Během cesty však Gideonovi 
začne vrtat hlavou neústupná myšlenka, 
že jeho milenka před ním něco skrývá, 
ba dokonce, že jím manipuluje. Gideon 
totiž začne vídat věci, které ve skutečnos-
ti neexistují. Čím více času spolu milenci 
tráví, tím divnějším se jejich vztah stává. 
Jsou jejich zastávky v evropských metro-
polích náhodné nebo mají nějaký záměr? 

Kdo vůbec Kate je? Klíčem k řešení se 
stává Gideonova obrovská citlivost, jeho 
láska ke Kate a brutální zločiny, k nimž 
dochází před jeho očima. Masteron 
v knize se schopností sobě vlastní míchá 
hned několik žánrových prvků, klasickou 
romanci, dobrodružný příběh s lehkým 
kriminálním oparem a samozřejmě my-
steriózní horror. Česky, naneštěstí, jako 
spousta dalších dobrých Mastertonov-
ských horrorů, Ghost music dosud nevy-
šla. (hv)
Nestává se moc často, aby mi duchařský 

(či jiný) horror přivodil mrazení v zá-
dech. Nicméně John Ajvide Lindqvist 
to povídkou Hudba Bengta Karlssona, 
vraha (The Music of Bengt Karlsson, 
Murderer, 2011) dokázal naprosto suve-
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rénně. Vzato kolem a kolem jde v jádru 
o klasický příběh, kdy se otec se synem po 
rodinné ztrátě přestěhují, aby zapomenuli 
na minulost. Zpočátku jde všechno dobře 
a mladík se s jistou nevolí začne učit hrát 
na klavír. Jenže brzy se ukáže, že dům 
obestírá něco záhadného a mrazivého – 
něco souvisejícího se sebevraždou jistého 
Bengta Karlssona, který v domě žil před 
nimi. Tedy podivínského umělce, který 
zkomponoval skladbu, jenž se protago-
nistům příběhu pevně vryla do paměti… 
Více se dočtete v antologii Kniha hrůzy 
(A Book of Horrors, 2011) vydané v naší 
zemi roku 2012 pod taktovkou naklada-
telství Laser.
Stejně jako při psaní literárních děl, tak 

i při komponování hudby to někomu jde 
samo, zatímco jiný si musí svůj status 
umělce poctivě vydřít. Hlavní hrdinka po-
vídky Krátká polemika o poslání hudby 

(2017) Dominika Rovera Fialy je ten dru-
hý případ. Stejně jako její sestra Miriam, 
i ona je klavíristkou – ovšem Miriam kypí 
mnohem větším talentem a věnuje se 
hudbě profesionálně. Shoda náhod tomu 
chtěla, že při hektické přípravě Miriam 
zapomněla doma pozvánky na důležitou 
večeři, na níž měly obě dámy namířeno. 
A tak se v rámci improvizace naše hlavní 
hrdinka vydává do sestřina sídla vstupen-
ky vyzvednout – jenže netuší, že dovnitř 
společně s ní pronikl někdo další… někdo 
nebezpečný a pevně rozhodnutý se setkat 
se slavnou klavíristkou. Už jsem zmínil že 
obě sestry jsou si mimořádně podobné? 
Že se jedna z nich právě ocitla Ve špatný 
čas na špatném místě (Netopejr, 2017) se 
můžete přesvědčit ve stejnojmenné po-
vídkové antologii. (ok)

• Ondřej Kocáb (ok)
• Honza Vojtíšek (hv)
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Nakupujete po bazarech? Oblečení, ná-
bytek nebo třeba auta? A zajímali jste se 
někdy o historii těch věcí? Kým byl no-
šen ten stylový kousek nebo kdo vlastnil 
tu výstavní starožitnou skříň? Co když to 
patřilo vrahovi?

Vydavatel: Golden Dog
Rok vydání: 2020
Počet stran: 204

V Jižních Čechách se horroru poměr-
ně daří. Najdeme tu známá a osvědče-
ná jména jako je Honza Vojtíšek nebo 
Miroslav Pech, ale i méně známé autory 
nebo nové talenty. A do poslední jme-
nované kategorie spadá Jiří Sivok. Mezi 
jeho literární úspěchy se doposud řadí 
převážně umístění v různých literárních 
soutěžích, kam poslal i torzo své prvoti-
ny Smrt bývá nehezká. Nasbíral tak kri-
tické ohlasy a připomínky, podle kterých 
novelu přepracoval a díky tomu si ji mů-
žeme přečíst knižně.

Spisovatel Daniel Hejtman se může po-
važovat za úspěšného. Jeho thrillery jsou 
bestseller za bestsellerem, fanoušci ho 
milují (a nenávidí zároveň) a doma má 
milující ženu Michalu s dcerou Markét-
kou. Jednoho večera otevřou staré foto-
album z dob, kdy Markétka ještě nebyla 
na světě a Dan tehdy vlastnil bílou sierru. 
Na jedné fotce ale objeví něco nečekané-
ho, na zadním sedadle je jasně viditelná 
tmavá silueta. Zloděj? Nejspíše... Jenže 
druhý den je Markétka zastřelena a Da-
novi se svět převrátí naruby… O dva roky 
později na album opět narazí. Vzpomene 
si, že jim ten poslední večer Markétka 
chtěla v albu něco ukázat a začne hledat. 
Z výsledku ho mrazí. Na každé fotce si-
erry sedí vzadu ta samá, temná silueta. 
Není to duch? Dan začne pátrat po his-
torii sierry i po autě samotném. Nemoh-
la by ho ta postava spojit s jeho dcerou? 
A dokázala by Markétku přivést zpět?
Přestože novela není nijak dlouhá, je 

rozdělena na šest části (včetně prologu 

JIřÍ  SIvOK: 
SMRT Bývá NEHEZKá

recenze
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a epilogu) a dvě intermezza. V kom-
binaci s poměrně krátkými kapitolami 
a příjemně prostým jazykem se kniha 
čte prakticky sama. Autor po vás sice 
v textu sem tam hodí nějakou kořeně-
nou ozdobu, ale ne na úkor příběhu nebo 
atmosféry. Dějově Smrt nenabízí žádný 
trhák, námět zoufa-
lého rodiče toužící-
ho přivést zpět své 
mrtvé dítě tu byl už 
mockrát. Podobně 
je na tom i motiv 
děsivého/prokleté-
ho auta. Autorovi 
se však podařilo obě 
témata čtivým a ne-
otřelým způsobem 
propojit a zasadit 
do domácích reálií. 
Ano, jelikož jsme na 
Českobudějovicku, 
objeví se i nechvalně 
proslulý Branišovský 
les. Děj jasně smě-
řuje k očekávané-
mu konci, což knize 
ani trochu neubírá 
na působivosti. Na-
opak. Celou novelou 
prostupuje rostou-
cí mrazivá atmosféra rovnající se pocitu 
cizince na zadním sedadle vašeho auta. 
Víte o něm, ale nevidíte ho. A možná ani 
nechcete, tenhle temný totiž řeže. 
Sivok zdařile rozvíjí jednotlivé postavy, 

jejich motivace i vzájemné vazby. Žád-
ná z postav není černobílá ani úplně 

zbytečná, všechny mají svůj význam pro 
vývoj děje a jejich vztahy mají tak ako-
rát prostoru, aby nenudily. Smrt dítěte 
už rozdělila nejedno manželství, ale to 
přeci neznamená, že to Dan a Míša musí 
vzdát, ne? Co by ovšem zasloužilo trochu 
více autorovy pozornosti je finální střet 

Dana a temného ze 
sierry. Přestože čte-
nář dostane konflikt, 
na který čeká, scéna 
je značně urychlená 
a zanechá lehkou 
pachuť nespokoje-
nosti. Zvláště když 
je hned v závěsu 
šťastný konec.
Není zrovna obtíž-

né odhalit autorovu 
inspiraci. Možná 
je to klišé, ale dílo 
Stephena Kin-
ga ovlivnilo a stále 
ovlivňuje spoustu 
dalších spisovatelů. 
A stejně je to zatím 
i u Jiřího Sivoka. Do 
knihy prosáklo pár 
Kingových motivů, 
velmi podobných 
originálu, ale přes-

to svébytných. Vliv slavnějšího autora se 
projevuje také na stylu, jakým je Smrt 
bývá nehezká napsaná. Přestože Jiří Si-
vok je značně střídmější v rozsahu i po-
pisech, je poznat, že novela je autorovo 
první knihou. Textu chybí výraznější oso-
bitost, podle které zaručeně poznáte, že 
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tohle je Sivok a ne pouze další fanoušek 
Kinga. A mimochodem, i název knihy si 
autor vypůjčil jinde. Ovšem pro tuhle in-
spiraci nemusel chodit tak daleko.
Pokud by vám novela nestačila, najdete 

na konci ještě povídkový bonus. Příběh 
nerozvíjí děj novely, ale je zasazen do 
stejné reality a její nejmenovaný hlavní 
hrdina se setká s jednou z postav Smrti. 
I on v Zelený závoj, tak nenávistně ze-
lený přijde o dceru, ovšem namísto sna-
hy ji přivést zpět vezme spravedlnost do 
vlastních rukou. Schopnosti a čas na to 
má. Na té povídce vlastně formálně není 
nic špatně a čte se stejně dobře jako no-
vela, ale to je tak nějak vše. Zelený závoj 
je přesně tou povídkou, jakých jste četli 
už spousty. Není nudná, ale nezanechá ve 

vás výraznější dojem a brzy na ni snadno 
zapomenete. 
Stejně jako v případě výše zmíněných 

autorů, také Smrt bývá nehezká vyšla 
pod hlavičkou nakladatelství Golden 
Dog. Takže i ona se chlubí měkkou vaz-
bou sympatické kapesní velikosti a gra-
fickým zpracováním Michala Březiny. 
Na rozdíl od svých starších horrorových 
sourozenců je Smrt ilustrovaná nejen 
na obálce, ale také uvnitř knihy. O tuto 
stránku se postaral Josef Pepa Svoboda 
a jeho kresby parádně doplňují charakter 
děje. A pokud byste přeci jen netušili, na 
jaké horrory z Jižních Čech můžete na-
razit, nezapomeňte si přečíst doslov Ve-
roniky Mayerové. Udělá vám v tématu 
jasno.
K novým, neznámým autorům bývám 

poměrně skeptická. Ano, chci je podpořit, 
ale bude ta kniha za něco stát? Nebudu 
jen marnit čas? Tentokrát šlo o zbyteč-
nou obavu. Smrt bývá nehezká mě vtáh-
la už po prvních stránkách a až do konce 
jsem se nezbavila nutkání přečíst „ještě 
jednu kapitolu!“. Teď hned. Kniha je so-
lidním horrorem ideálním pro podzimní 
odpoledne a sympatickým seznámením 
s Jiřím Sivokem zároveň. Další knihu, 
prosím! Nakonec mi ale ještě povězte… 
nebáli jste se někdy, co uvidíte ve zpět-
ném zrcátku? Že někdo nebo něco bude 
sedět na zadní sedačce? Ne? A zkoušeli 
jste to auto vyfotit? S bleskem?

• Karolína Svěcená
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Marně si snažím vybavit, jestli se v histo-
rii filmového horroru odehrála obdobná 
situace a událost, jako v případě tohoto 
filmu.

Vražedná matka
Režie: Max Allan Collins
Scénář: Max Allan Collins
Délka: 89 min.
Původ: USA
Rok: 1995
Hrají: Patty McCormack, Rachel Le-
mieux, Brinke Stevens, Jason Miller, Mi-
chael Cornelison

V roce 1956 Mervyn LeRoy natočil 
filmovou adaptaci divadelní hry, která 
vznikla podle knihy Williama Marche, 
The Bad Seed. Více než dvouhodinový 
černobílý konverzační příběh vypráví 
o desetileté Rhody Penmark, která je 
jako z výkladní skříně obchodu s malými 
zparchantělými spratky. Prostě umanutý, 
tvrdohlavý a svéhlavý smrad, který pro 
dosáhnutí svého je schopen jít doslova 
přes mrtvoly. V roli Rhody excelovala 
tehdy jedenáctiletá Patty McCormack, 

jejíž odhodlaný a naštvaný pohled vás 
dokázal zmuchlat do malé kuličky jako 
čtvrtku papíru. Taky za něj byla o rok 
později coby herečka ve vedlejší roli 
oceněna Oskarem a Golden Globes. Její 
hereckou kariéru to však do nějakých 
výšin zrovna moc nenakoplo. Byť hraje 

MOMMy
recenze
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dodnes, snad kromě pár seriálů (Rodi-
na Sopránů, Zoufalé manželky) nebo 
béčkových horrorů (Bug (1975), Invita-
tion to Hell (1984) či Shallow Ground 
(2004)) se moc neobjevila v ničem, co by 
rezonovalo už svým názvem.

No, a kdo ví, koho a proč v půlce de-
vadesátých let napadlo vrátit Patty Mc-
Cormack do hry navázáním na její, ruku 
na srdce, nejlepší životní roli a natočit 
něco, co se bude otevřeně k The Bad 
Seed hlásit jako volné pokračování. Po 
bezmála 40 letech.
Je tedy jen logické, že se McCormak 

vrátí již jako dospělá matka snad dese-
tileté dcery. Ovšem stejně nepříjemná, 
umanutá a odhodlaná. Ten-
tokrát však bez špetky ja-
kýchkoliv sympatií, které by 
mohla v divákovi vzbudit. 
Jestliže jste u malé Rhody 
věděli, že je to prostě zme-
tek, ale stejně jste jí někde ve 
skrytu duše tiše fandili, pro-
tože vás dokázala zaujmout 
a uhranout, její dospělá ti-
tulní matka je prostě jen ne-

příjemná. Leč stejně umanutá, protože je 
odhodlaná za každou cenu zajistit, aby 
její dcera Jessica Ann i po několikáté 
obdržela ocenění nejlepší žákyně roku. 
To chce ovšem učitelka tentokrát pře-
dat jinému žákovi. Matka svým zásahem 

rozjede spirálu událostí, 
která vede k několika mrt-
vým a narůstajícím pochy-
bám Jessicy Ann o matčině 
chování a pravdivém osudu 
jejího mrtvého otce a mrt-
vého otčíma, jak jí byli její 
matkou předneseny. A tak, 
zatímco Jessica Ann svým 
hlasem ve filmu komentuje 
i věci očividné a přímo se 

na obrazovce dějící, tedy její mentorský 
hlas za chvíli začne dost prudit, matčin 
vražedný hněv se nakonec obrátí i proti 
ní samotné. To nic neprozrazuju, tohle 
zmiňuje už anotace filmu.
Kde jsme to skončili? Jo… A tohle 

všechno se tvůrci filmu rozhodli zasadit 
do kulis, atmosféry a prostředí devade-
sátkového školního seriálu, či jihoame-
rické telenovely. No vážně. Zkuste si 
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představit u nás svého času úspěšný 
francouzský seriál Hélène et les garçons 
(1992) nebo ty nejpokleslejší a nejlev-
nější rodinné sitcomy a v nich nějakého 
blázna, který, uznejme, že alespoň trochu 
nápaditě, vraždí spoluobčany.
Trochu přidat filmu mohlo i herecké 

obsazení. Na návrat Patty McCormack 
do psychopatické role by mohlo být zvě-
davo dost diváků. Jistit záměr pomáhala 
stále sympatická horrorová harcovnice 
Brinke Stevens v roli Jessičiny tety. Nebo 
otylý a životem unavený vyšetřující poli-
cajt v podání Jasona Millera, ten ovšem 
od dob svého vymítačského kněze Kara-
se sešel fakt hodně.
Mommy se však nakonec stal ukázkově 

špatným filmem. Hodně k tomuto napo-
ví třeba fakt, že se podle všeho tento film 
vyhnul i videokazetovému boomu, ales-
poň si nevybavím, že bych si ho někdy 
všiml v policích hned několika videopůj-
čoven, které jsem navštěvoval. Musel si 
počkat až na boom levných DVD v pa-
pírovém obalu, kde dostal skoro v české 
distribuci typicky přehnaný, byť svým 

způsobem pravdivý název 
Vražedná matka.
Ten film má velmi kolísající 

tempo vyprávění. Obsahuje 
několik zbytečných záběrů, 
nadbytečných scén a ne-
jednou překvapivý (v tom 
negativním smyslu) střih. 
Vypravěčsky působí trochu 
jako samotná McCormack 
ve své roli – jako přestár-
lá, unavená herečka, která 

hraje v tom nejlevnějším filmu jen pro 
její kdysi slavný obličej. Herecky je film 
hodně slabý až špatný, ten nejlepší výkon 
podává dětská herečka Rachel Lemieux. 
Patty McCormack sice zůstal mrazivě 
děsivý pohled, který s vámi otřese, ale 
zdá se, že před ním strachy prchlo i její 
herectví.
Vyloženě odpadová záležitost to ale 

nakonec přeci jen není, nějaké uznání si 
zaslouží za jistou míru (sice nechtěné, 
ale přeci jen) komičnosti. Jisté žánrové 
kouzlo má i vyvrcholení na vrakoviš-
ti automobilů. A hodně špatné filmy se 
přeci nedočkávají pokračování. Tenhle se 
ho dočkal jen o dva roky později.
Pro zajímavost a jisté uzavření kruhu 

informací tohoto textu zbývá dodat, že 
se Patty McCormack objevila i v televiz-
ní adaptaci (nebo remaku, chcete-li) The 
Bad Seed z roku 2018.

• Honza Vojtíšek
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Temnota zhustla. Kvapka sa odtrhla 
od kovovej hrany a dopadla na zem. 

Rozštiepila sa na desiatky menších. Tie 
zafarbili dubovú podlahu načerveno. 
Čochvíľa ju nasledovala ďalšia. A po nej na 
rovnaké miesto s dunením dopadla čepeľ. 
Zaznel tupý náraz toporiska a sekera osta-
la ležať vedľa ťažkých topánok.
Ich vrchnú časť lemoval spodok rifľových 

nohavíc. Torzo muža zahaľovalo tielko. 
Nevýrazná tvár s bledohnedým strniskom 
nevyžarovala nijakú emóciu. Hlboko posa-
dené zelené oči sa upierali na opačný ko-
niec miestnosti.
Posteľ dekorovali vyzývavé krivky žen-

ského tela. Kde tu vykúkali spopod kar-
mínovej nočnej košele, ktorá bola kedysi 
páperovo biela. Hebké blond vlasy voňali 
po jazmíne. Dobre si to pamätal.
Zmes tkaniva, pomliaždených kostí a čas-

tí mozgu nahradila prívetivú tvár s plachý-
mi očami, po ktorej ju tak často hladil, 
a pery, ktoré rád bozkával. Zlatá obrúčka 
obopínala prstenník, vykĺbený do opač-
nej strany ako je prirodzené. Bol zauzlený 
v spleti polámaných prstov na doráňanej 
ruke. Nemala sa snažiť brániť. Potočil svo-
jou obrúčkou, sňal ju a vložil si do vrecka.
Oči mu skĺzli na dlážku vedľa postele. 

Osemročný chlapec so skríženými rukami 
na prsiach pokojne ležal. Hlavu mal naklo-
nenú nabok. S telom ju držala pohromade 
už len polovica krku. Z druhej strany sa 
črtala sečná rana. Jeho lebka bola preliače-
ná dnu. V objatí držal bibliu. Od nôh mu 
viedla krvavá stopa cez otvorené dvere na 
chodbu a do detskej izby.
Premýšľal, ako sa spolu hrávali na schová-

vačku. Spomínal na chvíle, keď ho chránil 
pred bubákom v skrini. Nikdy si nemyslel, 
že sa do nej raz ukryje pred ním samot-
ným. Túto schovávačku ho však vyhrať 
nenechal.
„Tato, ja ťa už nemám rád,“ zaznel v jeho 

hlave chlapcov hlas.
„Preboha, čo si to spravil?!“ vyľakal ho vý-

krik manželky z ďalšej spomienky.
Zvrtol sa a uistil, že červotočmi prevŕtaná 

stolička poslušne čaká za jeho chrbtom. 
Zdvihol zrak. Visiaca slučka sa hompáľala 
priamo nad ňou. Už nemohol cúvnuť.
Predsa však vrhol pohľad k oknu. Foto-

grafia usmievajúceho sa chlapca v objatí 
jeho matky trónila na pracovnom stole 
pod ním. Robila spoločnosť rodinnej fot-
ke, na ktorej bol i on. Jeho tvár prečiark-
nutá veľkým x. V otvorenej zásuvke ležal 
poznámkový blok v čiernom obale.

Slučka osudu 
Radoslav Kozák



140



howard

141

Podišiel k nej a vybral zošit von. Položil 
ho na stôl a otvoril. Prechádzal prstami po 
rodostrome, načrtnutom vlastnou rukou. 
Mená mužov boli rozdielne, no napriek 
tomu všetky patrili jemu.
Niečo v jeho vnútri sa zachvelo, keď pre-

šiel až k tomu na samom vrchu. Tam to 
všetko začalo. Vo vojne. Keď pobozkal 
mladú dedinčanku hneď vedľa jej zastre-
lených rodičov. A jej ústa zauzlili slučku 
osudu, ktorá ho nepustí, kým bude v jeho 
rodine žiť čo i len jediný muž. Prisnilo sa 
mu to.
V tom sne bol partizánom. Po ulici vliekol 

ťažký drevený kufor. Uniformu mal zašpi-
nenú a ošumelú. Ligotali sa na nej len dve 
nové výložky. Zamieril do jedného z dvo-
rov. Prešiel cez bránku a pred ním sa zjavil 
gazdovský dom spojený s maštaľou. Dvere 
boli zamknuté, našiel však kľúč pod kveti-
náčom a otvoril si.
Dotiahol dnu batožinu a odfúkol. Pozrel 

na odkvitnutý kvet v okne. Z presklenej 
tabule naňho zazerala tvár bez emócie. 
Otočil sa a roztvoril kufor. Vybral z neho 
povraz a znova ho zavrel. Potom uviazal 
oko, prehodil lano cez trám a zaistil.
Podlaha zavŕzgala, keď vystúpil na stolič-

ku a hlavu strčil do slučky. Prudko zosko-
čil. Vtedy sa prebudil a všetko mu bolo jas-
né. Musel urobiť to isté. A zlomiť kliatbu!
Otočil sa a pozrel na povraz. Nehybne vi-

sel, no oko slučky osudu ho naliehavo vo-
lalo. Podišiel k nej a postavil sa na stoličku. 
Prevliekol si lano okolo krku. Muselo to 
tak byť. Muselo! Za všetko nešťastie jeho 
života mohla kliatba. A len takto sa jej 
dalo zbaviť.

Zoskočil. Lano sa naplo. Chrapľavý 
vzdych vyplnil prašné ticho a miestnosť 
s mŕtvolami jeho ženy a dieťaťa zhasla.
Opäť sa prebudil.
„Miláčik, raňajky sú hotové,“ zaštebota-

la drobná brunetka z kuchyne. „Chlapci, 
poďte sa najesť, lebo prídete neskoro do 
školy!“
Ozval sa výskot a následný dupot dvoch 

párov nožičiek. Temnota zhustla. Jeho tvár 
stratila akúkoľvek emóciu. Vtedy pochopil, 
že slučka osudu musí byť zaviazaná.

Radoslav Kozák 
(*1988)
Mezi volbou vy-
studovat právo 
nebo se stát sé-
riovým vrahem si 
vybral první mož-
nost. Přesto však 
aktuálně pracuje 
jako poradce pro 
finanční analýzy 

v mezinárodní IT firmě. Prý je to zábavné 
přesně tak, jak to zní, i když je s prací spo-
kojený. Donedávna choval krajty královské. 
Baví ho číst a studovat případy sériových 
vrahů (když už se tomu vyhnul v rámci 
povolání) a samozřejmě horror v jakékoliv 
fiktivní podobě. S důrazem na slovo fiktiv-
ní. Mezi jeho oblíbené autory žánru patří 
Stephen King, Edgar Allan Poe a ten, jenž 
dal jméno tomuto časopisu. Okrajově ale 
zabloudí i k fantasy, sci-fi nebo detektivce. 
Publikovat začal nejprve články o profesio-
nálním wrestlingu, do Howardu začal nej-
prve přispívat články, později přispěl i svou 
povídkovou tvorbou. Jeho nejoblíbenější 
citát o psaní pochází od Roberta Ansona 
Heinleina: „Psaní je něco, zač byste se měli 
nevyhnutelně stydět, ale dělejte to za zavře-
nými dveřmi a pokaždé si poté umyjte ruce.“
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Během chladného rána čtvrtého února 
roku 1948 se na předměstí Detroitu na-
rodil chudým rodičům talentovaný synek 
Vincent Damon Furnier, který samozřej-
mě ještě nevěděl, že se podobně chlad-
ného dne narodí ještě jednou, tentokrát 
však jako Alice Cooper. A skutečně. Po 
čase stráveném coby frontman rockové 
kapely Alice Cooper se stává osobností 
stejného jména. Píše se rok 1974 a do 
světel reflektorů se tak dostá-
vá nadaný performer, herec 
a samozřejmě i zpěvák, 
kterého brzy budou 
znát úplně všich-
ni, a když říkám 
všichni, tak 
m y s l í m 

opravdu všechny – však vzpomeňte na 
dokola se opakující spoty teleshoppingu 
časů nedávno minulých, kde na obrazov-
kách televizorů omšelých obýváků na-
šich starších škubal Alice řetězy a vedle 
uhlazených songů naškrobených panáků 
křičel své „You‘re poisoooon“, a hned 
zase v jiné teleshoppingové smyčce pro-
pagující největší hity sedmdesátých let 
minulého století své „Schoooool‘s out for 

summer“. A naši starší pak 
sborem v odpověď zpívali 

své „Noooo mooore te-
acher‘s…“ Nebo ne? 

Zážitky se možná 
různí, jedno je 

však jisté   

ALICE COOPER
téma/profil
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– Alice Cooper výrazně ovlivnil několik 
generací a jednou provždy přepsal diva-
delní/rockovou scénu.

ROCK NA DIvADELNÍM PRKNě
Aliceho láska k horroru, zejména filmo-
vému, prosákla do jeho hudební tvorby 
natolik, že začal po vzoru legendárního 
Screamin‘ Jay Hawkinse performovat 
veškerá svá koncertní vystoupení. Pou-
hý „živáč“ přetavil v opulentní, vizuál-
ně atraktivní show, obohacenou právě 
o prvky a artefakty tolik známými pro 
horror. Zejména Cooper, ačkoliv nebyl 
ve svém konání jediný, neváhal takzvaně 
pustit chlup a do show investoval nemalý 
peníz. Scéně nazvané Shock rock tak vy-
dláždil cestu ukázkou například funkční 
gilotiny, mučících nástrojů, cákanci krve 
nebo i živých šelem a hadů. Dnes se po 
jeho cestičce vydává téměř každá velká 
metalová kapela, víme?
Sám Alice coby pomalu se rodící cele-

brita temné strany postupem času mění 
své image, ke kterému už dnes neodmys-
litelně patří zejména černý kostým, často 
pyramidami obitý cylindr, černé rukavice, 
dlouhé vlnité vlasy rovněž barvy havraní, 
ale především výrazně černou řasenkou 
podmalované oči. Takhle je Alice nejví-
ce vnímán až do současnosti – chmur-
ný žnec v moderním pojetí hardrockové 
scény. A možná pak ti, kteří už na konci 
filmů nesledují titulky (a přepínají na te-
leshopping), netuší ani, že se tento umě-
lec objevil bez své tradiční masky v mno-
ha zajímavých a pro fanoušky horroru 
atraktivních filmech. Ano, jeho image 

vymóděného hrobníka je natolik známé 
a populární, že jeho civilní tvář odhalují 
ve filmech jen ti nejtvrdší fans.
Výjimkou může být snad jen malá, přes-

to famózní rolička v detektivním seriálu 
Monk (Můj přítel Monk, 2002), kde 
Alice Cooper ikonicky ztvárňuje Alice 
Coopera, jenž zavraždil předáka odborů 
městských služeb, aby se tak dostal ke 
koženému kancelářskému křeslu, které 
dokonale svým tajuplným vzhledem za-
padalo do jeho impozantní sbírky výše 
zmíněných „shockrockových“ artefaktů. 
Pro jistotu dodáváme, že se jednalo pou-
ze o ztvárnění jisté pomýlené hypotézy 
ústředního detektiva Adriana Monka, 
a že Alice Cooper nepředstavoval sám 
sebe coby reálného vraha.

POKLAD NA STřÍBRNéM PLáTNě
Sotva se „herecky“ ostřílel v několika 
málo známých komediích/muzikálech, 
usmálo se na něj počátkem osmdesátých 
let štěstí v koprodukčním snímku USA/
Španělsko/Portoriko Monster Dog (Pes 
zabiják, 1984). Představil se v hlavní roli 
zpěváka Vincka Ravena, kterého zastih-
neme na cestě do rodného městečka. Se-
tkává se zde s šerifem, který však vykazu-
je podivné známky chování, na policistu 
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vskutku neobvyklé. Brzy se od-
halí fakt, že v okolí řádí zdivočelí 
psi. Drama vrcholí a Ravenově 
bandě docela rychle dojde, že čelí 
něčemu horšímu, než je nasraná 
čivava – utkají se s nefalšovaným 
vlkodlakem.
Monster Dog ačkoliv boha-

tě oplýval vyšperkovanými 
gore efekty neslavil až tak velké 
úspěchy. Úspěch jako takový se 
dostavil až s příchodem Vlád-
ce temnot. Prince of Darkness 
(1987) pod taktovkou šikovného 
Johna Carpentera, už i tak vlád-
noucího díky svému Halloween 
(1978) nebo The Thing (1982), 
líčí příběh křesťanského kněze 
Loomise, jež jednoho smutného 
večera nalezne v zatuchlém skle-
pě zánovního kostela tajemnou 
tekutinu, která se záhy prokáže 
jako životní esence samotného 
Satana. Zmíněný vládce pekel 
známý také jako princ lží se tak 
prostřednictvím tekutiny chystá 
na ovládnutí světa. Ostatně, tak 
to má každý opilec… Ale to nic. 
Carpenter znovu obsadil Donal-

Poslední album, které nahrál Alice Cooper se 
skupinou Alice Cooper nese název Muscle of 
Love (1973). Bez uzardění lze říci, že patří k tomu 
n e j l e p -
šímu, co 
kdy kapela 
vytvořila. 
Vinyl se 
vyznaču-
je mnoha 
skvělými 
a spek t y, 
na jdeme 
zde na-
p ř í k l a d 
song na 
motivy legendárního Jamese Bonda, 
nebo hlas hostující herečky a zpěvačky Lizy Mi-
nnelli. Za zmínku však stojí především geniální 
cover. Přední strana desky zobrazuje poklidné 
odpoledne s námořníky chystajícími se užít si 
večera, jeden už cosi domlouvá s manažerem 
podniku. Už z tohoto výjevu lehce problesku-
je jistá dekadence tehdejší doby. Otočíte-li pak 
desku na zadní stranu, jednak na vás dýchne ona 
dekaden-
ce zcela 
n a p l n o 
a jednak 
d o s t a -
nete ne-
odby tný 
pocit, že 
si tu des-
ku pros-
tě musíte 
koupit. 
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můra). Věrní posluchači plzeňské pun-
kovky Požár Mlýna jistě zajásali, že se 
objeví jako Klapeiron – švagr Freddyho 
Kruegera, ale bohužel. Tvůrci představi-
li prostřednictvím Alice Coopera pouze 
Freddyho pěstouna. Ale i tak, nemohli 
vybrat nikoho lepšího, kdo by se stal tím, 
kdo houpal malého Freddyho na vlh-
kém klíně a funěl mu s unylým výrazem 
v podmračeném obličeji: „Jéde, jéde poš-
tovský panáček...“. Zkrátka a jednoduše 
se prostřednictvím Cooperova herecké-
ho minimalismu dozvíme, v čí láskyplné 
náruči vyrostl zrovna takový kripl jako 
právě Freddy (nemyšleno nějak hanlivě). 
Rolička pro Alici opět nevelká, ale i tak 
se zaryl do srdcí fandů po celém světě. 
Alespoň my, pravověrní Kruegerovci, 
víme, v jakém láskyplném výchovném 
objetí náš hrdina vyrůstal.
Můžeme se domnívat, proč režisér 

snímku The Attic Expeditions (2001) 
obsadil Coopera do role těžce vyšinutého 
blázna, snad okouzlen jeho démonický-
mi performancemi, těžko říci, jisté je, že 
nemohl udělat lépe – Cooperovi zkrát-
ka těžce vyšinutí blázni prostě jdou. Do 
psychiatrické léčebny, která je Coope-
rovi A.K.A. Samueli Leventhalovi tak-
řka domovem, je umístěn mladý Trevor 
Blackburn (Andras Jones), jenž údajně 
brutálně zamordoval svoji jinak věrnou 
přítelkyni. Ke své smůle si však Trevor 
vůbec nic nepamatuje, navíc ho ve spánku 
pronásledují nepěkné noční můry, které 
rovněž těžko dokáže vysvětlit. Checht, 
společnost Alice Coopera na jedné cimře 
tuplem nepomáhá jeho klidu.

da Pleasance, který se mu zjevně osvědčil 
už v Halloweenu nebo třeba i v Escape 
from New York (1981), obsadil ale i Ali-
ce Coopera. Tento zde představuje ma-
lou, přesto dnes již legendární postavu 
pana Schizo A.K.A Street Schizo. Jak 
už jeho přezdívka napovídá, Alice hraje 
„člověka z ulice“ stiženého solidní schi-
zofrenií.
Po čtyřleté pauze, kdy zřejmě začal Ali-

ce hledat tajemné kožené křeslo do své 
show, přišla nabídka na roli ve filmo-
vé sérii, která právem okupuje přední 
příčky TOP TEN filmových slasherů. 
Ano, Alice se roku 1991 objevuje ve 
Freddy‘s Dead: The Final Nightma-
re (Freddyho smrt – Poslední noční 
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Je také možné, že se role cvoka vsákla 
Cooperovi příliš pod kůži a tak si krátce 
na to střihl roli v poněkud bizarním sním-
ku kombinujícím prvky humoru, horroru 
a muziky. Suck (Vysaj si, 2009) je film ří-
zený z režisérského křesla málo známého 
Roba Stefaniuka, který se pro sichr i sám 
obsadil do hlavní role. Pojednává o výpra-
vě mladé kapely The Winners za velkým 
úspěchem po amerických luzích a hájích. 
Upřímně, nedaří se. Jenomže v jistém ob-
skurním baru, kterému nešéfuje nikdo jiný 
než Alice Cooper, se basistka kapely stane 
jaksi upírkou a ejhle, lidé to začnou vylo-
ženě žrát. V momentě, kdy se už v upí-
ry promění celá kapela, dobývají přední 
příčky všech „biteparád“. Role barmana 
(a zároveň jakéhosi vnitřního guru zpě-
váka Joey-
ho) ukazuje, 
že Alicemu 
sice přibývají 
vrásky, přes-
to potvrzuje, 
jak moc vel-
kou ikonou 
se již stal.
A konečně, 

Alice zjev-
ně zakot-
vil v lehce 
horrorových komediích. Snad díky době 
nebo touze parodovat sebe sama a udělat 
tak veselou tečku za svojí tvorbou, kýv-
nul někdejší legendární hustodémon na 
roli v žertovném fantasy Dark Shadows 
(Temné stíny, 2012). A snad se mu dá od-
pustit, v Temných stínech totiž představu-

je pouze sám sebe. O této roli se nedá říct 
víc, než co už pověděl tento článek.

ZE ŽIvOTA v ZáKULISÍ
Jak již padlo, roku 1974 se reálně (niko-
liv pouze umělecky) přejmenoval na Alice 
Coopera a za pouhé dva roky se už i žení! 
Za svou choť pojal sličnou tanečnici She-
ryl Goddardovou. S Sheryl pak postupně 
pomohli na svět třem dětem, dcerám So-
noře s Calicií (objevila se po boku otce ve 
filmu Suck) a synkovi Dashiellovi.
Cooperovu tvorbu nečítají samozřejmě 

pouze velké filmy a nespočet velkolepých 
divadelních vystoupení. Je velmi produk-
tivní. Člověk má až dojem, že se ten chlap 
nikdy nezastaví. Hostoval v několika 
televizních seriálech, účinkoval v desít-

kách doku-
mentárních 
pořadů, na 
kontě má 
několik neu-
stále hraných 
videoklipů, 
přičemž jed-
nou hosto-
val v klipu 
populárních 
Twisted Si-
ster (Come 

Out and Play, 1986). Často je hvězdou 
všelijakých televizních estrád, talkshow či 
předávání cen. Sám je držitelem více než 
dvaceti významných ocenění na poli hud-
by. Doma na poličce se mu tak vedle sebe 
řadí mimo jiné čtyři ceny Grammy.

• Michal Březina



147

Některé komiksy u nás vyšly spíš jen 
proto, aby vyšly. Je s nimi spojeno něja-
ké známé jméno, ale to ne vždy zaruču-
je jejich úspěch. Komiks Alice Cooper: 
Poslední pokušení je přesně takovým 
případem.

Alice Cooper: The Last Temptation
Překlad: Dana Krejčová
Vydavatel: Comics Centrum
Rok českého vydání: 2003
Počet stran: 100

Neil Gaiman je jako autor známý po ce-
lém světě a jeho knihy a komiksy i u nás 
vycházejí v hojném počtu. Gaiman je 
jedinečný svou obrovskou představivos-
tí, ale i pro neskutečnou sečtělost. Když 
čtete jeho dílo, máte pocit, že tohle ne-
splácal jen tak nějaký pisálek, ale člověk, 
který svému řemeslu rozumí a navíc 
má spoustu, spoustu informací. To pla-
tí nejen pro jeho komiksové scénáře, ale 
i pro jeho tvorbu prozaickou: Nikdykde, 
Koralína, atd. Alice Cooper: Poslední 

pokušení je však přece jen něco, co není 
úplně klasickou Gaimanovou tvorbou. 
Ve skutečnosti se totiž jedná o dopro-
vodný příběh k hudebnímu albu Alice 
Coopera.

NEIL GAIMAN:
ALICE COOPER: POSLEDNÍ POKUŠENÍ

téma/recenze
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Alice Cooper se v roce 1993 rozho-
dl, že natočí monotématické album, 
které nakonec bylo nazváno The Last 
Temptation (přeloženo jako Poslední 
pokušení). Protože je Alice fanouškem 
Sandmana, rozhodl se, že by chtěl al-
bum doplnit komiksovým příběhem, 
k němuž by právě Neil Gaiman napsal 
scénář. Tak se také stalo. Kresby, která 
byla nakonec v českém provedení hně-
dobílá (v Americe vyšla černobílá nebo 
barevná), se ujal Michael Zulli a vznik-
lo zajímavé dílo, které dobře dokreslu-
je album, a navíc se vůbec neztratí ani 
v Gaimanově tvorbě. Neříkám, že je to 
jeho nejlepší komiks, ale na to, jak je 
komiks zamýšlen, se jedná o unikát.

Hlavní postavy jsou dvě. Mladík Ste-
ven nijak nevybočuje z generace mla-
dých lidí. Život ho nudí, chodí do školy, 
je trochu nýmand, kterému se kamarádi 
posmívají. Kamarádi jsou prostě kama-
rádi. Ale pak je tu ještě druhá postava. 
Tou není nikdo jiný než sám Alice Co-
oper, nebo alespoň principál divadla, 
který je tomuto originálnímu muzikan-
tovi velmi podobný. Divadlo skutečna, 
jemuž principál vládne, je místem, které 
vidí jen Steven. Zde má poznat, jaký je 
jeho osud, a vybrat si – dál žít život, do-
spět a být bezvýznamným nikým, anebo 
zůstat v divadle navždy a nikdy neze-
stárnout? Ne, druhá možnost není až 
tak lákavá, jak se zdá.
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Neil Gaiman je profesionál a jako tako-
vý se postavil i k Poslednímu pokušení. 
Napsal smysluplný scénář, který je snový, 
stejně jako jiné Gaimanovy věci, a má 
i svou hloubku. Ale příběh není úplně do-
konalý, snaží se být až příliš moc vysvětlu-
jící, a i když to všechno zapadne, vysvět-
lující pasáž ve třetím dějství je na škodu. 
Mohlo kolem toho být víc otazníků a čte-
nář by si mohl domýšlet, kdo je vlastně 
ten dlouhán s maskou, jestli je ďáblem, či 
nikoli. Konec sice i tohle umožňuje, ale 
komiks nepřináší nic nového a nečekané-
ho. Ale úžasně nemainstreamová kresba 
ke Gaimanovu scénáři prostě sedí.

U nás komiks nevyšel jako doplněk 
k CD Alice Coopera, ale samostatně, což 
nás do jisté míry o hodně ochudilo. Je to 
škoda, protože takové balení i s CD, nebo 
třeba s odkazem na MP3 písně by bylo 
přece jen zajímavým projektem, který se 
v komiksu, alespoň v našich končinách, 
jen tak nevidí. Takhle je to jen komiks, 
ke kterému známe pozadí, ale něco nám 
schází. Ani Gaimanův styl nebo Zulliho 
kresba nezachrání, že se jedná jen o pří-
běh, který nemá daleko k béčkovým 
horrorům 80. let – se všemi jejich pozitivy 
i negativy. Až s Cooperovým albem do-
hromady je to něco víc. • Martin Štefko
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TřINáCT AUDIOvIZUáLNÍCH 
ZaStaVení

téma

Propojení hudby, lyriky a vizuálna je ces-
ta trnitá, bolestná a nepříjemná. Až by se 
průchod jejich zákoutími dal přirovnat 
k cestě křížové. Zde tedy pár doporuče-
ní, třináct zastavení, až si budete skládat 
playlist na halloweenský nebo prostě jen 
temný rozjetý večírek.

Ještě předtím, než začal popový král 
děsit malé děti se rozhodl postrašit pár 
svých fanoušků a to svého času nejdel-
ším a nejdražším (stál rovný milion do-
larů) videoklipem Michael Jackson: 
Thriller (1983). A nutno dodat, že velmi 
povedeně. Režisér klipu, John Landis, 
se jen pár měsíců před tím, než byl po-
volán na režisérskou sesli, blýskl velmi 
vřele přijatým An American Werewolf 
in London (1981). Volba to byla dobrá, 
neboť zkušenosti ze svého vlkodlačího 
hitu velmi pěkně zúročil v úvodu video-
klipu. Vincent Price se svého hlasového 
postu zhostil s přehledem sobě vlastním 
a maskéři ze sebe vyždímali doslova ma-
ximum. O co jde? O zajímavé propojení 

videoklipu, hraného filmu a vlkodlačího 
a zombie horroru, v němž zombie ješ-
tě nejsou adrenalinovými atlety. Jackson 
v něm hraje mladého pubescenta, který 
vyrazí se svou buchtou do kina na horror 
a cestou z něj se vrací kolem starého 
hřbitova. Brzy se však ukáže, že je hřbi-
tov živější, než by se mohlo zdát. A pří-
běh nakonec uzavře zajímavý kruh. Pro 
pořádek jen dodejme, že se ve videoklipu 
mihla pozdější hvězda American Horror 
Story Angela Bassett a jednu ze zombie 
si střihla Jacksonova sestra Janet. A chce-
te-li pár suchých čísel a informací: v době 
natáčení bylo Jacksonovi 25 let, scénář ke 
klipu napsal společně s Johnem Landi-
sem, v roce 2006 se klip dostal do Gui-
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nessovy knihy rekordů coby nejúspěšnější 
hudební video všech dob, v roce 2011 se 
jedna z bund, v níž Jackson ve videokli-
pu vystupuje, vydražila za 1,27 milionu 
dolarů, videoklip se natáčel pouhé 4 dny. 
(hv)
Marilyn Manson v depresivní bílé, ukři-

žovaný na televizorech, který na útě-
ku před (doslova) bezhlavými policisty 
spáchá sebevraždu, děti s bizarně velký-
ma očima hltající vše v přímém přeno-
su… Ne až tak neobvyklé v porovnání 
s ostatní Mansonovou tvorbou, ale… 
Jak je Marilynovým zvykem, i v tomto 
videu upozorňuje na různé neduhy sou-
časné společnosti, pokrytectví, přetvářku 
i zoufalství nebo touhu jít proti všem. 
Klip I Don‘t Like The Drugs (But The 
Drugs Like Me) (1998, Mechanical 
Animals) je ale v lecčems jiný a dá se říci, 
že tak trochu nedoceněný. Pod surrealis-
tickými slupkami je možné odhalit jádro 
osobního surově reálného příběhu be-
znaděje, věčného a bezútěšného útěku od 
závislosti do nikam. Aniž by potřeboval 
prvoplánovou brutalitu či explicitu (veš-
keré rány tu kryje nevinná bílá), působí 
ve spojení s textem nakonec děsivěji než 
jiná, byť mnohem brutálnější a kontro-
verznější Mansonova videa. Po umělecké 
stránce jde o jeden z nejlepších jeho kli-
pů vůbec. (kh)
Alice Cooper je dodnes jednoznač-

ným králem horrorové divadelně rocko-
vé show. Videoklipů jako takových ale 
nemá mnoho. Většinou jim dominuje 
tajemná atmosféra a smyslný ženský pr-
vek, a upřímně – vzájemně se moc neliší. 

Přesto se najdou výjimky. Jednou je klip 
k songu Gimme (2000, Brutal Planet). 
Alice se zde pasuje do role padlého andě-
la, který zná touhy každého z nás, a hodlá 
je splnit. Samozřejmě… za určitou cenu. 
Do jeho pekla se dostává parta mladých 
(Démonů? Dosavadních souputníků?) 
toužících po životě slavných. Závěr vy-
volá nejednomu divákovi úsměv na tváři. 
Už hudba písně je podmanivá a přesně 
koresponduje s již klasickými záběry na 
Aliceho démonickou tvář, kterou střídají 
horrorově laděné obrazy hmyzu a hadů, 
ohně, myriády vábících rukou a sem tam 
problesk evokující Hellraiserovo peklo – 
přesně tak, aby zapůsobily na divákovy 
smysly. Zkrátka pokud by peklu panoval 
umělec, vypadalo by… nějak takhle. (kh)
E-Nomine se v plamenech své trance-

techno mše dlouho neohřáli (působili 
7 let a vydali 3 alba). Klip Das Tier in 
Mir/Wolfen (2002, Finstemis) byl dlou-
hou dobu prakticky nedohledatelný. Před 
rokem znovu vykoukl z kanálu YouTube. 
Klip vypráví skoro až romantický příběh 
vlkodlaka ze 17. století a některé záběry 
byly inspirovány horrorem Neila Jordana 
The Company of Wolves (Společenství 
vlků, 1984). Vlk-šlechtic, opředený pro-
kletím moderního ďábla, uteče věznite-
lům z okovů a vrhá se na ovečky v malé 
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vísce. Tam řádí, dokud nepotká pannu… 
a k tomu všemu mu prozpěvuje malý 
pasáček. Pohádkově temná atmosféra 
v kombinaci se sugestivní hudbou oka-
mžitě zaujme. A snoubení německého 
agresivního jazyka s latinsky zpívajícími 
sbory působí jako droga, Nebo jako čer-
ná mše, ze které čerpá i německá kapela 
Powerwolf. (kh)
Video Brennende Liebe (feat. L‘Âme 

Immortelle, 2004, Wahrheit oder Pfli-
cht) německých OOMPH! zobrazuje 
proslulé příběhy stvoření Frankensteino-
va monstra a jeho nevěsty. Masky i ku-
lisy budou notoricky známé každému, 
kdo má alespoň minimální povědomí 
o horrorové klasice, a nutno podotknout, 
že v tomto směru si tvůrci klipu dali 
hodně záležet. Samotný duet frontmana 
Dero Goye a hostující australské Dark-
Wave zpěvačky Sonji Kraushoferové je 
podmanivý a ihned „vtáhne do děje“. Kli-
py OOMPH! se inspirují filmovou kla-
sikou docela běžně – najdete mezi nimi 
Vymítače ďábla (Sex Hat Keine Macht), 
hudební motivy westernu Tenkrát na zá-
padě (Die Schlinge, feat. Apocalyptica), 
Alenku v říši divů (Labyrinth) a další, 

a vždy jde o špičkový vizuálně hudební 
zážitek, okořeněný vynikajícími herecký-
mi výkony nejen zpěváka coby hlavního 
protagonisty. Pakliže někdo neví, co je to 
ta německá preciznost, po shlédnutí to-
hoto videa už možná bude mít jasno. (kh)
Nádherná, gotická, smyslně brutální, 

taková je písnička Nymphetamine od 
Cradle of Filth. Tvorba kapely upouta-
la už před dlouhými třiceti lety a duetů 
už si frontman Dani Filth střihl dost. 
Ale… pak je tady video Nymhetamine 
Fix (2004, Nymphetamine)… V písni 
a klipu hostuje Liv Kristine (ex Theatre 
of Tragedy, Leave’s Eyes), která je známá 
svým nenapodobitelným až porceláno-
vě něžným hlasem, a kombinace s Da-
niho screamem dělá zkrátka své. Video 
režíroval Angličan Dani Jacobs a snad 
právě pro to je výsledkem extra chytlavý 
(vizuálně i poslechově) mix oblíbených 
horrorových a erotických klišé, dekaden-
ce a smyslnosti, který si pouští a budou 
pouštět další a další generace příznivců 
temných gotických příběhů. (kh)
Had svůdce a Alenka v říši divů jako Eva 

z ráje? Poslední večeře Páně v cirkusu? 
U Powerwolf nic nemožného. Po řadě 
nepříliš originálních klipů plných upír-
sko-vlkodlako-satanisticko náboženské-
ho balastu, který ozvláštňuje především 
kombinace němčiny a latiny, je Kiss of 
the Cobra King (2005, Return in Blo-
odred) nakonec příjemná změna. Hlavně 
vizuál je dotažený skoro k dokonalosti. 
Temnota si hraje na barvy, a ačkoliv ani 
v klipu písně nenajdeme nějaký děj či 
větší smysl (ani při kombinaci textu s ob-
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razy), je na co se dívat. Klip We Drink 
Your Blod je údernější i sugestivnější, 
ovšem byl nakonec jen první z mnoha. 
Tady se diváci dočkají změny, atmosféry, 
tajemnosti a snad i příslibu… (kh)
Tak trochu zaprášená kapela hraje 

v podzemí, zatímco nad nimi se rozkládá 
město duchů… Tedy spíše lidí, kteří věří, 
že žijí. Že mají děti, milenku, truhlíky 
s kytkama... Vše však halí stíny a zdá-
ní rychle mizí. Staří partneři, pojídající 
dávno červivé jídlo, dívka vozící v kočár-
ku neživou panenku, muž líbající figu-
rínu, která se v krvavém polibku změní 
v Sadako z původního japonského filmu 
Ringu… Children of Bodom se nikdy 
netajili ohromnou vášní k horroru, což 
dokazovali používáním motivů či přímo 
ukázek z filmů na svých CD. V Blood-
drunk (2009, Blooddrunk) zahráli na 
strunu fanoušků i vizuálně. Video se na-

táčelo pod německou taktovkou a na vý-
sledku je to hodně znát. Verze, kde v zá-
věru klipu členům kapely zčernají oči je 
už bohužel nedohledatelná. (kh)
Skladba Mein Herz Brennt německých 

Rammstein vyšla už v roce 2001, video-
podoby se dočkala až o jedenáct let poz-
ději. Natáčelo se v německém sanatoriu 
a nakonec vznikly hned tři verze. Mein 
Herz Brennt 2013 – Alternative version by 
Eugenio Recuenco aneb málo známá verze 
Eugenia Recuenca. V sanatoriu vězněným 
dětem se ke zděšení mladé ošetřovatelky 
podaří uniknout. Nevyhnou se však pro-
následování. Objevuje se Sandman-dív-
ka, již hraje modelka a herečka Melanie 
Gaydos trpící vzácnou chorobou, která ji 
připravila o vlasy i zuby. Ta poslední dvě 
děti skrývá. Zároveň však objevuje v listí 
ukrytou drogu, kterou si pak (nejen ona) 
aplikuje. Stává se součástí experimentu. 
Frontman kapely se tu objevuje v žen-
ských šatech se „Sandmankou“, která ho 
zachránila, v náruči. Video Eugenia Re-
cuenca (stále dostupné) je ponuré jako 
sama opuštěná nemocnice, zašedlé jako 
stará fotografie. Končí scénou, kde vy-
chovatelka zhasíná poslední světla ústa-
vu, zatímco se ze stěn ozývá tichý, smutný 
dětský zpěv. Podle mě jde o verzi nejzda-
řilejší. Zoran Bihac‘s official version aneb 
ta oficiální verze. Bihacova verze kombi-
nuje materiál z verze původní s mnoha 
záběry maskovaného Tilla Lindemanna 
a také dospělých zneužívaných dětí (tedy 
kapely). V jeho verzi se totiž ven nikdy 
nedostaly. Tady ponurou šeď střídá ag-
resivní rudá a záběry zbídačených mužů 
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stále vězněných v podzemí. Nakonec se 
i jim podaří dostat se ven a celou léčebnu 
zapálit. Mimo Tilla Lindemanna pojí-
dajícího vlastní srdce a kapely hrající na 
violoncella tu potkáváme také slečnu vy-
chovatelku jako už starou ženu s temnou 
minulostí… Skladba má ještě třetí, ofici-
ální „piano“ verzi, která je obrazově čis-
tě sólem pro Tilla Lindemanna. Nutno 
podotknout, že co do kombinace hudba/
text/video nelze ani jednomu z videokli-
pů (až na občasné škobrtnutí střihu) nic 
vytknout. (kh)
Milovníky buranských, extrémních 

hardcore, bizarních a prostě vyšinutých 
horrorů překračujících všechny možné 
hranice jistě potěší videoklip Trucker 
Bombed (2012) představitelů americ-
kého extrémního death metalu Sexcre-
ment, který jako by vypadl z románů 
Edwarda Lee. Ten by vám na Facebooku 
dlouho nevydržel. Úchylové, exploatace, 
drogy, bizarní praktiky, lesby, smažky, 
piss a pogo… Prostě fakt white trash. 
A k tomu všemu scream queen Linnea 
Quigley užívající si svou hodně prdlou 

roli. Skladba se objevila na druhé desce 
Sloopy Seconds a až budete někdy pořá-
dat hodně ulítlou a rozjetou párty, tohle 
je popůlnoční skladba jako vyšitá. (hv)
Když jsme v minulém čísle probírali ra-

kouský horror, už se nám do výběru filmů 
nedostal videoklip rakouských metalistů 
Anderwelt k singlové skladbě Trini-
ty of Decay (2017). Zvažovali jsme ho, 
protože jde v podstatě o krátkometráž-
ní film. S příběhem, podpořený temnou 
skladbou. Videoklip vznikl v produkční 
společnosti se sympatickým názvem So-
dom & Chimera. Jde o chmurný příběh 
osamění ve vlastním nepochopeném 
světě a touze po společnosti, blízkosti. 
Nechybí bizarní masky, panenky, surrea-
listické vize, temné lesní lokace v mlze, 
pohanský nádech a exploatační scény. 
A dojde i na balónky. Převážně černobílý 
videoklip s výraznými barevnými detaily 
vypráví mysteriózně chmurný a mrazivý 
příběh k němuž není třeba slov. Hudebně 
jde o temnou metalovou baladu mícha-
jící ambient, emotivní dark core, doom 
a black post metal. (hv)
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No ale pojďme od všeho toho metalu 
k hip hopu. Obecně vcelku a na první 
pohled sympatický polský rapper Słoń 
(občas vystupující jako Lyrický Sadista) 
je velkým milovníkem horroru. Zpočát-
ku působil v projektu WSHR ale v roce 
2009 přišel se sólovou deskou a vběhl 
do klimatu horrorcore. Vizuálně si pak 
tento styl vyloženě užil ve skladbě Xmas 
(2019), na níž spolupracoval s holandský-
mi hip hopery Dope D. O. D, konkrétně 
dvojicí Skits Vicious a Jay Reaper. Tahle 
trojka nás pozve ke štědrovečernímu stolu 
k sobě domů. „Jednou za dekádu se ve mně 
budí sváteční netvor…“ Textově i vizuálně 
jde o klasický horrorcore pohled na Vá-
noce. Velký starý dům, podivné existence, 
rozsáhlá tabule se zapálenými svícemi, 
neobvyklé chody, krev, strach, nechutnos-
ti, gore, sem tam smetí a „z kýble zpívá 
koledy sbor potracených dětí.“ (hv)
Japonští silně vizuálně stylizovaní me-

talisté s notnou příměsí syrového punku 
Nega s horrorem koketují prakticky sko-
ro v každém svém videeoklipu. V nich to-
tiž mohou volně a otevřeně dát průchod 
svému vizuálnímu pojetí bizarna, děsu 
a nepříjemných nervních stavů. Nega 
prostě nedělají romantické umění pro 
rozveselení. Pokud tedy nejste vyznavači 

temné, mrazivé a chmurné 
romantiky. Chápeme se: „Po-
dám pomocnou ruku těm, kdož 
trpíte. / Odkud pocházejí vaše 
bolesti? / Vím… vím… vím… 
/ Věřte mi, věřte mi a všechny 
mi je dejte. / Následujte mě 
a milujte mě.“ Právě proto se 

do tohoto časopisu, čísla a tematického 
článku hodí naprosto přesně. Samozřej-
mě doporučujeme zhlédnout co nejvíce 
jejich videoklipů, ale pár konkrétních slov 
ztratíme o videoklipu ke skladbě Muddy 
Cult (2009) z alba Grave of the Sacrifi-
ce. I když, asi žádná slova nedokáží sdílet 
a přenést vizuální vjem, atmosféru a pod 
kůži se zavrtávající nervnost Nega umění. 
V klipu najdete skrumáž motivů kombi-
nující poetiku BDSM, věznění, mučení, 
mrzačení, vyhřezlých vnitřností, gore, 
krve, gotických lolitek. Bizarnost šplíchá 

z každého záběru. Prostě skvělá roman-
tická píseň pro večerní rande („Takže … 
věř mi … věř mi … věř mi … lízej mě / 
Ulevím ti… ulevím… ulevím ti…  znásil-
ním tě…“), protože jde do hloubky. Do-
slova. (hv)

• Kristina Haidingerová (kh)
• Honza Vojtíšek (hv)
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CEMETERy DANCE, USA
HORROROvá NAKLADATELSTvÍ vE SvěTě

Cestu literárnímu horroru razí leccos: 
slavní autoři, oddaní editoři, věrní čte-
náři a v neposlední řadě vizionářská na-
kladatelství, která se odhodlají pustit do 
rizika a nabídnout něco 
specifického. Těm nej-
důležitějším, klíčovým 
nebo nějakým způsobem 
výrazným bych se chtěl 
na stránkách Howarda 
věnovat… část pátá, Ce-
metery Dance.

Vedle slavného nakla-
datelství Arkham Hou-
se, založeného v roce 
1939 Augustem Der-
lethem a Donaldem 
Wandreiem, je mary-
landský Cemetery Dan-
ce asi nejvýznamnějším 
a nejdéle fungujícím na-
kladatelstvím specializo-
vaným na horrory a tzv. 
dark suspense (temné 

thrillery). Na rozdíl od Arkham House, 
který po úctyhodných sedmdesáti letech 
přestal kolem roku 2010 publikovat, se 
má CD čile k světu, zvládl otřesy v na-

kladatelském světě spjaté 
s nástupem digitální éry 
a stále si drží svůj stan-
dard a styl.
Hlavní postavou a za-

kladatelem, s nímž je 
firma dodnes pevně 
spjatá, je Richard Chi-
zmar, u nás donedávna 
neznámý muž, který se 
však proslavil spolupra-
cí se Stephenem Kin-
gem na krátkém románu 
Kouzelná skříňka pro 
Gwendy (Beta, 2018). 
Chizmar (*1965) ještě 
při studiu na vysoké ško-
le zakládá v roce 1988 
horrorový časopis, který 
kvůli libozvučnosti a sty-
lovosti nazval po jedné 
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ze svých prvních dokončených povídek 
„Hřbitovní tanec“ (Cemetery Dance – 
pozn. tuto jeho povídku si můžete pře-
číst v antologii Osvícení v temnotě). 
K časopisu si po čtyřech letech založil 
i knižní nakladatelství a rozjel úspěš-
nou horrorovou kariéru, v jejímž rámci 
také sestavuje antologie, píše scénáře 
(např. k dosud nerealizovaným filmům 
Z Buicku 8 nebo Černý dům), vydává 
romány a učí tvůrčí psaní. Díky osob-
nímu přátelství se Stephenem Kingem 
mohl spolupracovat na již zmíněné 
Kouzelné skříňce a byl prvním auto-
rem, který dostal svolení rozvinout Kin-
govu mytologii městečka Castle Rock 
v samostatném díle – románu Gwen-
dy‘s Magic Feather (orig. 2019, česky 
zatím nevyšel).
Prvními knihami vydanými pod znač-

kou CD byla sbírka povídek Eda Gor-
mana Prisoners and Other Stories 
a obsáhlá antologie The Definitive Best 
of the Horror Show, v níž editor Da-
vid B. Silva shromáždil ty nejlepší po-
vídky z časopisu Horror Show, ikony 
povídkového horroru osmdesátých let. 
Následovaly romány a povídkové sbírky 

autorů, jako jsou Joe R. Lansdale, Chet 
Williamson, Norman Partridge a desít-
ky dalších.
Cemetery Dance se od začátku speci-

alizuje převážně na vázaná a limitova-
ná vydání. Takto malý nakladatel může 
v Americe sotva konkurovat velkým 
komerčním nakladatelům, a proto ope-
ruje na mnohem úžeji vymezeném hři-
šti. Díky přízni Stephena Kinga mohlo 
v CD vyjít například limitované vydání 
Černočerné tmy (2010, obálka To-
mislav Tikulin) nebo Doktora Spánka 
(2013, obálka Vincent Chong). Kromě 
Kinga se zde speciálního vydání dočkaly 
například Světová válka Z Maxe Bro-
okse, Ruiny Scotta Smithe (v nákladu 
748 podepsaných kusů), John na konci 
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umře Davida Wonga (v nákladu 648 
kusů) nebo Přechod Justina Cronina 
(948 kusů) – pokud se omezíme na kni-
hy, které známe i v češtině.
Vedle limitovaných vydání slavných 

románů a sbírek, které vyšly v USA 
i u jiných nakladatelů, vydává CD 
i vlastní produkci. Richard Chizmar od 
roku 2002 sestavuje kupříkladu horro-
rové antologie Shivers, které vycházejí 
i v paperbacku. Zatím poslední osmý 
díl vyšel loni. V roce 2000 se objevila 
více než 600stránková halloweenská 
antologie October Dreams, do níž po-
vídkami a vzpomínkami přispěli autoři 
jako Jack Ketchum, Thomas Ligotti, 
Dean R. Koontz nebo Caitlín Kierna-
nová.
Celosvětovou premiéru měla u CD 

antologie Osvícení v temnotě nebo 

vůbec první antologie, kterou sestavil 
Stephen King (spolu s Bevem Vincen-
tem) a která nese název Flight or Fri-
ght (2018, povídky o strachu z létání).
Nejužívanějším prodejním kanálem 

CD je jejich vlastní e-shop, prodej na 
conech a ve specializovaných knihku-
pectvích; v běžné prodejní síti se tato 
specializovaná produkce objevuje málo, 
ale to platí i pro dříve představovaná 
nakladatelství, jako je Deadite Press 
nebo Valancourt, od nichž se však CD 
liší tím, že netiskne metodou print-
-on-demand. Knihy s logem CD jsou 
proto dosti vyhledávaným sběratelským 
artiklem, viz ostatně už zmíněné číslo-
vání, a brzy po vydání bývají vyprodá-
ny bez možnosti dotisku. I zde se však 
najdou výjimky, například román The 
Halloween Children (Děti Hallowee-
nu), který původně v roce 2018 vyšel 
vázaný, se letos dočkal mnohem do-
stupnější paperbackové verze.
Zajímavým krokem je vznik edice 

Cemetery Dance Germany. V roce 
2018 americká centrála navázala kon-
takt s malým německým nakladatel-
ství Buchheim Verlag a ve spolupráci 
a s logem CD vydali už osm knih pro 
německý trh, výlučně limitovaná, sběra-
telská vydání bez ISBN a e-knih.
Nápadů je očividně hodně a podle 

všeho to vypadá, že Cemetery Dance 
u horrorů ještě dlouho vydrží.

• Milan Žáček
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Svině 
Lucie Šiklová

Nahá.
Stojím nahá vedle něj.

Stojím nahá vedle člověka, který upro-
střed sklepa porcuje ještě teplé, ženské 
tělo.
A to tělo…
Je moje.

* * *
Mohl to být tak krásný večer. Byl pátek, 
seděla jsem sama u baru. Když v tom mě 
oslovil On. Pozval mě na večeři, pak na 
skleničku, probírali jsme filozofii, váž-
nou hudbu i jeho kariéru. Pan podnika-
tel. Nakonec jsem se nechala přemlu-
vit, že dezert si dáme u něj. I když při 
podobných příležitostech preferuji svůj 
byt. Líbil se mi, moc se mi líbil.

* * *
Teď si nemohu vzpomenout, co jsem na 
něm viděla. Zvlášť po tom, co se mi, ješ-
tě zaživa, snažil vyříznout obě oči.

* * *
Dezert se, samozřejmě, nekonal. Po dru-
hé lahvi vína mě chytil zezadu a začal 
mi do ucha šeptat všechny ty věci, co mi 

udělá. Že si mě sváže a jak moc se mi 
to bude líbit, že jsem jenom jeho a jeho 
navždy zůstanu. Samozřejmě, v tu chvíli 
jsem ještě netušila, že to myslí doslova. 
Po tom, co mi pevně utáhl pásku kolem 
zápěstí i kotníků, do úst mi nacpal gu-
mový roubík, položil mě na břicho a vy-
táhl starou kameru. Řekl, že si mě chce 
takhle pamatovat.

* * *
Když vytáhl nůž, hned mi bylo jasné, že 
jsem udělala chybu. Snažit si namluvit, 
že je to jenom další hra, nemělo smysl. 
Tupou stranou nože začal přejíždět po 
mém nahém těle, od krku, přes záda, 
až jsem ucítila prudkou a ostrou bolest 
v konečníku. Bolest nepřestávala a já 
cítila, jak si nůž prořezává cestu stále 
hlouběji. Když konečně tlak nože povo-
lil, lehl si na mě a neustále opakoval, jak 
moc jsem krásná. Ale on mě udělá ještě 
hezčí.
Po tom, co mi rozřezal obě tváře a po-

malu vyrval všechny vlasy, z brady mi 
vytvořil krvavou beztvarou hmotu, po-
šeptal mi, že mám moc krásné oči. A jak 
rád by je udělal ještě hezčí…
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Víc bolesti můj centrální nervový sys-
tém neunesl. Omdlela jsem.
Co všechno mi udělal po tom, co mě 

odnesl do sklepa, to jsem viděla až poté, 
co marný boj nakonec vzdalo i moje 
tělo.

* * *
Kdyby mi ještě před pár hodinami ně-
kdo řekl, že se po smrti ocitnu jako di-
vák konce svého vlastního příběhu, měla 
bych ho za blázna. Teď tu stojím, jako 
bezmocný pozorovatel, plná výčitek.

* * *
Měla jsem to tušit, když nás začal na-
táčet. To já si je nikdy netočila. Stačily 
mi vzpomínky. Na ten křik. Kvičeli jako 
svině, když jsem je pálila letlampou. Tr-
hala jim nehty, ucvakávala jeden článek 
prstu po druhém kleštěmi a z rádia se 
linula v pomalých a uvolňujících tónech 
nesmrtelná klasika.
Musím se přiznat, že tentokrát jsem to 

podcenila, asi proto, že to vždycky šlo 
tak snadno. Jako ostatní, i On byl přes-
ně můj typ. Seděl v baru sám, bez přátel, 
četl knihu a nevypadal, že by na něj ně-
kdo čekal. Byl by můj druhý tento tý-
den, celkově šťastná třináctka, co by se 
mohlo pokazit…

* * *
Stejně je škoda, že to takhle dopadlo. 
Hlavně, když vidím, jak neohrabaně 
a nezkušeně se snaží moje tělo rozřezat. 
Myslím, že jsem jeho první. Potřeboval 
by někoho, kdo mu vysvětlí, jak to v té-

hle branži chodí, vždyť ani moje začátky 
nebyly perfektní.

* * *
Když se teď na něj dívám, vlastně mi při-
padá celkem roztomilý. Myslím, že z nás 
mohl být krásný pár.

Lucie Šiklová (*1992)
Vystudovala management, promrhala 
šanci na studium filologie. Pomyslné 
„koule“ k tomu odhodlat se poslat 
svou tvorbu do soutěže jí poskytla po-
vídková soutěž O krvavý brk. Od té 
doby, s nadějí ve svém černém srdci, 
poslala svá díla do šesti dalších soutě-
ží. Ve volném čase se pokouší dopsat 
knihu a rozjet vlastní YouTube kanál 
Svět nočních můr zaměřený na Cree-
pypasty.
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Verano roJo
recenze

Jak si s celkem klasickým venkovským 
slasherem poradili Španělé v roce 2017? 
Jednoduše řečeno, nic moc. Na rok 2017 
by to přece jen chtělo trochu lepší kame-
ru, a co si budeme povídat, v dnešní době 
by to chtělo také lepší příběh, protože 
dokonce i ve slasheru očekáváte, že by to 
mohlo být alespoň nápadité. Anebo jsem 
opravdu jeden z mála, který doufá v to, že 
nebude sledovat jen něco, co už viděl dří-
ve? A ne, skutečnost, že je to španělské, 
prostě nestačí.

Režie: Carles Jofre
Scénář: Carles Jofre
Délka: 89 min.
Původ: Španělsko
Rok: 2017
Hrají: Simón Andreu, Carlos Poyal, Gu-
iem Juaneda

Španělský snímek Verano rojo je v mezi-
národní distribuci uváděn jako Red Su-
mmer, což je mimochodem také takový 
nijaký, jalový název. V té španělštině to 
zní alespoň trochu cool, pokud jí nerozu-
míte. Ale nechme název názvem, podí-

vejme se na to, jak je na tom film Verano 
rojo se scénářem, což tedy taky není vel-
ká sláva, jak už se dalo vzhledem k úvodu 
recenze očekávat. Aneb jak to dopadne, 
když si milovníci horroru chtějí také na-
točit něco žánrového.
Scénář je tuctový, i když se trochu od-

lišuje v tom, že se dění odehrává na 
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Mallorce. Jenže stejně tak by to mohla 
být vyprahlá pustina někde na Středozá-
padě v Americe. Ale jsme na největším 
z Baleárských ostrovů, kam se 
čtveřice přátel vydává na dovo-
lenou, protože Mallorca je pře-
ce ráj. Kdo by tam nechtěl? Tak 
nějak se jim ale povede padnout 
do náruče místního šílence, který 
nosí prasečí masku, což začíná být 
až příliš moc velké a příliš ohrané 
horrorové klišé.
A ve stejném duchu se nese 

i zbytek snímku. Chvíli to vypa-
dá, že to bude jen čistá exploa-
tace, kdy si bude sadista užívat 
na nevinných lidech mužského 
i ženského pohlaví, nakonec to 
ale má i něco ze slasheru a survi-
valu. Problém je trochu v tom, že 
jsou vám jednotlivé postavy ukra-
dené a nezajímají vás. Nemluvě 
o tom, že vás nebude zajímat ani 

zabíjení, protože z něj v podstatě nic ne-
uvidíte, což je na moderní horror hodně 
zlé. Takže ne, ani ta extrémní exploatace 
se nekoná.
Španělský snímek Verano rojo je ama-

térský pokus o slasher a je to na něm moc 
vidět. V roce 2017 už očekáváte nejen 
lepší kameru (ani ne tak z uměleckého 
hlediska, ale hlavně technologického), ale 
především očekáváte, že v rámci exploa-
tačního filmu něco málo uvidíte, mini-
málně z těch hnusáren, které se tu posta-
vám dějí. Jenže Verano rojo je v tomhle 
směru impotentní a vy se musíte spokojit 
s tím, že mučené osoby křičí a zběsile dý-
chají. A pak zase křičí.

• Martin Štefko
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UPÍRSKé PřÍBěHy
recenze

Zcela narovinu, horrory o upírech nepatří 
mezi ty, které bych vyhledával. Nicméně 
ten pranýř ještě na chvíli schovejte; raj-
skou taky nemusím a stejně si ji přidám. 
Podobně čas od času sáhnu i po nějaké té 
upířině – nikdy totiž nevíte, zda se mezi 
všemi těmi klasickými variacemi na téma 
krvesajů náhodou neskrývá drahokam. 
Něco takového jsem pocítil u knihy Upír-
ské příběhy, ovšem na druhou stranu…

Vampire stories
Editoři: Robert Eighteen-Bisang, Mar-
tin H. Greenberg
Překlad: Eva Kondrysová, Stanislav 
Pavlíček
Vydavatel: Brána
Rok českého vydání: 2012
Počet stran: 216

Nejprve několik informací na úvod. Kni-
ha obsahuje osm povídek, z toho sedm 
napsal Arthur Conan Doyle, jehož pro-
slavila zejména postava detektiva Sher-
locka Holmese. Je v obecném povědomí 
dnešního čtenářstva, že Doyle neměl 
příběhy o Sherlockovi příliš v lásce, ne-

boť svou popularitou zastiňovaly mno-
há z jeho dalších děl. Také je známo, že 
byl přesvědčeným spiritistou. Co naopak 
moderní čtenář možná netuší, je fakt, 
že Doyle a Bram Stoker (autor Draculy 
a dalších horrorových příběhů – ale pokud 
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tohle nevíte, pravděpodobně jste si spletli 
časopis) byli současníci. Dokonce spolu 
vedli i čilou korespondenci a vzájemně se 
tak obohacovali o nové myšlenky.
Jednotlivé povídky pak mapují výskyt 

„upířího motivu“ v Doylově tvorbě. 
Ovšem pokud by někdo očekával upí-
ry v „klasické“ podobě, může se v knize 
velmi snadno zklamat. Příběhy totiž tuto 
temnou entitu pojímají převážně jako 
bytost schopnou si svou vůlí podmanit 
jiného živého tvora, případně se živit 
jeho (zejména duševní) energií. Nicméně 
v mnoha povídkách se upíři nevyskytují 
buď vůbec, nebo jsou jen nedůvěryhod-
nou kulisou pro skutečnou zápletku. Za 
každou z povídek se nachází odůvodnění, 
proč byla ta která povídka do knihy za-
řazena.
Například hned Američanův příběh byl 

druhou povídkou, kterou Doyle veřejně 
publikoval. Jde v podstatě o westernovou 
zápletku – vyhlášený zlý chlap provokuje 
a dostane se do křížku s odstrkovaným 
správňákem, načež sám skončí zesměšněn 
před celým lokálem. Což si samozřejmě 
nenechá líbit. Rozhodne si na dotyčné-
ho opovážlivce počíhat, až se bude vracet 
domů… jenže nepočítá s vrtochy míst-
ního rostlinstva. V zásadě jednoduchý, 
přímočarý děj. Povídce ovšem do značné 
míry uškodil zub času. Snad tedy nepro-
zradím příliš, když uvedu na pravou míru, 
že mucholapka podivná je endemit, kte-
rý se vyskytuje pouze v Jižní Karolíně… 
a rozhodně nedělá nic tak drastického, 
jako rozmačkání hmyzu na kaši. (Pouze 
ho stráví zaživa, takže pohoda.)

Druhá povídka sbírky, John Barrington 
Cowles, je ze zařazených děl upířímu 
horroru možná nejblíže. A to i přesto, 
že k žádnému vysávání tělesných tekutin 
nedojde. Nejlepší přítel našeho vypravěče 
je zasažen krásou jisté ženy a prodělá to, 
čemu se v učených kruzích říká láska na 
první pohled. Objekt jeho zájmu je sice 
zasnoubený, jako zázrakem však zásnuby 
pomyslným mávnutím proutku skončí… 
a přes společné známé se spolu oba se-
známí důvěrněji. Zdánlivě idylka. Tedy 
dokud vypravěč neodhalí, že to není ani 
zdaleka poprvé, kdy se tato slečna za-
snoubila – a že její bývalé snoubence ne-
potkalo nic dobrého. Povídka si skrze více 
či méně otevřené náznaky uchovává své 
tajemství až do samotného konce.
Vítězný výstřel je krásnou ukázkou, 

proč si dávat pozor na to, koho si pozvete 
do domu. Jako jediná povídka v knize je 
vyprávěn z pohledu ženy, která ve spo-
lečnosti svého snoubence, matky a přátel 
pobývá v sídle nedaleko bažin. Při jedné 
procházce do okolí narazí na zbloudilé-
ho cizince, který zcestoval světa kraj – 
a i přes jeho odpudivý vzhled ho pozvou 
k přenocování do svého sídla. Ukáže se, 
že ten člověk je zábavný, občas zvláštní, 
místy znepokojivý… a taky se zamiluje do 
hlavní hrdinky. Jakmile se to její snoube-
nec dozví, je jisté, že to dobře nedopad-
ne. Zejména, když se blíží střelecká sou-
těž a cizinec je stále nablízku. Spíše než 
o upíří příběh však jde o okultně laděnou 
povídku mírně lovecraftovského rázu.
Naopak povídka Parazit se v této knize 

ocitla zcela zaslouženě. Ani zde nenat-
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refíte na vysávání krve; fenomén vam-
pyrismu je zde mnohem rafinovanější. 
Na vlastní kůži se o tom přesvědčí zpr-
vu značně skeptický profesor fyziologie, 
který si zakládá na své racionalitě. Jeho 
životní postoj je však značně otřesen, 
když se na večírku svého přítele seznámí 
se zvláštní ženou, která je očividně obda-
řena silnými psychickými schopnostmi. 
Jakmile se na vlastní oči přesvědčí o její 
schopnosti ovládat druhé, rozhodne se 
celou věc exaktně zkoumat – nejlépe na 
vlastní maličkosti. Experimenty probíha-
jí zdárně, dokud se neukáže, že dotyčná 
dáma sleduje své vlastní cíle… Až do sa-
mého konce dokonale gradující povídka 
o psychickém upírství.
Následující čtyři povídky se od horrorově 

laděných povídek přesouvají k detektivní-
mu žánru. Jak se ukázalo, střet Sherlocka 
Holmese s nadpřirozenem občas může 
fungovat (viz například kniha Stíny nad 
Baker Street, kde do dění promlouvá kos-
mická hrůza s Prastarými v čele). Takže 
co Sherlock versus upíři? No, minimálně 
v povídce Vznešený klient nic moc. Ne-
chápejte mne špatně, je to parádní příběh 
– Sherlock Holmes se rozhodne vzít pří-
pad neznámého klienta z vysokých míst. 
Jistá dáma dobré pověsti se totiž bezhlavě 
zamilovala do fešného gaunera, který jí 
do hlavy nabulíkoval samé překrouce-
né nesmysly. Dámě jde o život. Tudíž se 
detektiv s doktorem Watsonem musí po-
kusit získat kompromitující důkaz dříve, 
než bude příliš pozdě… a kde je ten upír? 
Není! A to ani náznakem, pokud tedy 
v postavě šarmantního zločince nemám 

vidět Draculu, jak se mi doslov k povídce 
marně snaží namluvit.
To Upír v Sussexu ve správné knize 

nepochybně je už podle názvu. Značně 
skeptický Sherlock Holmes se vydá vyře-
šit případ, který se jednoznačně jeví jako 
útok upíra. Což je horší o to, že jde o útok 
matky na vlastní dítě, a to pokousáním 
v krční oblasti. Detektiv však navzdory 
okolnostem zůstává klidný a příběh nako-
nec dospěje k logickému vyústění. Povíd-
ka není až tak napínavá jako ta předchozí, 
cesta k racionalizaci celého problému je 
však zajímavá sama o sobě.
Poslední Doylovou povídkou v této 

knize je Dům „U Tří štítů“, kde se mají 
údajně snoubit prvky z výše zmíněných 
příběhů John Barrington Cowles a Pa-
razit. Nu, nejsem si jistý, jak k tomuhle 
autoři doslovu dospěli, protože mi tato 
souvislost mimo pár zanedbatelných de-
tailů opět uniká. Tak či onak, poté co se 
detektiva někdo pokusí zastrašit, ho do-
pis s žádostí o pomoc přivede do domu 
„U Tří štítů“. Dějí se zde podezřelé ne-
pravosti, které má Sherlock s doktorem 
Watsonem za úkol rozklíčovat. Z těchto 
tří Holmesovských povídek z pera A. C. 
Doyla asi nejslabší záležitost.
Nicméně nejméně povedenou povídku 

celé knihy nenapsal Doyle. Jejím autorem 
je u nás prakticky neznámý Bill Crider 
a nese název Případ zmizelého upíra. 
Sherlock Holmes je v tomto příběhu 
vytržen z „nebezpečného stavu, zvaného 
nuda“ dvěma klienty, ze kterých se nevy-
klube nikdo jiný, než Bram Stoker a Van 
Helsing. Ano, čtete správně. Oběma pá-
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nům totiž prý utekl upír, kterého špatně 
zabili (Bram Stoker mu odmítl useknout 
hlavu); úkolem slavného detektiva je upí-
ra vypátrat a dopomoct k jeho záhubě. 
Ano, je to celé stejně hloupé, jak to zní. 
Dialogy jsou prázdné, děj plytký a rozuz-
lení chabé. Spíše je to lepší fanfikce, než 
seriózní příběh, za který se vydává. Mi-
nimálně já nevěděl, zda se smát nebo si 
rvát vlasy. Ale abych potenciální čtenáře 
zcela neodradil, neprozradím, zda byl upír 
tentokrát skutečný nebo ne. (No hádejte.)
Než se s knihou zcela rozloučím, je tře-

ba závěrem zmínit bibliografický seznam 
(tedy knihy a komiksy) příběhů, kde se 
střetává svět vytvořený (nejen) A. C. 
Doylem a Bramem Stokerem. A někdy 

jde podle anotace o nápady tak bizarní, 
že mě dotyčná díla od čtení spíše odrazu-
jí než obráceně. Ale pokud jste zapálení 
vampyrologové, máte upírskou tématiku 
rádi či o těchto temných bytostech píšete 
diplomku – narazili jste na správný spis.
Tahle kniha trochu klame svým názvem 

a může díky tomu vzbudit neodpovídají-
cí očekávání. Pokud nemáte příliš vysoké 
nároky, nudit se pravděpodobně nebude-
te. Ovšem s čistým horrorem má něco 
společného přibližně čtvrtina povídek. 
To je tak, když sestavujete sbírku povídek 
o upírech a zapomenete přitom na ty upí-
ry…

• Ondřej Kocáb
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horror JaKo hudební 
INSPIRACE

téma

Skladeb inspirovaných horrory existuje 
nepřeberná řada. Jen ty koncentrované 
specifičtěji na lovecraftovské univerzum 
z tohoto výčtu tvoří patrně nejvýraznější 
část (a některým z nich se věnuje kolega 
Kocáb v samostatném článku). Samotná 
inspirace může mít mnoho podob, může 
jít o vlastní zpracování příběhu, odkaz na 
něj, letmou inspiraci, jistou formu pocty, 
vyjádření obdivu nebo vyloženě o pře-
hrání určitého motivu. Rozsahová složka 
je opravdu nekonečná. Tedy zde jen pár 
příkladů.

Vynechat jistě nemůžeme skladbu The 
Call of Ktulu ze druhé desky Ride the 
Lightning (1984) kapely Metallica. 
V rámci alba skvělý vrchol, výborné za-
končení, doznívající v posluchačových 
uších a mysli ještě dlouho po umlknutí 
posledního tónu. Samostatně až monu-
mentální opus plně reflektující kosmic-
kou hrůzu Lovecraftova mýtu Cthulhu. 
Skladba potvrzující tradici instrumen-

tální skladby na každé desce, která byla 
narušena až na pátém tzv. Black albu. Ač 
se píseň původně jmenovala jinak a čás-
tečně se na jejím vzniku podílel ještě ně-
kdejší kytarista kapely Dave Mustaine, 
konečné horrorové ladění vlastně není 
vůbec žádným překvapením. Kytaris-
ta kapely Kirk Hammet je doslova blá-
zen do horrorů. Má hned několik kytar 
s motivy z horrorových filmů, dodnes 
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sbírá různé horrorové propriety včetně 
filmových plakátů a uspořádal dva roční-
ky svého vlastního horrorového festivalu. 
Horrorové filmy měl rád i baskytarista 
Cliff Burton, společně s Hammetem na 
šňůrách sdíleli společný pokoj a volný 
čas trávili sledováním horrorů. Je možná 
spíše s podivem, že výraznějších horroro-
vých písňových odkazů se v tvorbě kapely 
neobjevilo více. 
Aby se neřeklo, že je tenhle článek jen 

o punku a metalu, zmíníme jednu píseň, 
jejíž interpret či název vám pravděpo-
dobně nic neřekne, ale jakmile zaslech-
nete jen pár vteřin melodie, jste-li dříve 
narození, hned vám povědomě naskočí. 
Protože tohle byl svého času hit. V sedm-
desátých a osmdesátých letech vznikla 
spousta psychologických horrorů o para-
noi, stihomamu, voyerismu a psychickém 
rozpadu osobnosti (např. Lynchův The 
Blue Velvet). V ulicích se začaly obje-
vovat kamery, investigativní a bulvární 
novináři každého jen trochu známějšího 
člověka sledovali takřka na každém kro-
ku. Jedinec začal vnímat ztrátu soukromí, 
čím dál více si uvědomoval zužování své-
ho intimního prostoru, vlastně neustále 
byl pod nějakým dohledem někoho. Sta-
vy stihomamu, paranoie ale i voyerismu 
dostaly živnou půdu. O této hrůze reali-
ty a uvědomění si neustálého nebezpečí 
vznikla spousta horrorových příběhů. 
S touto psychologicky horrorovou té-
matikou realisticky a až sociálně kriticky 
operuje ve své atmosférou jinak veselé 
a tělo roztancovávající písni Somebo-
dy‘s Watching Me ze stejnojmenného 

alba (1984) americký zpěvák a skladatel 
Rockwell. Písni veselé a energické, ov-
šem jen, než se zaposloucháte do textu. 
Anebo zhlédnete stylově žánrový (vý-
borný) videoklip. „Jsem jen průměrný muž 
s průměrným životem (…) Jediné, co chci, 
je být sám v mém průměrném domě / ale 
proč se pokaždé cítím / jako bych byl v Zóně 
soumraku? (…) Když v noci přijdu domů 
/ rychle zavírám dveře / lidé mi volají na 
telefon, kterému se snažím vyhnout. / Nebo 
mě mohou vidět v televizi. / Nebo jsem snad 
paranoidní? / Když jsem ve sprše / bojím se 
umýt si vlasy / protože bych mohl otevřít oči 
a najít někoho, jak tam stojí!“ O stihoma-
mu, svým způsobem paranoi a psychic-
kému rozpadu, je vlastně i Psycho, na 
něž píseň odkazuje. Jen pro zajímavost, 
v refrénu písně zpívá doprovodné vokály 
Michael Jackson.
Přímo pro stejnojmennou filmovou 

adaptaci románu Stephena Kinga Řbi-
tov zviřátek natočili v roce 1989 ame-
ričtí punkrockeři Ramones skladbu Pet 
Sematary. Objevila se na jedenáctém 
albu kapely Brain Drain a stala se jedním 
z největších rozhlasových hitů Ramo-
nes. O vznik skladby se zasadil samotný 
Stephen King, jako velký milovník Ra-
mones kapelu, když hrála v Nové Anglii, 
pozval k sobě domů a předal baskytaris-
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tovi Dee Dee Ramoneovi výtisk Řbitova 
zviřátek. Dee Dee se s knihou odebral do 
sklepa a za hodinu se vrátil s textem pís-
ně. „Následuju Victora na posvátné místo 
/ to není sen, nemohu utéci. / Stoličky a te-
sáky a cvakání kostí / duchové skučí mezi 
náhrobky. / A v noci, když je měsíc jasný / 
někdo zakřičel, něco není v pořádku. / Ne-
chci být pohřben na řbitově zviřátek. / Ne-
chci znovu žít svůj život.“ Bubeník Marky 
Ramone Dee Deeho přirovnal ke Kingo-
vi, oba prý psali věci, s nimiž se lidé moh-
li propojit a ztotožnit, protože „pronikli 
zvědavostí, obavami a nejistotou, které si 
s sebou nosili a nemohli je vyjádřit slovy.“ 
Se strukturou písně pomáhal producent 
Daniel Rey, producent Jean Beauvoir 
z Plasmatics naproti tomu pomohl sklad-
bě dodat komerčnější styl vhodný pro rá-
dia a zapojení do filmu. Videoklip k písni 
se natáčel na hřbitově Sleepy Hollow ve 
stejnojmenné obci během chladné 
lednové noci. Existuje i alternativní 
verze videoklipu obsahující ukázky 
z filmu. Přes veškerý úspěch v rá-
diích a ukázkovou hitovost nebyla 
skladba přijatá jen pozitivně. Do-
čkala se nominace na dnes již ne-
udělovanou cenu Razzie Award za 
nejhorší původní píseň roku 1989. 
Navzdory nominaci se skladba do 
dnešních dnů dočkala hned několi-
ka coververzí. Nechybí např. v kon-
certním repertoáru Blondie, Misfits 
nebo Rammstein. Pro remake Pet 
Sematary z roku 2019 skladbu pře-
hráli punkrockeři Starcrawler.
Horrory se ve své tvorbě opako-

vaně inspirovala metalová kapela Törr 
považovaná za jednu z prvních českých 
black metalových skupin. Už koncem 80. 
let hudebně zpracovala příběh o Calibo-
vi. Silně Poeovsky nasáklá je skladba Král 
Mor z první desky Armageddon (1990): 
„Sliny šílence ještě se chvějí / lopatou vápna 
snad zahladíš pěnu / v nelidský pohled oči 
mu tlejí / navěky zůstane v tom nechutném 
stavu.“ Na druhé desce Institut klinické 
smrti (1991) se objeví hned dvě přímé 
inspirace, Fantomovská Libreto smr-
ti (Fantom opery) a plameny ožehnutá 
Pán snů (Noční Můra Na Ulici Elm): 
„Únava duše a v srdci kámen / na prstech 
nože, spálená tvář / cítím dech hrobů a sly-
ším ámen / krvavé lože, zvrácená tvář.“ 
K originálně pojaté mrazivé baladě se ka-
pela uchýlila na třetí desce Chcípni o kus 
dál skladbou Svatební noc v pohřebním 
voze: „Hřbitovní kvítí tak krásně kvete / 
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cítí lásku, proto neuvadá / havrani sedí po-
slušně za sebou / tváří se, tak nějak slav-
nostně. / Svatební noc v pohřebním voze / 
musí být milostný ráj / když tlačí dřevěný 
lože / já cítím hrobový kraj.“ Je obrovská 
škoda, že kapela u podobné poetiky ne-
zůstala i na dalších nahrávkách.
V roce 1990 vydala slovenská rockmeta-

lová kapela Tublatanka desku Nebo Pek-
lo Raj. Album otevírá skladba Démon 
pomsty velmi chmurným a temným 
intrem. Stylová singlovka trefně charak-
terizující tehdejší metalový zvuk kapely. 
Text vlastně podle všeho není inspirován 
žádným horrorem, je to spíše tako-
vá temně laděná agitka, ale mimo 
jiné se v něm zpívá: „Ten kto má krv 
na rukách / zhynie na vlastný strach 
/ lebo tuší, že je sám / proti celým 
dejinám. / Preto stále uniká / noč-
nou tmou před briežděním / dnes ho 
úsvit odhalí / tu pred súdom posled-
ným“ a celou skladbu věnčí důraz-
ný refrén: „Démon pomsty vstáva / 
v čiernom očakává, tých / krotý odídu 
do pekla s ním, lebo preliali krv nie-
vinných.“ Taky v tom slyšíte trefný 
popis amerického horroru Pump-
kinhead (1988), který se do naší 
distribuce dostal pod názvem Dé-
mon pomsty? Mně se ten film okamžitě 
vybaví pokaždé, když tu skladbu slyším. 
Jen považte sami, to prostě nemůže být 
náhoda.
Jak bychom mohli vynechat nejznáměj-

ší a nejúspěšnější domácí propagátory 
horroru v hudbě, jihlavské gothic rockery 
XIII. století? Ti mají horrorovými příbě-

hy, postavami i legendami inspirovaných 
tolik skladeb, že by se dalo vybírat čistě 
jen namátkou (např. Horizont události, 
Candyman, London After Midnight, 
Mistr a Markétka, Nosferatu Is Dead, 
Legenda o Krysaři, Květy zla). My však 
pár slov ztratíme o skladbě Transyl-
vanian Werewolf ze čtvrté desky We-
rewolf (1996). Neb „Slyšte, jak nám děti 
noci hrají. (…) Vše co jsi chtěl, svoji víru 
i sen / temná znamení zvou, času málo je, 
už jdou. / V uších ti zní, touha vlkodlačí, 
temná znamení zvou / a ty víš, že má noc 
je čaroděj / má noc je čaroděj.“ Jak již název 

napovídá, a výstižně odhaluje výpravný 
gotický horrorový videoklip, který kapela 
natočila v roce 1997, skladba příběho-
vě kombinuje upírský a vlkodlačí svět. 
Smutný, věčným stínem a soumrakem 
zahalený romantický, osudový příběh, 
opravdu jako ze staré gotické povídky. 
V roce 2007 vyšlo DVD History & Ra-
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rities, které kromě několika live skladeb 
a fotografií, obsahuje i dokument o natá-
čení videoklipu k této skladbě.
Osmdesátá léta 20. století byla dekádou 

velkého boomu horroru, který se zamě-
řil hodně na odrostlejší děti a mládež. 
Byť na sebe rapper Vanilla Ice pouká-
zal až v devadesátkách, je bezpochyby 
dítě osmdesátek. A navíc, narodil se na 
Halloween. I on tedy po letech ucítil 
potřebu vyznat se ze své obliby horrorů, 
nejen tedy těch osmdesátkových, a na 
desku W. T. F. (2011) zařadil skladbu 
Born On Halloween, k níž si přizval 
Insane Clown Posse. Skladba je zajíma-
vým spojením osobní zpovědi, horrorové 
pocty a příběhu o chlápkovi narozeném 
na Halloween. Skladbou se proplétá 
mnoho žánrových asociací a názvů kul-
tovních horrorových příběhů. Jde o rapo-
vý text, plný dvojsmyslů a alegorií, takže 
překlad je jen informativní a intuitivní: 

„Doktor ho plácl po zadku / jeho hlava se 
otočila jako ve Vymítači ďábla / hodně blbé 
pro karanténu (…) Sledují ho, sakra / mlu-
ví, ale pak je umlčel / jako Mlčení jehňátek 
/ To není Blair Witch Project / je to živé 
a v mase (…) Je noc, která tě nutí křičet / 
Nebojte se, je Halloween / Mé flow je tak 
psychotické / zabíjí, když jsem na scéně / 
Právě jsem dorazil na párty / Narodil jsem 
se na Halloween / dělám nečekané / Micha-
el Myers ve vaší čtvrti.“ Nechybí Hellrai-
ser, The Texas Chainsaw Massacre, Hills 
Have Eyes, A Nightmare on Elm Street 
ani Ozzy Osbourne s netopýrem a vtí-
pek s Hitchcockem: „Někteří mu říkají 
Psycho / hip hopový Norman Bates / Dámy 
mu říkají Alfréd / protože jsou hotové z jeho 
Hitchcocka.“ Kromě toho má píseň velmi 
dobře zpracovaný videoklip, na němž je 
nejděsivější fakt, že pochází z produkce 
Disney a zpočátku vypadá jako k nějaké 
animované pohádce. Ale jakmile se za-

posloucháte do textu…
Když už jsme u toho svátku všech 

milovníků horrorů, strachu a hrů-
zy, asi by bylo trefné (už i proto, že 
tento text píšu právě na Halloween) 
zmínit pár coverů, adaptací, sam-
plů, předělávek a citací ikonické 
až kultovní a na trůnu nejstylo-
vější horrorové melodie neotře-
sitelné Carpenterovy skladby ke 
stejnojmennému filmu. Ano, jde 
o Halloween Theme. Carpenterův 
typický minimalismus, který však 
drtí mozek, ne brnká, ale bodá do 
nervových center a zařezává se 
do mozku a morku kostí. V roce 
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1999 skladbu jako Halloween Theme 
(Intro) nahráli němečtí thrash metalisté 
Protector a o rok později vydali na de-
monahrávce Ressurected. Nutno říci, že 
Carpenterův motiv je tak silný, že z něj 
mrazí i v metalové verzi. Velmi stylovou 
a neméně atmosférickou předělávku pro 
akustickou kytaru a violu vystřihl počát-
kem roku 2016 nizozemský youtuber, 
muzikant a milovník violy Marc v/d Me-
ulen. Po svém téma adaptoval a hlavní 
motiv zpracoval pro skladbu Halloween 
(vyšla v roce 2009 na stejnojmenném 
EP) kanadský elektroindustriální project 
Zombie Girl, který tvorbou dává volný 
průchod svému černému humoru a obli-
bě béčkových horrorů.

A na závěr si zatancujeme. Protože ka-
ždá událost je dobrá, končí-li tancem. 
Abychom potěšili i naše slovenské čte-
náře a čtenářky a neopomenuli upírskou 
komunitu, nesmí v našem výběru chy-
bět i skočná horrorpunková odrhovačka 

Dance Like Dracula slovenských The 
Karnsteins. Ta se objevila na letos vyda-
ném EP Fhtagntastic Necropunk. Sklad-
ba je alegoricky zajímavá tím, že se jejím 
prostřednictvím díky názvu kapely a ná-
zvu písně setkávají dva nejslavnější upír-
ské rody. Chybí už jen Lestat s Akashou. 
The Karnsteins svou tvorbu popisují jako 
něco mezi heavy metalem, 70‘s rockem  
à la Alice Cooper, trochu Screaming Lord 
Sutchem a hlavně punkem Misfits stylu. 
Nevyhýbají se však ani D-beatu, gothic 
rockovým a psychobilly vlivům. Dance 
Like Dracula je ovšem ryze taneční zá-
ležitost pro romantické pogo před prázd-
nými zrcadly pokrytými pavučinami pří-
padně mezi otevřenými rakvemi.

A jaká je vaše oblíbená horrorem ovliv-
něná píseň?

• Honza Vojtíšek
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Opus magnum 
Dawid Kain

Již několik let se povídalo, že Albert 
Bator prožívá hlubokou tvůrčí krizi. 

V podstatě se to očekávalo – kritici ka-
tegoricky prohlašovali, že umělec dorazil 
do samotného konce cest hudební kari-
éry a nebylo už nic, co by nevyjádřil na 
předchozích albech. Někdy kolem pro-
since 2007 se Bator konečně odmlčel, na 
svých internetových stránkách jen lako-
nicky napsal: „loučím se, věrní fanoušci 
a přátelé“. Ze dne na den vyhodil všech-
ny členy kapely a vypařil se.
„Zabil se,“ prohlásil Kacper a vybuchl 

nervózním smíchem.
Seděli jsme u mě na balkóně, smutně 

kouřili cíga a čuměli do nebe, které ten 
večer bylo tak prošpikované hvězda-
mi, až ve mně vzbuzovalo jakýsi vnitř-
ní strach, úplně jako bych se znovu stal 
děckem a všude viděl věci, které ještě 
nedokážu pojmenovat, protože se k nim 
žádná slova nehodí.
„Kecáš, kámo. Kecáš, to je všechno. Kdo 

ti namluvil takové kraviny?“
Sklepl popel přes zábradlí, aniž by si vši-

ml, že pod ním zrovna procházelo hejno 
puberťaček, které se vypravily – jak vy-
plývalo z jejich písklavých výkřiků – na 

Trh, aby si trochu zašílely. Tenhle rok 
konečně končil, ale nepatřil k obzvláště 
povedeným.
„Pocit takový mám. Že nežije. Udělal, 

co měl a vyrazil do nebeského exilu. Měl 
ty nejlepší příklady – Cobain, Curtis – 
podobná andělská extratřída. Opravdo-
vý umělec umírá v okamžiku, kdy končí 
své dílo. Pro takové lidi nemá život bez 
umění nejmenší smysl.“
Nějakou půlminutu jsem se ani nepo-

koušel ozývat, potichu jsem trávil Ka-
cperova slova a hleděl, jak se můj dech 
proměňuje v páru a mizí na pozadí nebe 
děsivě se na nás šklebícího miliardami 
hvězd.
„Končí své dílo“. Ale co je to to „dílo“ 

– přemýšlel jsem – a proč by někdy 
mělo být ukončené? Velké umění přeci 
překračuje daleko za noty, ale málokdo 
o tom věděl tak dobře, jako Bator.
„Nevěřím. Ani tomu, co říkáš, ani tomu, 

o čem teď píšou novináři a kritici. Že 
jako Albert řekl už všechno a teď mu 
zbylo jen zavřít krám, navždy zamknout 
svoje studio a všechny nástroje rozjebat 
na prach nebo spálit. To samé jsem sly-
šel ve dvatisícetřetím, a pak vyšla deska 
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Delírium v odpadu a celá ta banda nevě-
řících musela sbírat brady ze země.“
Kacper se na mě podíval pohledem pl-

ným těžce identifikovatelného soucitu. 
Pomalu vydechl kouř nosem. Zachrchlal 
a plivnul přes zábradlí.
„Ale moment, moment. Nebyla to náho-

dou ta deska, na které propojil free jazz 
s industrialem? Ta, co byla jakože velmi 
geniální, ale ani jednou se to nedalo po-
slechnout celé, protože – jak napsali ve 
‚Stroji‘ – ‚snadnější se zdá jít v zimě do 
Częstochowé jen v sandálech‘?”
„Mně se to líbilo.”
„Mně se to, mně se tamto! Protože jsi 

trouba, Marcine. Ty jsi obyčejná Batoro-
va groupie, jen máš koule a vousy. Nechal 
by ses přefiknout, jen kdyby dál nahrával 
ty své písničky. Tak už neskuhrej a smiř 
se s pravdou: Albert Bator je mrtvý.”

* * *
Byl jsem si jistý, že se nezabil, ale i přesto 
jsem začal být znepokojený. Albert měl 
už dříve závažné problémy – jak se sebou, 
tak i se svou tvorbou. Nikdy však neřekl, 
že definitivně končí. Často jsem zíral na 
polici, kde jsem měl všechny jeho desky – 
celkem dvanáct (včetně tří „live”) – a pře-
mýšlel jsem, jak bude vypadat můj život, 
jestliže Bator nenahraje tu třináctou.
Pokud o tom nevíte, nebo jste to možná 

zapomněli – v což nevěřím, protože kaž-
dý fanoušek zná tu historii zpaměti – při-
pomenu vám, jak to s Albertem Batorem 
vypadalo od začátku. Poprvé se hudebně 
projevil, když měl čtrnáct let. Projevil 
v úzkém významu toho slova: to zname-

ná, že se neobjevil v nějakém takovém 
marném Přehledu Dětské Písně v Hor-
ní Dolní, ale rovnou na Festivalu Alter-
nativní Hudby v Mysłowicích. Když na 
scénu vystoupil sráč s akustickou kytár-
kou, část publika jen vyprskla smíchy. 
Ale jakmile dohrál první autorskou ba-
ladu, nesmál se už nikdo. Všichni věděli, 
že to děcko bude jednou megahvězdou. 
A měli kurevskou pravdu.
Následující roky přinesly čím dál větší 

úspěchy. Albert v šestnácti natočil první 
desku – okamžitě se dostala na žebříč-
ky bestsellerů, i když to bylo dílo výrazně 
nízké kvality. Ovšem písničky hovořící 
o samotě, smrti a nespočetných nervo-
vých zhrouceních se zalíbily tisícovkám 
posluchačů a i svébytná legenda geniál-
ního mládežníka způsobila kolem Ba-
tory trochu šumu. Barevné časopisy se 
praly o rozhovory s, jak bylo psáno, „ta-
jemným, hezkým chlapcem“, „andělem 
v tmavých brýlích“, ale on byl v kontak-
tech s médii neobyčejně ostražitý a půso-
bil dojmem hodně se stranícího. Jakoby 
věděl, že sláva je bomba s opožděným 
výbuchem. Klubové turné v šestadeva-
desátém se přerodilo v čistý chaos. Před 
podniky mohoucími pojmout ne více 
než dvě stě tři sta osob stály kilometrové 
fronty. Všichni ho chtěli poslouchat, ka-
ždý si chtěl domů odnést alespoň střípek 
jeho umělecky zpracovaného zoufalství, 
které se ze soukromého dramatu nepři-
způsobivého jedince nečekaně proměnilo 
v národní poklad. Kritici se hlasitě poza-
stavovali nad tím, jak dlouho to šílenství 
může trvat.
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V té době jsem se od Batorovy tvor-
by ještě držel daleko. Myslel jsem si, že 
celé to haló je jen nějaký hype, vynese-
ní nějakého blbečka na piedestal, však 
víte – neurotické děcko mající vyplnit 
díru na hudebním trhu pro emocionálně 
nestabilní lidi. Sralo mě, když něco bylo 
hodně populární, propagované napravo, 
nalevo. Když se to líbí všem, je to k ni-
čemu – takový byl můj názor. Náhoda 
rozhodla, že jsem se v devadesátém os-
mém rozhodl dát Batorovi šanci. Zrovna 
mě sklátila chřipka, jak známo: horečka, 
loupání v kostech, zimnice. Věděl jsem 
už, že nejbližší dny strávím v posteli, 
tak jsem si z posledních sil koupil ně-
kolik desek – vlastně naslepo, bral jsem, 
co bylo po ruce. A osud chtěl, aby mezi 
nimi byla i druhá dlouhohrající deska 
toho „mládežnického hrdiny“ nazvaná 
Zdeptán zaživa. S horečkou dosahující 
devětatřiceti stupňů, převalující se v roz-
házené posteli jako v sotva opuštěném 
kokonu, zalitý ledovým potem, jsem 
poslouchal písničky, které předefinovaly 
moje ponětí o tom, čím může být hud-
ba. Za prvé, každá skladba byla jakoby 
z jiného soudku. Každá udržována v jiné 
stylistice, míchající tak odlišné vlivy jako 
metal či blues, jazz, glam rock, pop nebo 
dokonce folk. V devadesáti devíti pří-
padech ze sta by ze stejně chaotického 
mixu vznikl čistý, dokonce ani gramem 
umění nezkažený kýč. Ale ne tentokrát. 
Chlápek s kapelou smíchali všechno se 
vším, v jednotlivých kusech vyvoláva-
li souboje mezi jednotlivými nástroji. 
Zpěvák plnil funkci ztraceného, vyděše-

ného rozhodčího. Snad jsem i byl tehdy 
nemocí upoutaný na lůžko, ale ta deska 
byla v podstatě taky nemoc, virus, který 
napadal jednotlivé hudební žánry, otis-
koval do nich značku velkého tvůrce. Po-
chopil jsem, že Bator – ať už by se vyjad-
řoval v jakékoliv stylistice – i tak zůstane 
pořád sebou. Samotářským, bohem pod-
vedeným, dezorientovaným, před médii 
uzavřeným, znásilněným požadavky fa-
noušků… ale přesto sebou.
Po návratu k plné síle jsem se stal pl-

nokrevným milovníkem Alberta Batora. 
Rychle jsem si sehnal debutní desku, br-
blající, že ji budu poslouchat s takovým 
zpožděním. Nemýlil jsem se – byla skvě-
lá. Kytarová, akustická, baladická, tichá, 
ale zároveň dojemná, upřímná, syrová, 
autentická v každém decibelu.
Následující roky jsem kariéru Alberta 

a jeho kapely sledoval se zatajeným de-
chem. Jen několikrát se mi podařilo pro-
tlačit na koncert, ale, Kriste Pane, jaké to 
byly spektákly! Bator ovládal diváky na-
prosto totálním způsobem, každou emo-
ci vysílal bez jediné falešné noty, chytal 
za hrdlo, naplňoval blažeností a pak 
námi náhle bušil o stěnu, aby nakonec 
zanechal s pocitem nenaplnění, nečeka-
né ztráty, jako uprostřed noci opuštěnou 
milenku, která chce více a přímo škemrá 
o ještě jednou.
Později však začaly problémy s droga-

mi. Sláva na Alberta čím dál více dotíra-
la – i přesto, že hrál hudbu pro nečetné, 
poslouchaly ho nespočetné masy. Feto-
val, propadal závislosti, mizel na dlouhé 
týdny. Míval jakési ulítlé stavy, dorážel 
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pozdě na koncerty, spal, s kým se na-
manulo. Drbalo se o tom, že každá jeho 
buchta, byť by byla sebeméně pěkná, 
se dříve či později dostane na nějakou 
obálku. Rozcházel se pak se všemi těmi 
modelkami, herečkami a písničkářkami 
v atmosféře skandálu. Šly povídačky, že 
nějakou přiměl k potratu, jiné zase zlo-
mil čelist, když ji orálně znásilňoval. 
Bylo čím dál hůře. Tropil výtržnosti, de-
moloval hotelové pokoje, pil až do úmo-
ru, házel lahve na obsluhu. Dvakrát se 
otřel o smrt předávkováním.
Říkalo se, že dosáhl dna, že umře kaž-

dým dnem, že už překročil všechny hra-
nice jaké se jen dalo. A pak, jako blesk 
z čistého nebe, uhodilo vyjasnění zá-
hady. Vyšla deska Tortura tisíce zrcadel 
– všichni kritici i fanoušci byli opět na 
kolenou! Teprve teď pochopili umělcův 
záměr, nemohli vůbec uvěřit, jak lehce 
se dali zmást. Protože Albert Bator to 
všechno dělal záměrně. Hrál to. Vůbec 
nebyl takový, jak se soudilo. Nebyl jen 
další padlou hvězdou hroutící se před 
objektivy kamer k samotnému dnu. Hrál 
to jako kandidát na Oskara… Hrál to jen 
proto, aby nakonec každý svůj neúspěch 
přetvořil v novou píseň. Prožít, zazpívat, 
nahrát – to byla jeho metoda, jak si po-
radit s tím, co ho potkávalo. Po odchodu 
ze studia okamžitě skončil s drogama, 
jako kdyby ho to nic nestálo, jako by to 
byla jedna z věcí, které je možné udělat 
jen tak. Čistý se objevoval na koncer-
tech, čistý přebíral ceny pro „Interpreta 
roku“ a za „Desku roku“. Bez miligra-
mu podpory podával výstupy, o jakých 

se dříve jeho posluchačům ani nesnilo. 
Znovu se vydrápal na vrcholek, znovu 
do něj byli všichni udělaní až po uši. No, 
snad s výjimkou bývalých milenek, které 
mohly už jen nevěřícně poslouchat, jak 
se jejich jména míhají ve slokách a ref-
rénech skladeb hraných takřka neustále 
dokola většinou rádií.
Maje na paměti všechny tyhle události, 

i teď jsem ho podezříval, že to Albert jen 
hraje, že se znovu rozhodl hrát o největší 
sázku. Nemohl se prostě jen tak rozlou-
čit s muzikou, rozpustil kapelu a šmytec, 
konec skladby. To prostě vůbec nešlo do 
hlavy! Rezignovat na něco, co tak milo-
val? Dát si pokoj? A to všechno po tom 
všem, co prožil, jak na scéně, tak i mimo 
ni?

* * *
Míjely další týdny, ale Bator stále mlčel 
jako zakletý. Internetová stránka kapely 
nebyla aktualizována už více než měsíc. 
Něco bylo špatně, to už nebyla sranda.
Rozhodl jsem se, že ho musím najít. Že 

se musím dozvědět, proč se Albert Bator, 
největší hudební talent posledních dvou 
dekád, najednou propadl do země.
„Tobě snad opravdu jeblo, Marcine. 

Opravdu ti už totálně hráblo.“
Věděl jsem, že volat to Kacprovi je na-

prostý omyl, ale věděl jsem také, že jeho 
kontakty mi mohou v hledání hodně po-
moci.“
„Nejeblo a nehráblo. Prostě chci, aby se 

několik věcí navždy projasnilo. A ty mi 
v tom pomůžeš.“
„Já? Myslím, že ti vyhořely všechny po-
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jistky. Nic neprojasním, protože mám 
rád, když je temno.“
Kacper a ty jeho slovní hrátky.
„Tady nejde o to, abys mi na to téma 

hned napsal celou magisterku a sehrál 
na pendrive deset multimediálních pre-
zentací. Krátký soubor, kámo. Nebudu tě 
k ničemu přemlouvat, k žádnému tahání 
se po dávno zavřených barech ani hos-
podách pod temnou hvězdou. V tuhle 
chvíli potřebuju pouze telefon. Anebo 
adresu. Cokoliv.“
„Telefon, telefon. Ale na koho? Mluv 

přesněji.“
„Dvě slova: Bartłomiej Kołakowski… 

Vždyť toho chlápka znáš více než dob-
ře.“
„Heh, no, říkal jsem, že se ti to zesralo 

od hlavy až k patě.“
Bartek mlátil do bicích během Batorova 

turné z přelomu let 2006/2007. Bylo to 
jejich poslední celostátní tour, nejdivo-
čejší a nejvíce schizoidní jízda, jakou si 
jen dokážete představit. Skončilo to náh-
le, když na venkovním koncertě u Varša-
vy Albert v jistém okamžiku hodil kytaru 
do davu, těžce zranil nějakého puberťáka 
a hned poté zapálil scénu dříve připra-
veným Molotovovým koktejlem. Nedo-
mluvil si to ani s manažery, ani s nikým 
z obsluhy akce. Tři členové kapely byli 
hodně popáleni – Kołakowski naneštěstí 
patřil mezi tyto nešťastníky. Kacper ho 
znal, protože se ten týpek kdysi scházel 
s jeho sestrou nebo něco takového. Prav-
da, páreček spolu randil jen dva měsíce, 
ale Kacper se s ním stihl opravdu hodně 
skamarádit. Dokonce podnikli několik 

společných městských tahů na Psilocy-
binu, jestli víte, co mám na mysli.
„Nekecej a dej mi to číslo. To je teď pro 

mě prioritní záležitost.“
„A s prací co?“
Už půl roku jsem pracoval v bulvárním 

internetovém portálu Faktická Fakta. 
Zní to jednoduše, lehce a příjemně, ale 
atmosféra bývala tíživá. Ostatně, psa-
ní o tom, která hvězda naposledy ojela 
kterou, která si udělala nahé fotky anebo 
čí domácí porno právě uniklo na síť, to 
není zase taková sladká krupicová kaše, 
jak by se mohlo zdát. Život lokálních 
celebrit tu a tam přiváděl k mentálnímu 
úpadku. Všechny ty přehnaně bílé bály, 
celonoční eskapády, bohaté rauty a divo-
ké výpady na takzvaný shopping, kdy se 
jako na potvoru zapomnělo vzít podprdu 
nebo kalhotky… Jedna velká šmíra.
„Práce není zajíc. Trochu volna ještě ni-

komu neuškodilo.“
„Jako bych slyšel sebe. No krása. Ale 

fajn, dělej, jak myslíš. Měl jsem tu adresu 
někde napsanou, počkej, moment, někde 
jsem to tady přeci měl…“

* * *
Neočekával jsem, že Bartek bude byd-
let v nějaké vyparáděné vile nebo jiném 
proskleném, pětihvězdičkovém domě, 
ale nepředvídal jsem taky, že mě adresa 
od Kacpera zavede do zahrádkářské ko-
lonie u Mírových alejí, ke zchátralému 
altánku se špínou zčernalými okny.
To by mě zajímalo, jak si v něčem tako-

vém poradíš s mrazem? Čím topit? Kde 
kouřit? Naštěstí tahle zima nepatřila 
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k obzvláště extrémním ohledně teploty, 
takže jsem mohl počítat s tím, že uvnitř 
najdu Kołakowského a ne ledový blok 
v jeho podobě.
Zaklepal jsem na cosi, co by se dalo na-

zvat dveřmi. Desky se zatřásly, jako by 
měly okamžitě odpadnout.
Nikdo neodpovídal.
Zaklepal jsem znovu, tentokrát důrazně-

ji.
„Coééééé?!“
Takže jsem přeci jen nepřijel zbytečně.
„Bartku? Jsi to ty? Tady je Marcin, Ka-

cprův kámoš!“
„Kůrvááá práce, spát nenechaj…“
Jen na okraj poznamenejme, že byly čtyři 

odpoledne.
Nakonec otevřel.
Myslel jsem, že padnu. Tedy – při po-

hledu na něj. Při pohledu na tak klasický 
vzhled bídy a zoufalství.
Za prvé tvář: vůbec ne huba nějakého 

dvacátníka, který až příliš často potahuje 
ze šlukovky a pravidelně konzumuje hou-
bičky, ale ksicht jako u letitého bezďáka 
s tak šesti křížky na krku. A ještě takové-
ho, jemuž se v genotypu smíchal špiritus 
a parfém z oddělení „Dobré a Levné“. 
Šedozelená brada. Vlasy podobné.
Za druhé: celá postava. Shrbený, skrčený, 

jako by se propadal do sebe, s vlivem času 
rozdrobenými kostmi. Napadlo mě, že 
to přeci nemůže být Bartek. Určitě jeho 
otec, strýček, „starostlivý“ soused nebo…
„Dobrej… dobrý den, eee, pane… Hle-

dám Bartołomieje Kołakowského.“
„Taks, khúrva, našel, chlape. Uprostřed 

noci, ale našels, kšertu.“

Zněl, jako by mu chyběl nejen velký po-
čet zubů, ale i značný počet šedých buněk 
mozkových.
„No… Hmm… Ten… B-bartek?“
„Ne, khúrva, Plyšovej Méďa!“
Takže to přeci jen byl on. Nikdo rozvážný 

by neřekl, že se chlápek sotva blíží třicítce.
„Dostal jsem tvou adresu od Kacpra,“ řekl 

jsem, vyděšeně zírající na nechutně popá-
lenou dlaň, kterou si Kołakowski hladil 
mastné vlasy. Prsty byly zdeformované, 
rudě červené, zbavené nehtů. Na jednom 
místě, zpod spálené kůže, dokonce prosví-
tala kost. „Pamatuješ si na něj? Kdysi ses 
scházel s jeho…“
„K věci, khúrva, kámo. Nebueš mě upro-

střed noci dršet na prahu. Mluv, vo co de 
a nazhle, pro dnes.“
Místo zubů měl pouze černé výrůstky, 

nejistě vyčnívající z dásní barvy hnijícího 
masa.
„Jde o Alberta.“
Na zvuk toho jména se shrbil ještě více. 

Začal si nervózně třít skráň, až celá zrudla. 
Zakašlal.
„Kdo tě na mě poslal? Psi, aghentura? 

Dýler, co sem mu něco dlu-ušil? Mluv!“
„Vždyť jsem ti říkal. Tvou adresu mám od 

Kacpra. Chci se jen dozvědět, kde je Bator, 
nic více. Nebudu dělat žádné problémy.“
Uklidnil se. Udělal krok ke mně a pak mě 

pohladil spálenou dlaní po tváři. Na dotek 
byla jako guma a tak silně smrděla spále-
ninou, až mi žaludek okamžitě vyskočil až 
do krku.
„Říkáš phravdu, brácho. Je čeba ho na-

jít. Vyctopovat a zabít. Sejmout, khúrva, 
úplně. Je to satan. Antikhrist… Satan!“ 
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Stáhl se, pozvedl prst, jako přednášející 
snažící se zdůraznit váhu svých slov. „On 
mi to udělal. Ten zkhúrvysyn. On mě 
zničil. To nejni člověk. On… To je rozený 
ďábel. Kus antikhrista.“
„Kde se může skrývat?“ zeptal jsem se. 

Cítil jsem, že jestli nezarazím tu tirádu, 
opravdu nás tady zastihne noc.
„Nevím. A nechci vě-et! Říkají, že přet 

poslední thrasou něco koum-al ve Studiu 
Nosčiče. Často tam lozil.“
„Počkej. Jde o to studio, kde nahrál De-

lírium…? Vždyť tam byl požár, nějaké 
dva roky zpátky. A navíc se Nosič, podle 
všeho, nakonec přesunul do Trójmiasta.“
„Do řiti s Nosčičem, Bator tam chodil 

a koum-al, dyť to řikam. Řikal, že tam 
nahraje poslední desku. Řikal, že nakonec 
pustí k hlasu tu hnilobu. Roztančenou 
psivilizaci smhrti. Jeho slova!“
„Možná žertoval?“
„Nevím! A nechci vě-et. Je mi po tom 

hovno. A teď už padhej! Běž, zmiz! A ni-
komu nevykhládej, cos tu slyš-l. Bo tě, 
khúrva, sejmu!“
Zabouchl mi před nosem ty své jakoby 

dveře, až se z nich rozlétly třísky. Zasle-
chl jsem sérii divných zvuků, doléhajících 
zevnitř. Snad si povzdechl, pak říhl a pak 
začal nebezpečně chrčet, jako by se dávil.
Nevěděl jsem, zda by tyhle informace 

stačily komukoliv k nalezení alespoň pr-
dele v kupce sena, ale nic více jsem neměl, 
kromě relativního ponětí, kde je – tedy 
spíše kdysi bylo – Nosičovo studio.
„Díky,“ křikl jsem.
Nikdo neodpověděl.
Chrčení ustalo.

* * *
Svého času bylo o tom požáru velké 
haló, protože Nosičovo studio bylo kdy-
si na takzvané vlně – obzvláště poté, co 
tam Albert nahrál Delírium v odpadu. 
Značná část podzemí držela Nosiči silně 
palce, protože ten týpek již od poloviny 
devadesátých let podporoval alternativní 
scénu Malopolska. Jeho spektakulární 
úspěch měl pomoci přinejmenším něko-
lika méně známým kapelám. Bator na-
víc sliboval, že jestli se Delírium… bude 
dobře prodávat, tak on půlku výdělku dá 
na propagaci kapel, které má Nosič pod 
křídly. A že album zmizelo v sedmdesáti 
tisících kusech, tržba z nich byla veliká. 
Tehdy však požár všechny ty plány obrá-
til v prach a Nosič, ať už kvůli tomu nebo 
něčemu jinému, odjel z města a slehla se 
po něm zem.
Jel jsem tam druhý den, hned z rána.
Snad záměrně to studio vybudovali v ta-

kové prdeli. S poslední zastávky, Sídliště 
Złocień, jsem musel jít pěšky přinejmen-
ším půl hodiny a neuvěřitelně nasraný 
pičoval, že dopravní podnik autobusovou 
linku neposunul o těch několik kilome-
trů.
Šly řeči, že samotné studio uvnitř připo-

mínalo bunkr. Údajně díky tomu, že se 
tam nahrávalo hluboko pod zemí, jed-
notlivé skladby získávaly jakousi specific-
kou, klaustrofobickou atmosféru – hod-
ně tvůrcům na něčem takovém záleželo. 
Nemohl jsem vůbec uvěřit, že se zakrátko 
sám přesvědčím, jak to legendární místo 
vypadá a zda všechny drby o něm jsou 
pouze mýty nebo čistá pravda.
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Již zdaleka mě praštil do očí žalostný 
stav budovy: jedna ze stěn zčernala od 
plamenů, střecha se zase propadla, jako 
by ji vysoká teplota nějakým způsobem 
vsála dovnitř. Šance, že tady najdu Ba-
tora byly marné. Ale byla to jediná sto-
pa, jakou jsem měl, a neměl jsem i tak 
nic lepšího na práci. Nechtěl jsem se teď 
vracet do práce a vědět, že hned budu 
muset psát o rozvodu Kasi Faber, která 
chtěla nasrat budoucího bývalého man-
žela a tak ještě před stáním – před tím 
samým manželem – vykouřila nějakého 
úředníka. Opravdu jsem teď neměl hla-
vu na takové hlouposti. Velký umělec 
možná čekal na mou podporu.
Dovnitř jsem vešel nejistý a vyděšený, 

i přesto, že dveře byly široce otevřené 
a neviděl jsem žádnou živou duši. Uvnitř 
jsem našel pouze opuštěné, zdemolova-
né a ohořelé místnosti, které už několik 
let využívali nanejvýše zoufalí squateři. 
Vůbec nevím, proč jsem sem vlastně šel. 
Vždyť bylo jasné, že Kołakowskému se 
něco pomíchalo v palici. Dříve by ho-
lub v letu nasral do náprstku, než bych 
tady potkal Alberta Batora – nejjasnější 
hvězdu posledních let.
Lezl jsem ode zdi ke zdi, čím dál více 

na sebe naštvaný. Naivně jsem věřil, 
že nakonec něčeho dosáhnu, možná 
snad dokonce vytáhnu z bahna umělce 
první třídy, ale vypadalo to, že to zase 
skončí jako vždycky. Celý můj život byl 
pásmem neúspěchů, rozbitých vztahů, 
přepisovaných plánů a ztracených šancí. 
Neviděl jsem smysl mého konání, byl 
jsem frustrovaný a vyhořelý. Jediným 

světýlkem v temném tunelu mé exis-
tence byla hudba Alberta Batora. Kdyby 
nebylo jí, dávno bych to už zabalil.
Už jsem chtěl odtamtud odejít a nechat 

další hledání, honbu za neulovitelným 
klamem, z něhož by ani tak nevzešlo nic 
dobrého, být, když náhle k mým uším 
dorazil podivný zvuk – ani křik, ani psí 
štěkání. A pak se opět udělalo ticho.
„Haló?“ křikl jsem. „Je tu někdo?“
Nic, žádná odezva. Co však bylo zají-

mavé – ty zvuky se ozývaly jakoby zpod 
podlahy. Nikde jsem si nevšiml žádné-
ho vstupu do toho slavného podzemí, 
o němž mezi krakovskými muzikanty 
kroužily hotové legendy. Ještě jednou 
jsem prošel jednotlivými sály, zkoumal 
pohledem každý metr podlahy. Nakonec 
jsem v jedné z místností objevil něco ve 
tvaru poklopu. S obtížemi jsem zvedl 
těžký kovový poklop, pod nímž se na-
cházel červenou barvou líznutý žebřík. 
Po něm bylo možné sestoupit na nižší 
úroveň. Zaujat, jak vypadalo místo, kde 
Bator nahrál jedno ze svých největších 
arciděl, jsem sestoupil po tenkých příč-
kách dolů…
Bylo tam temno jako v nějaké zasra-

né hrobce. Nikde jsem neviděl žádné 
lampy ani jejich vypínače, takže jediné 
světlo, které jsem měl k dispozici bylo to 
pronikající průlezem. Škoda, že jsem si 
z domu nevzal baterku, ale teď už bylo 
asi pozdě na hořké litování. Rozhlédl 
jsem se okolo. Prostor vůbec nevypadal, 
jako by se tu kdy něco pálilo, možná 
s výjimkou jointů. Byl to dlouhý úzký 
sál, jehož druhý konec zahalovala ne-
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proniknutelná temnota. Doufal jsem, že 
tam někde jsou dveře vedoucí přímo do 
odhlučněných místností studia – srdce 
celé budovy. Ale kdybych šel po hmatu, 
daleko bych nedošel.
Pohledem sledující komplikovaně jed-

noznačně pojmenovatelné tvary, které 
přede mnou rýsovalo matné denní svět-
lo, vylovil jsem zrakem ze stínu řadu div-
ných, zelenkavě pableskujících symbolů. 
V prvním okamžiku jsem nepochopil co 
to může být. Vychován v úctě k vesnic-
kým i městským pověrám, podezříval 
jsem okamžitě nějaké nadpřirozené síly. 
Rozechvělým krokem jsem se vydal tím 
směrem a po chvíli se vše stalo jasné. 
Symboly budícími můj hluboký strach 
byly popořadě: play, stop, posun dozadu, 
posun dopředu a plus a mínus sloužící 
k nastavení hlasitosti.
Aniž bych dlouho přemýšlel, zmáčkl 

jsem play a vzrušený čekal, co se stane.
Zvuk, který jsem po uplynutí několika 

sekund zaslechl, mnou prošel od pat až 
po skráně jako elektrický proud. Byl to 
vřískot. Čistý vřískot. Zazníval odevšad. 
Kolem musely být nějaké silné sloupy, 
ale v tom temnu jsem je nemohl ani 
zahlédnout. Křik se po nějaké minutě 
neočekávaně přerušil, ale jeho místo za-
stoupily zvuky akustické kytary a zpěv. 
Okamžitě jsem rozpoznal hlas Alber-
ta Batora, byl ale změněný, z nějakého 
důvodu znetvořený – jako by vycházel 
ze dna stometrové studny. Bator ne-
zpíval normálně polsky nebo anglicky. 
Neužíval slov žádného mně známého 
jazyka, ale drmolil, tu vztekle štěkal, tu 

znovu nesnesitelně vyl, až mi začínaly 
nabíhat uši. Nemohl jsem uvěřit, že je 
to opravdu on, Albert Bator, ten samý, 
na jehož hlas svého času pěly slávu celé 
zástupy kritiků. Co se mu mohlo stát? 
Úplně zešílel? Než jsem na tu otázku 
dokázal odpovědět, z repráků zaznívala 
už následující skladba, pokud to vůbec 
bylo možné tak nazvat. Smyslu zbave-
né výkřiky a jeky, jejichž rytmus udávaly 
suché údery, jako by někdo bičoval nahé 
tělo. Když utichly, k mým uším dora-
zil zvuk kroků, klapot spojený s šourá-
ním. Kupodivu zněl jinak než všechno, 
co jsem slyšel před okamžikem, jakoby 
producent náhle přešel z kompletního 
Lo-fi na produkci vysoké kvality. Za-
skočilo mě to a trochu zarazilo. Teprve 
po nějakém čase mě napadlo, že ty kroky 
jsou slyšet tak výrazně, protože… vůbec 
nebyly nahrané.
„Nový nástroj,“ zašeptal někdo.
Ucítil jsem úder do zátylku a propadl 

hebké temnotě.

* * *
Něco mokrého.
Něco mokrého v kalhotách.
Vlhké, lepkavé dlaně.
Držel jsem něco slizkého, co mi… vy-

klouzávalo. Zpočátku jsem nevěděl, co 
to je, teprve když jsem otevřel oči, po-
chopil jsem, že…
„Hrej, nový nástroji, hrej! Jen na tebe 

jsem čekal.“
… ve smrtelně jasném světle zářivek 

jsem odhalil, že v rukou přeci křečovitě 
tisknu…
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„Hrej, nemáme moc času! Země se spi-
rálovitě stáčí přímo do nebytí!“
… že v dlaních svírám vlastní vnitřnos-

ti, vysmekávající se z břicha a že…
„Umění vyžaduje největších obětí, dra-

hý nástroji. Ono se rodí v bolestech, tak 
teď hrdlo nešetři! Stojíme oba na okra-
ji Konce Dějů, kdesi mezi Prostorem 
a Časem! Hraj! Skladbě chybí už jen tvé 
party.“
… a že někde sedím nahý, zkrvave-

ný, opřený o měkkou stěnu… a že to je 
vlastně nahrávací studio… Studio Nosi-
če, kultovní místo mladých umělců, mla-
dých písničká…
„Hraj!!!“
V okamžiku jsem se probral. Přede 

mnou stál Albert Bator. Takhle jsem si 
ho nepředstavoval. I přesto stále vzbuzo-
val můj obdiv. I když jeho vlasy teď byly 
úplně šedivé. I když byl nahý, jako já, ale 
jeho kůži křižovaly vybledlé pruhy jizev, 
vytvářejících komplikovanou síť vzorů, 
neznámých žádné z našich přízemních 
věd. I když byl starý, tak děsivě starý, 
v jeho očích se odráželo něco, co ani ne-
dokážu popsat. Nikdy jsem nesnil o tom, 
že ho uvidím zblízka, nikdy, já…
Okolo jsem viděl ostatky jiných obětí, 

jiných nástrojů – již prázdných nádob, 
v nichž se kdysi pohybovali zvuky tohoto 
světa: hnijící vnitřnosti, jako nezemské 
květy zšedlé pláty masa, kosti bělající se 
ve světle, až z toho bolely oči, celé svit-
ky lidské kůže jako roztrhané potahy… 
svitky kůže stažené při vytváření díla, 
jaké nikoho před Albertem Batorem ani 
nenapadlo nahrát.

Bylo vidět, že jsem nebyl jediným fa-
nouškem, který hledal svůj idol. Na bi-
cích nabodnuté lebky se na mě chápavě 
šklebily. Albert vypadal jako Bůh, který 
se po miliardách let těžké práce konečně 
rozhodl zešílet.
Pozvedl jsem jeho směrem ruce plné 

horkých vnitřností, jako bych prosil, aby 
na ně napsal svůj autogram…
„Hraj, kurva drát!!!“
Pochopil jsem… Mistr mi dal rozkaz 

s prvotní sílou.
Získal jsem cit, ale bolest stekla podél 

mé páteře jako blesk.
Zakřičel jsem tedy jak nejhlasitěji jsem 

mohl. Zavřískl jsem ze samotných hlu-
bin toho smrtelného těla. Křičel jsem 
ústy i ranami bolestně mě otevírající-
mi pro Umění a Vášeň. Rozeřval jsem 
se z plných plic, protože jsem věděl, že 
to je asi to jediné, co po mně zůstane. 
Skutečná díla se rodí v bolestech, kři-
čel jsem tedy, pln víry, vyprávějící krát-
ký, jednoslabikový příběh mé psychicky 
i fyzicky zmasakrované existence. Příběh 
krve, kterou jsem ronil. Příběh všech 
mých neúspěchů, ode dne, kdy jsem byl 
pouze školním vošoustem, až do oka-
mžiku, kdy jsem ničil další a další vzta-
hy, přiváděl k slzám každou z žen, která 
byla natolik hloupá, aby mi uvěřila. Trhal 
jsem se vztekle, divoce, zatraceně… ale 
krásně. A Bator tančil, zpíval a hrál na 
kytaru. Krvácel jsem, krvácel jsem až na 
samou hranici, mnul mezi prsty vlastní 
vnitřnosti a myslel na to, že ten můj křik, 
ten můj nádherný vřískot společně s tím, 
co teď hraje Albert… že to všechno… to 
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všechno vteřinu po vteřině zní čím dál 
lépe. Nemohl jsem přestat, balancoval 
jsem na laně napjatém mezi životem 
a smrtí. Křičel jsem strachem i štěstím. 
A byl jsem si zcela jist, že teď konečně 
jsem někým nenahraditelným, úplným 
a všechno, co se dělo dříve, bylo pouze 
předehrou připravující mě na tuto chvíli, 
na okamžik, v němž Albert Bator, excen-
trický génius, virtuóz utrpení, mě změní 
v arcidílo.

Překlad: Honza Vojtíšek

Dawid Kain (*1981)
Polský básník, esejista, autor horrorových, 
groteskních i bizarro fiction příběhů, pří-

ležitostný překladatel, videoherní scéná-
rista. Narodil se v německém Kolíně, žije 
v Krakově. Absolvoval práva na Jagelon-
ského univerzitě. Publikoval v několika 
časopisech, povídkami přispěl do mnoha 
antologií. Vydal tři společné povídkové 
sbírky s K. Kyrczem Jr – Piknik w piek-
le (2004), Horrorarium (2006) a Cho-
ry, chorszy, trup (2001). První román 
Prawy, lewy, złamany, o lidech, kteří 
jsou tajně, bez jejich souhlasu natáčeni 
tajemným „režisérem“, jež z nahrávek 
sestříhává nechutné a šokující scény, mu 
vyšel v roce 2007, o pět let později byl 
zdarma čtenářům poskytnut v podobě 
e-knihy. K dalším Kainovým románům 
patří temný psychologický horror Punkt 
wyjścia (2012). V roce 2010 vyšel výbor 
jeho horrorové, groteskní a absurdní 
tvorby z let 2004-2008 Makabreski. 
Pod jeho vlastním jménem vyšel román 
Ostatni prorok (2018). Letos se ukázala 
sbírka sedmi povídek Wszystkie grze-
chy Korporacji Somnium (2020). Kai-
novy příběhy oplývají krutostí, erotikou 
a vulgarismy, zrcadlí krajní emocionální 
stavy hlavních hrdinů, kteří jsou v kon-
fliktu s absurdností jejich světa. Łukasz 
Radecki o něm prohlásil, že je to „prav-
děpodobně jediný autor v zemi, který 
opravdu chápe, co je to bizarro a jak by 
se mělo psát.“ Česky Dawidu Kainovi 
vyšla povídka o návštěvníkovi podivné 
freak show a dojmech, které z ní získá 
Epilepsie je tancem (Epilepsia jest tań-
cem) v howardovské elektronické anto-
logii Třináctá hodina (2013). Povídka 
Opus Magnum vyšla v polské antologii 
věnované anglickému spisovateli Gra-
hamu Mastertonovi Dziedzictwo Ma-
nitou (2013).


