


Vážení čtenáři, vážené 
čtenářky.

Jak teď tak přemýšlím, 
měl jsem si toto oslovení 
schovat pro číslo s kani-
balskou tématikou.
V kanadské národ-

ní hymně O Canada 
se zpívá: „S planoucí-
mi srdci sledujeme tvůj 
růst, pravý Severe, silný 
a svobodný.“ Na násle-
dujících stránkách si 
však ukážeme, že občas 
je ten růst, minimálně 
populační, redukován. 
Alespoň v kanadských 
horrorech. Právě jim to-
tiž věnujeme téma toho-
to čísla. A v jeho rámci 
vás čeká pestrá škála 
příspěvků. Od recenzí 
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přes profily až po rozho-
vor s autorem Davidem 
Demchukem a jeho po-
vídku. Problémem ka-
nadského horroru může 
být fakt, že na první po-
hled lehce splyne s dal-
šími angloamerickými 
horrory. Pokusíme se je 
alespoň trochu odlišit 
a poukázat na kanadská 
specifika. Kromě toho 
však nabízíme i zajímavý 
pohled na temnou strán-
ku Londýna v horroro-
vých příbězích i četnou 
sadu povídek. V seriálu 
s nakladatelskými roz-
hovory tentokrát přiná-
šíme pohled pod přebal 
nakladatelství Carcosa 
a ve třetím rozhovoru 
a povídkou představíme 
pražského autora Domi-
nika Fialu.
Doufáme, že si toto čís-

lo v temném stínu javo-
rových listů vychutnáte. 
Přejeme příjemné čtení, 
v září se na vás těšíme 
s narozeninovým číslem.

HOWARD

Honza Vojtíšek

editorial
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howard téma

PŘÍBĚHY PSANÉ NA 
JAVOROVÝCH LISTECH

I v tomto čísle jsme nahlédli do análů literárního horroru. Tentokrát jeho 
temné a tajemné svitky nesli pečeť s javorovým listem.

Některé možná překvapí, že autor před-
lohy Ramba, David Morrell, fušoval 

i do horrorového žánru. Překvapením pro 
mnohem více čtenářů pak může být fakt, 
že je rodilým Kanaďanem. O Morrellově 
fenomenální povídce Oranžová je bolest, 
modrá šílenství, která byla roku 1989 oce-
něna cenou Brama Stokera, jsme v Ho-
wardu psali již minimálně jednou, neboť 
ji řadíme mezi jedny z nejlepších horro-
rových povídek vůbec, a pravděpodobně 
o ní psát v budoucnu znovu budeme (po-
řád jsme ještě nečerpali z tématu malíř-
ských horrorů), proto se teď věnujme jiné 
autorově zajímavé povídce. Tou je silně 
dramatický, drsný a psychologicky velmi 
tísnivý příběh o krizi identity a odhalo-
vání temných míst nejen osobní histo-
rie Krásné nestříhané vlasy hrobů (The 
Beautiful Uncut Hair of Graves, 1991). 
Jeho hlavní hrdina, Jacob, po tragické 
smrti svých rodičů odhalí dokumenty na-
značující jeho možnou adopci. Byť se jed-
ná jen o několik náznaků, které je možné 
označit za souhru náhod, Jacobově práv-
nickému mozku však indicie a vědomí, 
že by mohl mít někde sourozence, nedají 

spát a tak se vydá v jejich stopách. A jak 
už to tak někdy v příbězích bývá, odha-
lí více, než vůbec čekal a než by mu bylo 
milé. Temná historie se totiž často přikrý-
vá neprostupnou peřinou a v klidu odpo-
čívá zapadaná prachem. Do té doby, než 
někdo přijde a hromadu prachu rozkop-
ne. Waltem Whitmanem volně inspiro-
vaný příběh dlouho lavíruje na žánrové 
hraně, ovšem jak se nad ním více a více 
zatahují temné a husté mraky, nakonec 
přepadne na správnou stranu, čtenáři, 
i díky zvolené formě vyprávění, naskočí 
husí kůže a ti více citliví se nevyhnou ne-
příjemnému zachvění. Tento horror totiž 
není nechutně makabrózním, jako spíše 
lezavým, pronikavým a hustě dojemným. 
To možná nevyděsí prvoplánově im-
pozantně, ale když už to kopne, bolí to 
mnohem déle. Tohle se bude uvnitř dr-
žet dlouho. O to je to děsivější. Vnořit 
své prst do krásných nestříhaných vlasů 
hrobů můžete v antologii Ellen Datlow 
a Terri Windling To nejlepší z hororu 
a fantasy. První reprezentativní ročenka 
(Kredit, 1993) nebo v Morrellově sbírce 
Temný soumrak (Alpress, 2000). (hv)



5

Charles de Lint je sice známý hlavně 
jako autor dark fantasy, ale protože se 
rád a často věnuje městským legendám, 
nejednou jeho příběhy zasáhnou až do 
mrazivého horroru. Takovým případem 
může být jeho povídka Paní kostí (The 
Bone Woman, 1992). V ní hlavní hrdina 
naráží na podivnou obézní ženu, pohy-
bující se kolem místních bezdomovců. 
Podivnou tím, že lidé bez domova z ulice 
a kontejnerů sbírají cokoliv, ona se však 
soustředí jen na kosti. Tajemství kos-
tí hlavního hrdinu sžírá natolik, že se 
rozhodne tuto ženu sledovat až do její-
ho domu, aby odhalil, co s kostmi dělá. 
De Lintův příběh zpracovává folklorní 

legendu amerického jihozápadu o bytos-
ti zvané La Huesera. Poprvé vyšel jako 
chapterbook v limitovaném nákladu 125 
kusů. V roce 1994 byl nominován na nej-
lepší povídku cen Hugo a obsadil čtvrté 
místo v Locus Poll Award. Krása povíd-
ky spočívá v tom, že může být/je stejně 
poetickým fantastickým příběhem jakož 
i temně mrazivým horrorem z něhož 
příjemně zamrazí. Po stopách Paní kostí 
se můžete vydat v antologii To nejlepší 
z hororu a fantasy (ABR, 1997). (hv)
Praprasynovec Brama Stokera, rodák 

z Montrealu, který si uměleckým jmé-
nem říká Dacre Stoker, se rozhodl roz-
víjet odkaz svého předka a otázka je, 
jestli by mu za to slavný praprapředek 
poděkoval. Dacre a jeho kolega Ian Holt 
svorně tvrdí, že je děj jejich bestselleru 
Drákula Nesmrtelný (Dracula the Un-
-dead, 2009) založený na poznámkách 
samotného Brama. Buď jak buď, kni-
ha je to zvláštní. Musím pochválit péči, 
jaká jí byla věnována vydavatelem a také 
nezpochybnitelný fakt, že je dobře na-
psaná a příjemně se čte. Škoda, že jinak 
je to naprostá zhovadilost a s veškerými 
plusy tak končíme. Pětadvacet let po sko-
nu Draculy zastihneme partu bojovníků 
proti zlu v rozkladu. Jack Seward je feťák, 
Jonathana Harkera celoživotně trápí, že 
Mínu místo něj odpanil Dracula a raději 
chlastá a celkově všem se ten život nějak 
podělal. Po traumatické záležitosti jakou 
prožili – není divu. Po mladém Harkero-
vi a exotickém herci s tajemným přízvu-
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kem Basarabovi, přichází na scénu taky 
hraběnka Báthory! A tady to jde celé do 
hajzlu. Dacre sází twisty, ukazuje se, že 
Alžběta je nepolapitelný Jack Rozparovač 
(!!!) a to pravé Zlo, proti kterému hodný 
a milující Dracula bojoval. Správňácký 
upír se samozřejmě vrací na scénu a uka-
zuje se, že pravá láska existuje. A že se 
Jonathan neuchlastal nazdařbůh. Dacre 
Stoker má maniakální obsesi ve vyjme-
novávání známých postav, děl a monolitů 
historie. Nepřijdete o nikoho a o nic od 
Shakespeara až po Titanic. Pokud máte 
zvrhlý smysl pro absurdní humor, můžu 

vlastně knihu doporučit. Pokud sbíráte 
všechno se jménem Dracula v názvu, po-
tom taky. Jinak si raději běžte krátit čas 
leštěním osikového kůlu. (dm)
Uf, co napsat o něčem, čehož přečtení 

vám zabere sotva půl minuty? Opravdový 
redaktorský horror… Tedy, abychom uči-
nili tématu článku za dost, je naší povin-
ností na vědomost dát, že svými několika 
písmenky do mlýna antologie Půlminu-
tových hororů (2009, česky 2012) přispě-
la povídkou Plíživá ruka, o ruce, která 
potřebuje společníka, i kanadská spisova-
telka Margaret Atwood. (hv)
Na ostrov u severokanadského pobřeží 

nás zavede šestičlenný skautský Oddíl 
(The Troop, 2014) Nicka Cuttera, který se 
(v počtu náčelník a pět chlapců) rozhodl 
absolvovat každoroční výlet s přespáním, 
túrami a dalšími skautskými srandami. 
Jenže brzy se ukáže, že na obyčejně ne-
obydlený ostrov nedorazili sami. Přihnal 
se za nimi jakýsi cizinec, na první pohled 
ne zcela v pořádku. A s ním nebezpečí, 
které se však ukáže nebýt tím relativně 
nejhorším. Protože skoro v každém cosi 
dřímá a čeká jen na svůj okamžik. Od-
díl je poměrně zručně a poutavě zpraco-
vaný mix parazitického horroru, sci-fi, 
psychologického horrorového thrilleru 
s příměsí Pána much. Zápletkově ne moc 
originálnímu příběhu pomáhá dobré vy-
kreslení postav, práce s formou vyprávění 
a právě ono subžánrové lavírování. Ulovit 
si pár netypických bobříků můžete v čes-
kém vydání z roku 2014 (Polaris). (hv)
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Některá místa si o zasazení do horro-
rového příběhu přímo říkají. Jedním 
z nich je i japonská Aokigahara – Les 
sebevrahů (Suicide Forest, 2014), která 
dala jméno i knize, o které nyní bude řeč. 
Jejím autorem je Kanaďan Jeremy Bates, 
kterého obálka knihy vychvaluje mno-
ha nej a dalšími pochvalnými citacemi, 
díky kterým se pak mainstreamoví auto-
ři neliší jeden od druhého (a tím pádem 
přestávají být zajímaví). Navíc mne od-
razovala generická obálka, která víc než 
na čtenářovu imaginaci sází na kontrast 
obrovských písmen na tmavém pozadí. 
Ale i přes tuto urputnou snahu mě od 
přečtení knihy odradit, jsem se do ní na-
konec ze zvědavosti pustil. Nebylo to zlé. 
Pravda, rozjezd je z pomalejších a očeká-
val jsem větší psycho či masakr. Určitě by 
se mezi vámi našli tací, kteří by namítli, 
že ta která dějová věc už byla zpracová-
na jinde a mnohem více do hloubky. Na 
druhou stranu nelze knize upřít svižnost 
a čtivost, díky čemuž ji navzdory tloušť-
ce přelouskáte poměrně rychle. Zápletka 
je z těch klasičtějších – parta mladých 
cestovatelů vstoupí do míst, kde nemají 
co pohledávat, načež jsou odříznuti od 
okolního světa a začnou postupně umí-
rat. Otázkou pochopitelně zůstává, proč 
k úmrtím dochází; způsobují je duchové 
sebevrahů, skrytý psychopat nebo sem 
někteří členové výpravy přišli dobro-
volně ukončit svůj život? I když… ono 
těch mordů nakonec není až tolik. Spíš 
než o tématu sebevražd pojatém obecně 

mi z myšlenkových pochodů hlavního 
hrdiny vytanula kritika moderního svě-
ta, jehož systémové nastavení mnohdy 
k vnitřní prázdnotě a dobrovolnému 
ukončení života vede. Ale i když se zrov-
na mrtvolky nekonají, pomalá i rychlá 
devastace lidského těla je vystižena do-
statečně výživně; za mě tyto popisy lid-
ského utrpení – psychického i fyzické-
ho – zůstávají nejpovedenějšími částmi 
příběhu. (Zde záleží na vkusu čtenáře, na 
mě většinou víc působí méně explicitně 
pojaté nechuťárny). S blížícím se koncem 
však děj rázem skočí do úplně jiné polo-
hy, než by čtenář čekal a výsledek je spíše 
rozpačitý (vzniklé dějové trhliny nelze 
přehlédnout). Knihu podle mě ocení ze-
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jména méně nároční čtenáři a horroroví 
zelenáči; nicméně má místy potenciál 
zaujmout i ty sečtělejší. O české vydání 
se roku 2017 zasloužilo nakladatelství 
XYZ. (ok)
Davidu Cronenbergovi coby převážně 

filmaři se věnujeme na jiném místě to-
hoto čísla. Zde přišel čas trochu prostoru 
poskytnout jeho literární prvotině, ro-
mánu Konzumárium (Consumed, 2014, 
česky 2015). Příběh vypráví o manžel-
ském páru novinářů Naomi a Nathano-
vi. Jejich vztah jako by odrážel obecnou 
polohu mezilidských vztahů v individua-
lizované společnosti – osobně se setkávají 
většinou na letištích, když si jedou každý 

za svou prací a vzájemnou komunikaci 
jim zprostředkovává technologie. Aktu-
ální Naominou pracovní snahou je získat 
rozhovor s uznávaným francouzským fi-
losofem, který je podezřelý nejen z toho, 
že zabil svou manželku, ale i z toho, že 
ji poté z části snědl. Nahlédnete-li do 
komentářů ke knize, narazíte na prohlá-
šení o kritice konzumní společnosti i na 
přirovnávání k Chucku Palahniukovi či 
Bretu Eastonu Ellisovi. Ani jedno z toho 
bych nijak nerozporoval, přesto se slu-
ší říci, že Cronenberg se k látce postavil 
s originálností sobě vlastní. Po několika 
filmových odklonech od body horroru 
spíše k psychologické stránce temnoty 
lidského konání se ve svém literárním 
počinu pokusil obě polohy propojit a za-
lít notnou dávkou existenciální filosofie. 
Ruku na srdce a s co největší upřímností, 
tohle nemusí sednout každému (což po-
tvrdí opětovné nahlédnutí do komentářů 
ke knize), ale dokáže-li čtenář pronik-
nout pod povrch vyprávěného příbě-
hu, přistoupí-li na Cronenbergovu hru 
a přijme-li jeho styl, získá neobyčejně 
temný, nepříjemně mrazivý ale zároveň 
svým způsobem pochopitelný a přija-
telný příběh. Co více, stane se sám jeho 
součástí, protože se přistihne při tom, 
že to, o čem čte, mu přijde pochopitel-
né a nijak kontroverzní. A to může vy-
děsit nejvíce. Cronenberg nijak neubírá 
na své fascinaci neobyčejným, bizarním, 
většinovou společností nepochopeným 
a odmítaným (případně záměrně přehlí-



9

ženým a zbavovaným existence), umí být 
nechutný, drsný, ale zároveň ne/příjemně 
a překvapivě přirozený a lidský. Konzu-
márium se vám dokáže zakousnout pod 
kůži. Ochutnáte? (hv)
Tuším, že v nějaké recenzi ve starším 

čísle Howarda jsem už psal, že dědictví 
nemusí mít nutně radostný kontext. Ob-
zvláště v horrorovém příběhu. Přesvědčí 
se o tom hlavní hrdina povídky Simona 
Strantzase V případě smrti (In the Event 
of Death, 2016). Ten totiž bezprostřed-
ně po smrti své matky prochází její věci 
a kromě hromady jistě dobrodružně lech-
tivých paperbacků narazí i na jemu nade-
psanou obálku s informací, aby byla ote-
vřena jen v případě její smrti. V obálce se 
dozví o matčině deníku, je však varován, 
aby ho nečetl a nechal jej pohřbít s ní. Ale 
zvědavost je červík neústupný a hloda-
vý… Obzvláště, když neznáte svého otce 
a informace o něm jsou jen skoupé a vy 
doufáte, že by matčin deník mohl jeho 
dosud mlhavé postavě dát výraznější rysy. 
Na podobné situace existuje nepřeberné 
množství pořekadel. Kdo se moc ptá, moc 
se dozví. Zvědavost zabila kočku. Kdo 
chce kam, pomozme mu tam. A tak dále, 
et cetera… Strantzas se minimálně v prv-
ní půli příběhu hodně snaží a daří se mu 
vytvářet poměrně působivou atmosféru. 
Největším problémem povídky však je 
její umístění. Je totiž obsažena ve čtvrtém 
svazku antologie Černá křídla Cthulhu 
(Black Wings of Cthulhu 4, 2016, česky 
2019), což povídku přivádí ke zcela oče-

kávanému a nijak překvapivému rozuzle-
ní. Je taky poměrně dobrým ukazatelem 
kvalitativního úpadku této knižní série. 
Dvakrát se do stejné řeky vstoupit mož-
ná dá, ale počtvrté už to taková hitparáda 
prostě nebude. (hv)
Antologie Osvícení v temnotě (Shining 

in the Dark, Carcosa 2018) českým čtená-
řům představila vkus šéfa webové stránky 
Lilja‘s Library, která se soustředí na ži-
vot a dílo Stephena Kinga. Ovšem nejen 
Kingem živ je horrorový fanda a Hans-
-Ake Lilja představil po boku Stephena 
dalších jedenáct autorů a jednu autorku. 
Nu a mezi nimi najdete i Beva Vincenta, 
který sice žije v Texasu, ale vyrostl nám 
(jak asi tušíte) v Kanadě. Policistka Kate 
v jeho povídce Aeliana (2017) prahne po 
kariérním postupu a vydatnější výplatní 
pásce. Ulice právě sužuje nelítostný vra-
houn a nálada bezradných strážců zákona 
je logicky poněkud napjatější. Po men-
ší přestřelce v ulicích vystopuje Kate ve 
sklepě jednoho domu holčičku, která je na 
první pohled zvláštní. Aeliana se totiž po 
nocích toulá po ulicích v těle rysa. Tedy. 
Rysa připomíná nejvíc, ale je mnohem 
obludnější. Chudák holka. No a navíc do-
káže vidět skrz oči jiných lidí a stejně tak 
s nimi umí na dálku komunikovat. Bez 
telefonu! Fikaná strážkyně zákona vycítí 
šanci na povýšení a hodlá nečekaný zdroj 
informací vytěžit a zpacifikovat zabijáka 
na vlastní pěst. Nakolik taková vyčůranost 
přináší v životě úspěch, si už jistě přečtete 
nebo domyslíte sami. (dm)
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Ondřej Kocáb (ok)
Demi Mortuus (dm)

Honza Vojtíšek (hv)

Vraťme se ještě na okamžik zpět k mo-
tivu sebevražd. Jakkoli se toto téma ta-
buizuje, jen málokdo za svého života 
nepozná někoho, kdo o ní neuvažoval či 
se přímo nepokusil, úspěšně či neúspěš-
ně. Například taková Cat, hlavní hrdinka 
povídky Staříci (The Oldies) někoho ta-
kového zná z první ruky. Sama totiž na-
vštěvuje společně s ostatními neurotička-
mi skupinovou terapii, kde si našla nové 
kamarádky. Mezi nimi je i Kinsey – která 
se jednoho dne při kávě přizná, že se po-
kusila o sebevraždu. Na tom by nebylo 
nic tak zvláštního (byť je to věc depresiv-
ní a k zamyšlení), kdyby ji k tomu údajně 
nedohnali jistí nepopsatelní Staříci. Celá 

příhoda v okruhu neurotických žen po-
chopitelně vzbudí nepokoj, ale dojdou ke 
shodě, že jde o ojedinělý úkaz, který už 
se nebude opakovat. Jenže to tak pocho-
pitelně není a další pokusy o skončení ži-
vota následují, stále blíže a blíže k jejich 
naplnění… Pokud máte stejně jako já 
rádi pomalejší, přemýšlivé tempo vyprá-
vění bez akčních prvků, tato povídka je 
jako dělaná pro vás. Nejenže vás přesvěd-
čí o přítomnosti čehosi temného za pra-
hem lidské představivosti a odhalí tento 
vesmír jako směšnou kulisu, ale zanechá 
ve vás i tichý, šeptavý hlásek: „Opravdu 
jsou naše činy řízeny naší vůlí?“ Nu po-
vězte, jsou? Na to už si musí každý po 
přečtení povídky od kanadské spisovatel-
ky Nancy Kilpatrick (známé hlavně pří-
běhy s upíří tématikou) odpovědět sám. 
Příběh najdete ve svazku Černá křídla 
Cthulhu 5 (Black Wings of Cthulhu 5, 
2018), který v českém jazyce vydalo roku 
2020 nakladatelství Laser. (ok)
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Žena pečlivě míchala vařečkou v hrn-
ci a potichu si pobrukovala veselou 

melodii. Čokoláda pomalu dostávala tu 
správnou konzistenci. Její manžel Rudolf 
měl rád sladké.
Zvedla pytlíček, položený na kuchyňské 

lince, a jeho obsah vysypala do hnědé te-
kutiny. Znovu začala míchat. Určitě mu 
po práci vyhládne. Vypnula sporák.
Za veselého broukání nalila horkou 

směs do formy, kterou následně odnes-
la do ledničky. Zbytek dne strávila jako 
správná žena v domácnosti svou oblíbe-
nou činností – domácími pracemi. Vy-
žehlila, vyprala, umyla nádobí, podlahu 
i okna.
Než se nadála, nastal večer, a tak začala 

chystat večeři. Věděla, že Rudolf přijde 
od extra práce v kanceláři pozdě.
V zámku zarachotil klíč. Rychle nasadila 

výraz spokojené manželky.
„Už jsem doma,“ ozval se manželův hlas.
„To je dobře, zlatíčko,“ zakřičela zpět. 

Přišel brzy. Asi ho dnes ta extra práce pří-
liš nezaměstnala. Pobaveně se pro sebe 
usmála.

Jana Bočková

povídka

CHUŤ ČOKOLÁDY

Rudolf vešel do místnosti a políbil ji na 
tvář: „Tak, co je dnes k večeři, zlato?“
„Kuře na paprice, zlatíčko,“ odpověděla 

lehce ironickým sladkým hlasem.
Rudolf vytáhl mobil a začal si v něm 

cosi hledat. Občas doufala, že si něčeho 
všimne. Třeba toho, že už není spokoje-
ná domácí puťka, ale to by po něm chtěla 
moc. Dnes si však jeho nevědomost uží-
vala, velice užívala. Dnes to pro ni zna-
menalo, že dezert bude ještě sladší.
„Proč se tak usmíváš?“ ozval se Rudolf.
„Mám pro tebe překvapení.“
„Překvapení?“ zeptal se ne příliš nadše-

ně. „Jaké překvapení? Víš, že překvapení 
nemám rád.“
„Neboj, je to jen dezert.“
Zpozorněl. „Dezert říkáš? Tak to si ne-

chám líbit!“
„Čokoláda,“ usmála se na něj. Vrátila se 

k vaření, on k mobilu.
Večeře proběhla klidně. Rudolf působil 

klidně. Žena se snažila vypadat klidně.
Potom vytáhla formu z ledničky a opa-

trně z ní čokoládu vymáčkla. Na talíři teď 
ležela manželova čokoládová kopie. Byla 
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perfektní! Žena doufala, že se mu bude 
líbit tak moc, jako jí. Slavnostně ji polo-
žila na talíř.
Přemýšlela, zda by se líbila i té jeho extra 

práci. Nejspíše ano. Možná ji pak může 
kontaktovat. Třeba si budou dobře ro-
zumět. Obě mají viditelně stejně špatný 
vkus na chlapy.
Zvedla talíř a odnesla ho do jídelny. 

„Tady je tvoje překvapení, zlatíčko.“
Položila svůj výtvor na stůl. Rudolf se na 

něj zahleděl. „To je Mikuláš, nebo co?“
„Ne, to jsi ty, zlatíčko,“ usmála se. On se 

na ni nechápavě podíval, ale pak jen po-
krčil rameny.
„Tak co, mám si nejdřív sníst nohy, nebo 

ruce?“ zažertoval.
„Já bych začala nohama,“ podotkla.
Muž pozvedl figurku. Sledovala, jak ji 

pomalu přesouvá ke svým ústům. Jeho 
čelist se rozevřela. Zuby se začaly přibli-
žovat k čokoládové pochoutce, už se jí 
skoro dotkly, když se náhle zarazil: „Co 
na mě tak zíráš?“
„Nezírám.“
„Ale zíráš.“
„Jen chci vidět, jestli ti to chutná.“
„Proč by mi to nemělo chutnat? Vždyť je 

to jen čokoláda.“
„Já vím,“ rychle se snažila přijít s výmlu-

vou. „Ale když já ti chci udělat radost, 
víš? Jak teď moc pracuješ.“ 
Vysvětlení ho uspokojilo, a tak se znovu 

vrátil ke sladké pochoutce. „Nohama jsi 
říkala?“ zeptal se jí.
„Ano, nohama, teda jestli ti to nevadí.“

„Ne,“ řekl pobaveně a s chutí se zakousl. 
Bedlivě ho sledovala.
Mužův jazyk zalila jemná chuť čoko-

lády. Postupně ji ale začala přehlušovat 
pachuť s železitým nádechem. Rychle 
upustil figurku a položil si ruku na ústa. 
Měl v nich krev. Snažil se rychle sousto 
vyplivnout. Zničehonic ucítil prudkou 
řezavou bolest v nohách. Sklonil se a vy-
hrnul si nohavice. Nohy měl zkrvavené, 
část jich chyběla.
„Copak, nechutná ti?“ zeptala se.
„Co jsi to, ty krávo, provedla?“ Pokusil 

se zvednout.
Na nic nečekala a rychle pozvedla čoko-

ládovou figurku k jeho ústům. „Ještě jsi to 
nespapal, zlatíčko.“
„Nejsem tvoje zla-“
Využila jeho křiku a narvala mu další 

část figurky do úst. „Co třeba tentokrát 
ručičku?“
Vzpouzel se.
„Za maminku,“ donutila ho zkousnout. 

V tu chvíli pocítil šílenou bolest v ruce. 
Chtěl sousto vyplivnout, ale žena ho 
nenechala. Přišlo mu, jako by měla nad-
lidskou sílu, nedokázal se jí vytrhnout, 
nedokázal nic. Nakonec byl nucen ne-
chutnou směs čokolády, krve, kostí, sva-
lů a nervů spolknout. Ke svému zděšení 
přišel o ruku.
„A ještě za tatínka,“ strčila mu znovu 

figurku do úst, tentokrát druhou ruku. 
Celé jeho tělo bylo v agónii. Cítil, že by 
už měl v tuto chvíli upadnout do bez-
vědomí, možná i chcípnout, ale něco ho 
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stále drželo při životě i při vědomí.
„A teď za tu extra práci, kterou jsi stejně 

jen zneužíval pro tohle,“ ukázala na dolní 
část figurky, kde bylo obloukem naznače-
né čokoládové přirození.
Muž se třásl. Pevně zaťal zuby a zíral na 

tu osobu, kterou si před lety vzal. Přiblí-
žila ruku s proklatou figurkou.
„Ale zlatíčko, vždyť čokoládu máš přeci 

rád.“

Začal kroutit hlavou.
„Ale no tak,“ násilím mu 

rozevřela ústa a donutila ho 
ukousnout spodní část těla.
Muž cítil, jak ho bolest 

celého naprosto ochromila. 
Jeho tělo sjelo po židli dolů, 
protože už nemělo na čem 
sedět.
„A podívejme, někomu 

tady čouhají vnitřnosti,“ 
poznamenala zpěvavým 
hláskem, jako by ho jen 
upozorňovala na skvrnu na 
košili. „To musíme napra-
vit, že ano. Co třeba další 
kousnutí?“
Muž už se nebránil. Věděl, 

že není cesty zpět. Mož-
ná si to i zasloužil, kdo ví. 
Možná si s Valérií neměl 
začínat, možná měl včas 
požádat o rozvod, možná 
měl poslechnout matku, 
která ho varovala, ať si tu 
čarodějnici nebere. Jediné, 

co ho teď čekalo, byla bolest a následné 
vykoupení. Podle toho, jak dlouho bude 
onu nechutnou věc a vlastně sám sebe 
konzumovat, tak dlouho bude i trpět. Ve 
chvíli, kdy sní poslední sousto, bolest, jak 
doufal, ustane.
Pocítila jeho rezignaci. Usmála se. Po-

malu mu vložila do úst horní část těla fi-
gurky. Vynaložil všechnu sílu, kterou mu 
nesnesitelná bolest ještě nevzala a skousl. 
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Znovu klesl. Teď už mu na židli seděla 
jen hlava. Pohladila ho po vlasech.
„Za chvíli to skončí, zlatíčko. Neboj,“ 

zašeptala.
K jeho překvapení ho ta slova uklidnila. 

Už brzo bude konec. Připomnělo mu to 
čas, kdy byl v nemocnici, tam pod vlivem 
anestezie pomalu přicházel o vědomí 
a bolest ho postupně opouštěla.
„Poslední sousto, Rudolfe,“ řekla a při-

ložila mu čokoládovou hlavu k ústům. 
Otevřel je a začal žvýkat. Jeho myšlenky 
se postupně vytrácely, stejně tak i jeho 
tělo. Nakonec přestal existovat.
„Tak to bychom měli,“ povzdechla si 

žena. Zvedla se a popadla smetáček a lo-
patku. Ze židle pak smetla směs vlasů, 
které včera ráno sebrala z manželova ka-
bátu a koření, které jí zbylo po babičce. 
Pak si to zamířila ke koši. Začala chápat, 
proč její babička preferovala tento způ-
sob likvidace. Bylo to čistší než vymývat 
krev z koberce, jak to dělala její matka.
Podívala se na hodinky. Ještě má tak dvě 

hodiny, než si bude muset nasadit výraz 
zoufalé manželky, která pohřešuje svého 
milovaného manžela. Zvedla proto kni-
hu a začala si číst.

Jana Bočková (*1999)
Lásku k literatuře v sobě nosí už od ma-
lička, k vlastní literární tvorbě se ale ve 
větší míře pustila až při studiu žurnalis-
tiky na FSV UK v Praze. Její tvorba se 
soustředí na dva velice odlišné žánry – 
horror a literaturu pro děti, které ovšem 
čas od času smíchá. Její texty jsou často 
protkané černým a ironickým humorem, 
ráda si pohrává s potřeštěnými nápady. 
V minulosti publikovala svou povíd-
ku Těžké rozhodnutí v knize Renaty 
Bočkové Den a noc.
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Leon a jeho 
mladší sestra 

Ursula vyrůsta-
jí v domě lehce 
d e s p o t i c k ýc h 
rodičů. Jejich 
otec je dětský 
lékař, který své 
pacienty v ordi-
naci baví lékař-
skou figurínou 
jménem Pin 
a svým břicho-

mluveckým uměním. Kvůli strohé a tvr-
dé výchově rodičů nemá Leon žádné ka-
marády, s nimiž by si popovídal. Rád by 
však za kamaráda alespoň Pina, byť ví, že 
otec nemá rád, když s Pinem děti mlu-
ví, není-li v ordinaci on (asi není těžké 
uhodnout proč). Pin ovšem nefascinu-
je jen děti, schovaný Leon jednou coby 
dítě zahlédne neobyčejnou scénu s otco-
vou zdravotní sestrou. Když je Leon na 
střední, jeho patnáctiletá, v rozkroku ve-
selá sestra za ním přijde pro radu. Je totiž 
těhotná. Leon navrhne, aby si promluvili 
s Pinem, protože na rozdíl od Ursuly, 
která tuší pravdu, on pořád věří, že je Pin 
živý. K Ursulině překvapení a Leonově 

filmová recenze

PIN
Pro určité lidi je někdy obzvláště komplikované najít si byť jednoho přítele. Občas se 
však i na takové lidi usměje štěstí a najdou si přítele opravdu speciálního a neobyčej-
ného.

ZLOVĚSTNÁ 
POSEDLOST
Režie: Sandor Stern
Scénář: Sandor Stern
Délka: 103 min.
Původ: Kanada
Rok: 1988
Hrají: David 
Hewlett, Cynthia 
Preston, Terry 
O’Quinn, 
Helene Udy

radosti jim Pin odpoví. Leon konečně 
získá kamaráda, kterého si přál a když po 
autonehodě sourozenci osiří, Leon začne 
brát Pina za nedílnou součást a třetího 
obyvatele jejich domu.
Horrorová kinematografie během své 

historie vytvořila tolik zajímavých a pou-
tavých děl. Že je až radost pořád odha-
lovat nové a nové. Pin hned od svého 
začátku zaujme výbornou atmosférou, 
budovanou jen krátkými záběry, půso-
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bivými náznaky a neustále přítomnou 
nejistotou. Přidá-li se k tomu maskérská 
práce (Pin je opravdu působivý), naprostá 
absence levných prvoplánových (zvuko-
vých) lekaček, naproti tomu dobře zvo-
lená hudba, žádné bafání a pomrkávání, 
čistá táhlá a funkční hrůza, jež je spoje-
ním vizuálu, příběhu a prací s charak-
tery, dostanete starou dobrou béčkovou 
horrorovou práci, která není jen pozlát-
kem, ale jde do hloubky.

Pin není jen klasickým loutkovým 
horrorem. Je psychologickým horrorem, 
obsahujícím hned několik zajímavých 
scén (již zmíněná scéna se sestřičkou, 
či scéna, kdy si Ursula prohlíží erotický 
časopis), z nichž staví napětí, zneklidně-
ní a atmosféru. Kromě opět již zmíněné 
nejistoty (která vydrží až do konce), na 
kterou stranu pointy se postavit, jde např. 
o lehce naznačenou incestní zápletku.
Je škoda, že příběh i atmosféra v po-

slední třetině ztrácejí dech a k (ne nutně 

negativně vnímané) nepřekvapivé poin-
tě film dojede v podstatě samospádem. 
Chyba by se dala nalézt v lehce přepálené 
stopáži.
Škoda je o to větší, že představitelé 

tří hlavních postav jsou dobře obsaze-
ni a hodně se snaží. Despotického otce 
ztvárnil Terry O‘Quinn, jehož tvář si jistě 
vybavíte ze Silver Bullet (1985), prvních 
dvou částí série The Stepfather (1987 
a 1989) nebo Amityville: A New Ge-
neration (1993). Ursulu ztvárnila tehdy 
mladá herečka, dnes již zkušená scéná-
ristka a producentka, Cynthia Preston, 
která v horrorech (kromě Pin např. The 
Brain (1988), Prom Night III: The Last 
Kiss (1989)) rozjížděla svou hereckou 
kariéru. Výrazně na sebe upozornila v ro-
mantickém komediálním dramatu Wha-
le Music (1994). Objevila se i v novém 
zpracování Carrie (2013). Leona ztvárnil 
David Hewlett, který se s představitel-
kou své sestry setkal už o rok dříve v kri-
mi thrilleru The Darkside (1987). Co se 
týče horroru, patrně nejvíce si ho budete 
pamatovat z The Cube (1997), zahrál si 
však ale i v seriálu Friday the 13th: The 
Series (1987) a ve filmech Scanners II 
(1991), Boa vs. Python (2004), Splice 
(2009) nebo televizních efkách Rage of 
the Yeti (2011) a Morlocks (2011).
Tito tři, společně s Pinem, hutnou a ne-

příjemnou atmosférou, minimálně v prv-
ních dvou třetinách film povyšují na vel-
mi slušnou horrorovou jízdu.

Honza Vojtíšek
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knižní recenze

Myslím, že nejsem jediná, koho Jiří Sivok chytil do spárů svou novelou Smrt bývá nehez-
ká a byl více než zvědavý na jeho další počin. A stejně jako v případě své předchozí knihy, 
i tentokrát za sebe nechal mluvit Karla Kryla. K těmto Pár zbytkům pro krysy však misku 
guláše nečekejte.

JIŘÍ SIVOK: PÁR ZBYTKŮ PRO KRYSY

Vydavatel: 
Golden Dog
Rok českého 
vydání: 2022
Počet stran: 232

V novince au-
tor předvádí 

svou povíd-
kovou tvorbu 
a její tematický 
rozsah. Kromě 
horroru zde to-

tiž nalezneme i vědecko-fantastické či 
temně fantastické motivy zlehka posy-
pané kořením hrůzy. Podobně jako jsou 
různá jejich témata, liší se i jejich doba 
zrodu, některé byly napsány před více jak 
deseti lety a (nejen) pro vydání této sbír-
ky byly upraveny. Vzniklo tak sice čtivé, 
ale z mého pohledu spíše průměrné díl-
ko, jehož slabiny však autor sám zná a na 
konci knihy přiznává, za což má u mě 
velké, významné plus. Nicméně výtek 
mám více, tak se na ně pojďme podívat.
Nejen pozorný čtenář snadno a rychle 

odhalí, že Sivok si skrze svá díla budu-
je vlastní univerzum, ve kterém svá díla 
volně propojuje a různě na ně odkazuje. 
Pamatujete si na temné anděly z nove-
ly Smrt bývá nehezká (2020, Golden 
Dog)? Zde je potkáte znovu, intenziv-
něji. A nejenom je, tenhle bestiář skrývá 
různá další monstra. Uvnitř se potkáte 
s démony a jejich zabijáky, nebezpečným 

hmyzem, čaroději, upíry, feťáky, „pouhý-
mi“ vrahy i ufouny. Autor si zkrátka pro 
vaši zábavu připravil veskrze nabitý arze-
nál a nebojí se ho použít.
Vzhledem k výše zmíněné tematické 

různorodosti můžeme povídky rozdělit 
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do zhruba tří kategorií, které se ovšem 
místy lehce překrývají. Začneme tou, 
která se horroru vzdaluje nejdále a to ne-
jenom světelnými roky. Ano, budeme se 
bavit o sci-fi. Přestože tato oblast nabízí 
celý širý vesmír možností hrůzy, autor se 
vydává napříč žánrem, aby vysekl akč-
ní řežbu (Propast už čeká, kamaráde), 
úsměvný kus o domácích mazlíčcích 
(Náhrada) či noční můru v kryospán-
ku s reálnými následky (Zachraň člena 
posádky, nic víc). Regulérně nejlepším 
kusem této části je však Hněv Mothe-
rEye. Setkáváme se se zhrzeným otcem, 
který po smrti své dcery požaduje kr-
vavou spravedlnost zprostředkovanou 
MotherEye. A ta se neptá, kdo je vrah, 
pouze koná. Výborná atmosféra a husí 
kůže zaručena.
Dále se podíváme na temně fantastic-

kou část sbírky čítající pouhé tři povídky 
a pro mě osobně i nejméně zajímavou. 
Autor sám přiznává, že se pokoušel na-
psat kotletovinu (Spolkl to), ale vlastně 
neví, zda ho to baví. A na výsledku to 
je poznat. Není to špatné, vůbec ne, je 
to čtivé a z Damiána by mohl být frajer, 
ale… něco tomu zkrátka chybí. Podobně 
je na tom i Děti, chlast a hračky, o má-
govi, který se musí vyrovnat s nečeka-
nou životní novinkou a k tomu upraví 
zevnějšek jednomu upírovi. Jasně, čte se 
to hezky, ale ta povídka ničím nevyčnívá 
a neřve vám do obličeje, že zrovna tohle 
je Sivok. Ovšem, jakmile autor zapojí do 
příběhu více hrůzné atmosféry, příběh 

získá na atraktivitě, jako v případě po-
vídky Nekronaut. Jeho alternativní svět 
je inspirován starými pražskými mýty 
a i on sám si nese tajemnou auru, kterou 
si mě omotal okolo prstu. Upřímně dou-
fám, že tohle setkání nebylo poslední.
Největší část knihy ovšem patří horro-

ru, kde je autorovi znatelně nejpohodl-
něji. Ať už se budeme bavit o krátkých 
nebo delších kusech, všechny spojuje 
lehkost ptačího pírka, které vás nej-
prve příjemně šimrá po kůži, aby vás 
v nestřeženém momentu bodlo hlubo-
ko pod nehet. I tak ale kratší povídky 
fungují lépe, udržují tempo i atmosféru 
a i když odhadnete jejich směr, udrží 
vaši pozornost až do konce. Mými fa-
vority zde jsou Babice z lesa (se kterou 
jste se už na stránkách Howarda nejspí-
še setkali), Knihomol a Před poslední 
třetinou nerozhodně. Nicméně i zde 
jsou výjimky potvrzující pravidlo. Autor 
sám říká, že u povídky Jen víra se spálil 
a do knihy se dostala výrazně upravená 
verze, ovšem i tak je výsledek… nijaký. 
Slabší je i následující Hlídám tvůj spá-
nek o smrti a zbabělosti, která všechen 
obsažený strach a paniku nedokázala 
rozšířit dále než jen na svých pár stran. 
Za delší horrorové povídky můžeme po-
važovat Záchvěvy a temné vody a Úsek 
dopravních nehod, které mají shodně 
poutavé a solidně zpracované téma, kte-
rým by však prospělo trochu zkrácení, 
jelikož jim před koncem lehce dochází 
dech.
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Grafická stránka knihy je opět fantas-
tická, Golden Dog a jejich dvorní grafik 
Milan Březina jako vždy odvedli práci 
na jedničku. Jednotlivé kapitoly dostaly 
tematicky krysí předěly a podobně jako 
autorova kniha Smrt bývá nehezká, i tato 
sbírka obsahuje vnitřní ilustrace. O ty se 
tentokrát postarala Zuzana Žbánková 
a i zde mám malou výtku – klidně by jich 
mohlo být více. A aby těch krys nebylo 
málo, Dana Kápičková se postarala i o tu 
na obálce.
Dát dohromady mé dojmy z této sbírky 

nějak konzistentně dalo celkem zabrat, ale 
ve finále jsou ty největší problémy s Pár 
zbytků pro krysy vlastně jednoduché. 
Moje zhýčkané chutě sečtělého žánrového 
fanouška sice zaplácnou, ale až na zmíně-
né výjimky neuspokojí. Sivok ve sbírce ne-

jednou prokazuje, že je zdatným autorem, 
ale jeho odklon od horroru postrádá cosi 
osobitějšího, nápaditějšího, díky čemuž si 
na ně vzpomenete i nějaký čas po dočtení. 
Naopak je znát, že vody hrůzy jsou auto-
rovým druhým domovem, ve kterém se 
vyzná a s přehledem vás bude navigovat. 
Zároveň delší povídky bez ohledu na žánr 
by potřebovaly trochu zkrátit či zhutnit, 
jelikož časem začnou zkrátka nudit. Autor 
ukázal zase o něco více ze svého potenci-
álu, za což jsem vděčná, český horror stále 
potřebuje nadějné autory! Pár zbytků pro 
krysy tak není nic za co by se musel au-
tor stydět, ale jak název navádí, vnímám 
ji jako zbytky jeho talentu. A já jsem pře-
svědčená, že Jirka Sivok toho v sobě má 
mnohem více.

Karolína Svěcená
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profil

DĚJINY NÁSILÍ DAVIDA CRONENBERGA
David Paul Cronenberg je umělcem, který ohromil diváky nejen z pozice 
režiséra, do síní slávy se uvedl také jako scenárista, herec, producent, ale 
i kameraman a střihač. Článek v tomto čísle Howarda není však (omlou-
vám se, bylo-li takové očekávání) zasvěcen jeho kariéře střihače či kame-
ramana, nýbrž jeho režisérským počinům. Tedy zejména jim.

Významný kanadský tvůrce David Cronenberg přišel na 
svět v době kulminace Druhé světové, dne 15. března 

1943. Narodil se ale v bezpečí kanadského Toronta, 
kde nakonec vystudoval literaturu na University of 
Toronto. Milton Cronenberg, Davidův otec, s chutí 
psával coby novinář strašidelné povídky, a není proto 
žádným překvapením, že ho junior následoval – ťukal 
do psacího stroje už jako dítě, dokonce později nemálo 
ze svých textů publikoval. Ale i tak, již za jarých stu-
dentských let začal koketovat s filmem. Než ukončil stu-
dia v sedmašedesátém, cvaknul kamarádům dva filmy. 
Lze tudíž říci, že se stal dříve producentem než 
režisérem. Každopádně mu film učaroval. 
Uběhly sotva dva roky a už vyrukoval 
se snímky Stereo (1969) a krát-
ce na to s Crimes of the Future 
(Zločiny budoucnosti, 1970), 
v nichž už pozorný divák spatří 
ryzí prvky typické pro jeho poz-
dější tvorbu. Kupříkladu Ste-
reo, které je (sice) ryzím sci-fi, 
si pohrává s myšlenkou vzít 
lidem řeč a zlepšit jim tele-
patické schopnosti. Stereo 
je jednak falešným doku-
mentárním filmem a jednak 
z něj vyloženě pomrkávají 
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jakési stavební prvky pro Cronenbergovu 
pozdější pecku Scanners. Ano, modří už 
vědí – jedná se o telepatické schopnosti. 
Crimes of the Fu-

ture jsou už podle 
názvu rovněž sci-fi. 
Ve světě bez žen se 
snaží muži do sebe 
absorbovat ženství 
v naději, že se po 
smrti narodí jako ženy. Fabule je poměrně 
šílená, nebál bych se říct horrorová. Kdy-
bych neznal naše Zabil jsem Einsteina, 
pánové (1969), myslel bych, že je to ne-
smírně bizarní a originální námět.

KANADSKÝ HORROR
David Cronenberg vstoupil do světa ki-
nematografie s neobyčejnou vizí horro-
rového žánru, jenž postupně tavil v rám-
ci veškerého přesahu. Pod jeho rukama 
vznikly unikáty, které v mnoha případech 
získaly svá pokračování, samozřejmě už 
v režii následovníků, a s vždy menším 
úspěchem. Je ale také autorem projektů, 
které se dočkaly relativně chladnějšího 
přijetí.
To bylo tak… Po několika pracích pro 

televizi, přišel s Shivers (Červi, 1975), 
působivým sci-fi horrorem pochopitelně 
kanadské provenience. S ním prakticky 
vstoupil na plátna kin a začal i tvrdě bu-
dovat svůj trademark. Námět je z dneš-
ního pohledu až mrazivě nadčasový, však 
posuďte sami – vědec nedaleké budouc-
nosti, nespokojen s blahobytem, vytvoří 

parazita, který má, nebo by měl navýšit 
lidský sexuální pud. Jakmile ten vědá-
torský kujón nasadí své asistence brouka 

do hlavy (nikoliv 
obrazně řečeno), 
začne se šířit neza-
stavitelný virus…
Ale to samozřej-

mě nic není. Tehdy 
jistě nemohl tušit, 

co ho čeká a Shivers se nestalo vyloženě 
komerčním hitem – prakticky hmatatel-
ný úspěch zaznamenal až s oceňovaným 
snímkem Rabid (1977), kde s mizernými 
náklady vytřískal na projekcích až 7 mili-
ónů dolarů (tehdy celkem solidní suma). 
To ho okamžitě katapultovalo do pozice 
jednoho z nejúspěšnějších kanadských 

Každý z nás je šíleným vědcem 
a život je jeho laboratoří. Všich-
ni se snažíme experimentovat, 
abychom našli způsob, jak žít, 
jak řešit problémy, či jak odra-

zit šílenství a chaos.
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filmmakerů. A to, prosím pěkně, dokázal 
s horrorem! Rabid si opět pohrává s té-
matem nekontrolovatelného šíření čehosi 
špatného. Dívka, která po nehodě pod-
stoupí experimentální operativní zákrok, 
přičemž se jí v podpaží vyklube jisté od-
porné… no, nepěkná věc. Tento takzvaný 
zlý symbiont pak nutí dívku sexuálně na-
padat náhodně kolemjdoucí a nic netušící 
muže a měnit je v krvelačná monstra. Ra-
bid se roku 2019 dočkal remaku, o který 
se postaraly sestry Soskovy, rovněž Kana-
ďanky (Howard č. 40).
Po úspěchu komerčním dopřál si i úspě-

chu diváckého (soudě podle hodnocení 
filmových databází) a to hned roku 1979 
s filmem The Brood (Mláďata). Zde tra-
dičně pojí horror s prvky sci-fi, ano, jde 
opět o tolik signifikantní spojení v Cro-
nenbergově tvorbě. Však jsem již zmiňo-
val. Oproti svým starším počinům ovšem 
neklade takový důraz na různá monstra, 
resp. mutanty, soustředí se více na psycho-
logickou stránku věci. A skutečně, poda-
řilo se mu vyrobit film s nebývale působi-
vou a samozřejmě tísnivou atmosférou. Je 
jiný i tím, že zabijáky jsou zde malé děti.
Z raného mládí pamatuji, že jsem Cro-

nenberga zaregistroval až s příchodem 
pofiderní kopie VHS kazety, na kterou 
někdo nahrál film Scanners (1981), na-
víc v němčině. Z toho snadno usuzuji, že 
se Kanaďan zapsal do většího povědomí 
i ve „Východním bloku“ až právě svými 
telepaty ze Scanners. A možná nejsem 
daleko od pravdy. Po revoluci, kdy „Sca-

nnery“ viděli už téměř všichni (dávali je 
tuším na rozjíždějící se Nově), stali se 
vskutku populárními. Horror zaťal dráp-
ky do českého publika třeba právě díky 
tomuto Cronenbergovu výtvoru. Ovlá-
dání druhých pomocí myšlenky, pomocí 
síly vůle nechat někomu explodovat hla-
vičku, ano, to bylo skutečně něco. V té 
době něco naprosto fantastického. Vybu-
chující hlavy prostě a jednoduše k vidění 
dosud nikdo nenabídl. A hladoví Češi 
ukájeli svůj hlad. Stejně tak hltali i další 
pokračování, a že se jich našlo dost. Jen 
už vyrobené jinými týmy a zde narážíme 
právě na tristní Cronenbergovu absenci. 
Další „Scanneři“ už takových kvalit nikdy 
nedosáhli. A o co ve filmu jde? Podstatné 
jsem už nakousl, zbytek ani tak důležitý 
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není. Kdo Scanners ještě ne-
viděl, nechť si vychutná skvělé 
mimické výkony při působení 
telepatie, to je vážně úžasné. 
Musím se přiznat, že dodnes 
pevně věřím, že kdyby telepa-
tie takhle normálně fungovala, 
fakticky se při jejím používání 
budu tvářit zrovna tak.
Než se vrhneme na další díla, 

musím podotknout, že ke všem 
zatím uvedeným a prakticky 
většině následujícím napsal 
David Cronenberg i scénář. 
Pochopitelně Stereo a Crimes of the 
Future obskočil i s kamerou a následně 
sestřihal. Teď se jistě dočkali i ti, kteří 
Cronenberga uznávají jen za tuto práci…
V rámci glorifikace tvůrce je třeba ješ-

tě také připomenout, že jeho tvorba je 
v drtivé většině velmi nadčasová, dotýká 
se otázek komfortu člověka moderní-
ho, dopadů moderních (či budoucích) 
technologií nebo i vlivu médií. A prá-
vě o mediích pojednává další počin  
Videodrome (1983) s Jamesem Wood-
sem v hlavní roli mediálního magnáta, 
který se prakticky neštítí ničeho, co se 
televizní zábavy týče. Jemu se do rukou 
dostane tajemná zásilka, nahrávka plná 
pikantních, násilných scén. Drama sa-
mozřejmě na sebe nenechá dlouho čekat. 
S rozvojem informovanosti a nárůstem 
blahobytu střední třídy severní části ame-
rického kontinentu si právem zaslou-
žil snímek pozornost diváka obecného. 

O jistou popularizaci horroru se postarala 
i Deborah Harry… v popkultuře známá 
spíše jako Blondie, popová zpěvačka. Ve 
Videodromu se zhostila jedné z hlavních 
rolí, zosobnila postavu Nicki Brandt, sa-
domasochistickou rozhlasovou mode-
rátorku, která je násilím „videodromu“ 
velmi uchvácena. Přihlásí se na konkurz, 
načež záhy zjistí, že ono násilí není hra-
né. A navíc zmizí z povrchu zemského. 
Následné pátrání po Nicky je pak úlohou 
dalších postav.
Cronenberg, který měl už teď dobře 

nakročeno do srdcí diváků a horrorům 
dával nový rozměr, uměl vždycky pře-
kvapit, a nejinak tomu bylo i v případě 
jeho dalšího kousku, a to The Dead Zone 
(Mrtvá zóna, 1983). Vynikající Christo-
pher Walken zde představuje muže, jenž 
má dar1 vidět bezprostřední budoucnost 

1 Jedná se spíše o schopnost, kterou získal po 
probuzení z kómatu, do něhož ho uvrhla strašlivá 
autonehoda.
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každého, s kým si potřese ploutví. Napří-
klad vidí budoucí utonutí malého chlapce 
při radovánkách na zamrzlém rybníce. 
Pomůže policii s dopadením sériového 
vraha… Vize Johnnyho (Walken) samo-
zřejmě dost fyzicky drtí, ale to je nic proti 
tomu, co „uvidí“, že se má stát s jeho vlastí 
po zvolení jistého politického kandidáta, 
kterého uhrál Martin Sheen. Nakonec 
je to právě Johnny, kdo bude chtít vzít 
budoucnost do svých rukou. Nebojím se 
Mrtvou zónu zařadit k tomu nejlepší-
mu, co jsem tehdy mohl vidět. Snímek 
se zahryzl do mladistvé mysli a zanechal 
velkou stopu. Ostatně, jaké filmy byly 
tehdy k mání? Všichni musí být v pyža-
mu (1984) nebo Ten svetr si nesvlíkej 
(1980)? A najednou příběh chlápka, kte-
rý umí pomocí mysli cestovat časoprosto-
rem, umí jej ovládat, a pak si připraví kvér 
a jde odbachnout adepta na prezidenta? 
No, pardon, ale to nemělo obdoby.

Cronenberg na čas mizí ze scény, ale 
v roce 1986 o sobě dává znovu vědět a je 
to přímo majstrštyk. Signifikantní prvky 
dosavadní tvorby, jakési utrpení těla, tedy 
takzvaná body horror stylizace, vykrysta-
lizovaly v celosvětově nesmírně úspěšném 
filmu The Fly (Moucha, 1986). Moucha 
je opět nadčasový horror zaobírající se 
moderními technologiemi a jejich hrůz-
nými důsledky projevenými právě utrpe-
ním lidského těla. Trpí zde mladý vědec 
Seth Brundle (famózní Jeff Goldblum, 
jehož profilu jsem se věnoval v Howar-
du č. 34), který v naději zprovoznit tele-
port získá při přenosu sebe samotného 
DNA mouchy domácí, načež začne jeho 
tělo v průběhu filmu mutovat v ohyzdné 
monstrum. Netrpí sám Brundle, ale i jeho 
přítelkyně Veronika, ta totiž dost doplácí 

na vztah s „Brundlemouchou“. The Fly je 
skutečně mistrně zrežírované, napětí je 
perfektně dávkované a Brundleho pro-
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měna si získala uznání i u renomovaných 
kritiků. Dodnes patří tento snímek ke 
špičce svého žánru, dočkal se i pokračová-
ní, i jakéhosi napo-
dobení, např. Bite 
(2015, více v Ho-
wardu č. 34, str. 
34). Ačkoliv je film 
remakem hutné-
ho snímku z roku 
1958, natočeného 
podle stejnojmen-
né povídky George Langelaana, jde si 
tak trochu ve svých vlastních stopách, 
a kromě špičkových masek a triků nabízí 
i zajímavý příběh, varování před techno-
logiemi (spíše vědeckými pokusy) nevy-
jímaje. Cronenberg si ve filmu i takříkajíc 
zaštěkal, tedy, ujal se malého štěku – role 
porodníka. Prakticky ale od těch dob ho 
považujme i za herce. V menších rolích 
se pak přichomýtl k celkem jednadvaceti 
filmům.
Cronenbergovo jméno je teď skloňová-

no ve všech jazycích (tedy v těch, které 
to umožňují), Mouchou udělal díru do 
širého světa, jak se říká. Prožívá nyní nej-
úspěšnější období své kariéry, která ovšem 
brzy začne zase pomalinku klesat. Ne-
předbíhejme však událostem.

CRONENBERG DRAMATIK
Videodrome, The Dead Zone a The Fly 
dominují obývákům horrorových nadšen-
ců, ale i normálních diváků, kteří horror 
vyloženě neshání, nebo třeba zrovna ob-

jevují. Snímky jsou děsivé, přinejmenším 
extrémně znepokojivé, ale právě i velmi 
vyhledávané pro svoje kvality a neobvyklé 

příběhy. Osmde-
sátá léta tak proží-
vají jakousi novou 
vlnu horrorového 
filmu, a právě Cro-
nenberg se klidně 
může považovat 
za jejího hybatele. 
I když je pravdou, 

že ač je značně „mimoproudovým“ tvůr-
cem, spíchl největší pecky dle populární-
ho Kinga (Mrtvá zóna) nebo remakem 
(Moucha). A vadí to snad?
Po The Fly nasadil do oběhu drama zvané 

Dead Ringers (Příliš dokonalá podoba, 
1988), kde již naprosto rutinně vykresluje 
story dvou bratrů, dvojčat, jež spolehli-
vě zahrál Jeremy Irons. Bratři jsou velmi 
„dvojčatovsky“ provázáni a využívají zcela 
zištně své identické podoby, především 
v sexuálním životě. Do idylky vstupuje 
sličná Clair... Jelikož se jedná o psycholo-
gický horror, pointa je nasnadě.
V témže roce zpracuje i epizodu Faith 

Healer pro seriál Friday the 13th: The Se-
ries (Pátek třináctého). Kanadský seriál 
nemá s americkou story nešťastníka Jaso-
na Voorheese nic společného, je spíše ka-
nadskou obdobou pořadu Věřte, nevěřte.
Osmdesátá léta jsou fuč a Cronenberg 

vplul do nového desetiletí vynikajícím 
počinem Naked Lunch (Nahý oběd, 
1991). Nejedná se vyloženě o horror, 

O horrorech přemýšlím jako 
o umění i jako o filmech o kon-
frontaci. Filmy, které vás nutí 
konfrontovat aspekty vašeho 

vlastního života, jímž je těžké 
čelit. To, že točíte horror, ne-

znamená, že nemůžete natočit 
umělecký film.
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přesto si troufám tvrdit, že mnohé pasáže 
k němu nemají daleko. V kostce řečeno 
pojednává Naked Lunch o spisovateli 
Williamu S. Burroughsovi, ve filmu jako 
o Williamu Lee, který si nakládá až příliš 
mnoho pilulek, čímž přestává rozlišovat 
realitu od fikce, 
asi jako povětší 
skupina součas-
ných fejsbuká-
řů…, mno, a tak 
se třebas jeho 
psací stroj mění 
v ohyzdného 
brouka a sám 
pan Lee se na-
víc domnívá, že 
je sledován pofi-
derními špiony.
Jeremy Irons se 

Cronenbergo-
vi zjevně zalíbil, 
a tak ho pro jis-
totu obsadil do 
svého dalšího fil-
mu jménem Mr. 
Butterfly (1993). 
Zde definitivně 
opouští pro něj bezpečné vody horroru 
a zkouší jiný žánr. Romantické drama se 
mu dle diváckého ohlasu velmi vydařilo.
Devadesátá léta dospěla do své polovi-

ny a zmatení fanoušci pořád čekají, s čím 
zase jejich oblíbený tvůrce přijde, kdy 
jim znovu naservíruje ten svůj „cronen-
bergovský a nemainstreamový“ horror. 

A stále se nedočkávají. V šestadevade-
sátém roce vypustil snímek Crash, kde 
akorát osciluje na pomezí drama a thri-
lleru. Jeho rukopis je však velmi patrný, 
Crash pojednává o mladém páru, který 
dosahuje sexuálních vyvrcholení pouze 

a jedině během 
automobilových 
nehod. Prostě, 
typický Cronen-
berg. Ten má ale 
nápady, řekne si 
zřejmě každý. 
Všichni opatrní 
řidiči si to řek-
nou určitě…
A možná se 

změnila doba, 
možná divácký 
vkus, ale toho, co 
nám bylo dáno 
v letech osmde-
sátých, nám již 
nikdy tvůrce ne-
dopřál. Zlepšují 
se triky, celková 
fazóna filmů se 
mění, do popředí 

se derou opulentní akčňáky plné explo-
dujících asteroidů, Alcatrazů a letadel, 
nicméně problematika budoucnosti tech-
nologií je pořád alfou omegou. Ostatně 
zrovna v této době přepisuje dějiny ki-
nematografie superbiják Matrix (1999) 
tehdejších bratrů Wachovských. Proti 
němu nasazuje Cronenberg v témže roce 
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koprodukčním spektáklem eXistenZ. Už 
si nepamatuji, co přišlo dřív, respektive co 
jsem viděl nejprve, ale malinko se obá-
vám toho, že právě rozmazlen Matrixem, 
nekoukalo se mi na eXistenZ nijak extra 
dobře. Možná se ale pletu, já už totiž ani 
nevím, jestli byl včerejší oběd nahý nebo 
jen v negližé. Každopádně nás příběh 
zavádí do blízké budoucnosti, která ná-
ramně přeje videohrám. Člověk se stává 
takzvaným bioportem, čili si nechává hru 
nainstalovat přímo jaksi do sebe a pak se 
může směle unášet do říše fanta-
zie nebo třeba do skládání Tetris, 
které je „nové generace“, takže 
jako živé. Při testu nové gamesy 
však dojde na nekalý útok konku-
rence a boj začíná.
V novém tisíciletí zaexperimen-

tuje znovu s dramatem, ale i s ob-
sazením. Natáčí podle románu 
Patricka MacGrathea psycho-
logický snímek Spider (Pavouk, 
2002), kde se mu promenádují 
výhradně angličtí aktéři v čele se 
skvělým Ralphem Fiennesem.
A zdá se, že se David Cronenberg de-

finitivně zabydlel v dramatu, že defi-
nitivně pustil horror ze zřetele. Do kin 
nasadil A History of Violence (Dějiny 
násilí, 2005) a Eastern Promises (Vý-
chodní přísliby, 2007), což jsou rozhodně 
vynikající snímky. Jde na první dobrou 
poznat, že je natočil zkušený a schopný 
režisér, který se léta rozcvičoval právě na 
horrorech. Ať už u těchto dvou žánro-

vě velmi si podobných filmech budeme 
hodnotit cokoliv, nebudeme šetřit su-
perlativy a v hlavě nám pořád bude znít 
„Cronenberg, Cronenberg…“ 

CRONENBERG HEREC
Pokud David zahálí jako režisér, projevu-
je se jako herec. V osmdesátých letech, dá 
se říct, pouze testoval své herectví ve vý-
razně malých úlohách, ale už v roce 1990 
získal jednu z hlavních rolí horroru Cliva 
Barkera Nightbreed (Plod noci). Zde se 

představil jako psychiatr Philip K. Dec-
ker (pozor, neplést se spisovatelem Phili-
pem K. Dickem, ačkoliv… modří už vědí 
– jméno postavy je poctou jak Dickovi, 
tak i jeho literárnímu hrdinovi Deckar-
dovi, kterého ve filmu Blade Runner za-
hrál Harrison Ford). Cronenberg jakožto 
lékař v horrorovém snímku staví na svém 
zjevu, který je přinejmenším démonický, 
nebylo-li to již zmíněno. Totiž takhle, 
Aaron Boone (Craig Sheffer) trpí obse-
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dantně kompulsivními představami o vše-
lijakých příšerách usídlených v podzem-
ním městě Midian. Dr. Decker však odhalí 
jisté spojitosti mezi Aaronovými podiv-
nými sny a sérií skutečných vražd a štan-
dopéde odešle Aarona na psychiatrickou 
kliniku k podrobnějšímu zkoumání jeho 
popletené mysli. A vyznavači blackmetalo-
vé smečky Cradle of Filth již také odhalili 
jistou spojitost mezi výše zmíněným pod-
zemním městem a jejich pekelným albem.
V horrorové komedii Blood & Donuts 

(1995) si David střihne roli mafiánského 
bosse. Samozřejmě se opět jedná o roli, 
která mu je takřka ušitá na míru. Upír 
Boya (Gordon Currie) se po dlouhém 
spánku probouzí v Torontu, na hřbitově 
si vyzvedává osobní propriety a nachází 
útočiště v blízkém hotelu s cukrárnou za 
rohem. Tam se mu sbíhají sliny na donuty 
a servírku Molly. Taxikáři Earlovi pomáhá 
moderní upír bojovat s podsvětím, čímž je 
do příběhu zatažena právě Cronenbergova 
postava.
Rok po Blood & Donuts se mihne dra-

matem Extreme Measure (Smrtící léčba) 
po boku slavného Gene Hackmana a Hu-
gha Granta. Týž rok zkusí excelovat i v ryzí 
komedii Blbouni (The Stupids). Blbouni 
příliš neuspěli, stali se dokonce hrdým ma-
jitelem Zlaté maliny (ocenění za nejhorší 
filmový počin daného roku).
Obráží filmy takřka všech žánrů, po ko-

mediích a dramatech pak především sci-fi, 
čímž je kanadské Last night (1998) u nás 
uvedené jako 2000 očima…: Poslední 

noc, nebo Rewind (Smyčka času, 2013). 
V rámci horroru zaboduje pouze v slashe-
ru Jason X (2001), kterýžto díl je částečně 
také sci-fi. Příběh Jasona Voorheese se pře-
souvá do daleké budoucnosti. Posádka ko-
lonizační lodi posbírá zledovatělé úlomky 
zdevastované planety Země a co čert ne-
chtěl, z jednoho ledového kvádru nevysko-
čí Ötzi, ale právě Jason. Osazenstvo lodi 
brzy pozná, s kým že má tu čest… Da-
vid Cronenberg zde ztvárnil Dr. Aloysia 
Wimmera, který má na svědomí Jasonův 
transport z jednoho zařízení do druhého, 

a právě zřejmě kvůli jeho nedbalosti do-
jde ke katastrofě. Wimmer se pak na útěk 
před Jasonovým vražedným běsněním 
stává jeho 116 obětí. Jason po něm mrští 
železnou tyč, načež ho probodává zezadu. 
Krásná filmová smrt s tváří Davida Cro-
nenberga.
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Filmy, v nichž se objevil, nepatří možná 
do síně slávy, nicméně je jisté, že mají mno-
ho svých příznivců a Davidovy role rovněž. 
Ani televizní diváci nezůstali ochuzeni 
o jeho výkony. Objevil se například ve špi-
onážním seriálu Alias, nebo Alias Grace 
(s Abramsovým Alias nemá jinak Alias 
Grace nic společného) a konečně v horro-
rovém Slasher (2021), celkem tedy v osmi 
epizodách čtvrté, u nás odsud nevysílané, 
série. 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA TVŮRCE
Cronenberg, kterému je dnes úctyhodných 
78 let, je držitelem mnoha významných fil-
mových ocenění, o jeho tvorbě už tiskárny 
vyplivly několik zajímavých knih. Pravidel-
ně přispívá do prestižního francouzského 
filmového časopisu Cahiers du Cinema. 
Mezi fanoušky i kritiky si vysloužil pře-
zdívky jako třeba Král pohlavního horroru 
nebo Baron krve. Je také známo, že na dr-
tivé většině jeho filmů spolupracovala jeho 
sestra Denise coby kostymérka. Měl ku-
příkladu zrežírovat i skvělé sci-fi Total Re-
call s Arnoldem Schwarzeneggerem, ale 
nevyšlo to. Čert ví, jak by film vypadal pod 
jeho dozorem. Vůbec si netroufám odhad-
nout, zda lepší, nebo horší. Verhoevenova 
vize na motivy povídky Philipa K. Dicka 
totiž nemá chybu.
David Cronenberg je otcem tří dětí, Cait-

lin, Cassandry a Brandona. Ale to není vše. 
Tedy, co se týče dětí ano, ale pro zajímavost 
dále uvádím, že David otiskl své ruce na 
hollywoodském chodníku slávy už v roce 

1999. Dále jsem zjistil, že od mala obdi-
voval život hmyzu, což se dost podstatně 
promítlo do jeho tvorby. A třeba proto se 
ostentativně zřekl možnosti režírovat fil-
my Robocop i Top Gun, tam toho totiž 
o broucích moc nenajdeme.
Stal se producentem sedmi vlastních fil-

mů, naposledy se vydal z peněz u Spider 
roku 2002. Účinkoval v nespočtu doku-
mentárních filmů a v současné době si ho 
mohou dopřát zejména fanoušci sci-fi, 
objevil se v desátém díle čtvrté řady seriálu 
Star Trek: Discovery.
V roce 2008 režíroval jediné divadelní 

představení, a to na motivy své Mouchy.
Zajímavost z rodinného depozitáře na zá-

věr. Skutečnost, že měl David otce noviná-
ře a matku klavíristku, se promítla ve filmu 
The Fly. I když poněkud obráceně – Seth 
Brundle hraje na klavír a dvoří se novinář-
ce Veronice.

Michal Březina
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Narozeniny vystřídal pohřeb,
spisovatel Karl Forsberg se uškrtil 

na šále své zesnulé matky.

V den svých 39. narozenin zemřel švédský 
horrorový autor Karl Forsberg. Sousedka 
ho objevila oběšeného na šále, kterou zdědil 
po zesnulé matce. Ta si synovu smrt údajně 
přála, a to už před devětatřiceti lety.

Karl Forsberg (*20. ledna 1955, Falun) 
zaujal čtenáře švédské fantastiky auten-
ticitou svých duchařských příběhů a vy-
tříbeným reportážním stylem. Inspiraci 
čerpal nejen ze studií žurnalistiky, ale pře-
devším z vlastní tragické minulosti. Přes-
to zůstal až do smrti téměř nedoceněn. 
Pokročilý alkoholismus, kterým potlačo-
val celoživotní trauma, ho nakonec do-
vedl k sebevraždě. V den Forsbergových 
narozenin bylo spisovatelovo tělo objeve-
no sousedkou Ditou Bergmanovou.
„Nevím, jak se mu samotnému podařilo 

se takhle uškrtit,“ prohlašuje Bergma-
nová, „krk měl celý rozškrábaný a ztuhlé 
prsty zaťaté v té šále.“

Martin Novák

povídka

ŠÁLA

Šála původně patřila Forsbergově mat-
ce. Agáta Forsbergová, tehdy devětatři-
cetiletá nadějná spisovatelka, procházela 
bolestivým těhotenstvím se značnými 
obtížemi. Nechtěné dítě se během kom-
plikovaného porodu málem uškrtilo na 
pupeční šňůře a následný šok matka ne-
přežila.
„Měl jsem umřít při narození. Chtěla 

mě vzít s sebou,“ píše Karl Forsberg ve 
svém deníku. Zde také cituje otcův vý-
rok, podle kterého matka „proklínala 
syna do posledního výdechu“. Ani otec 
smrt své ženy synovi nikdy neodpustil. 
Byl to právě on, kdo ho nenávistí a výčit-
kami odmalička traumatizoval.
„Nenáviděl jsem ho,“ píše Forsberg 

o otci, „ale rozuměl jsem mu.“
Na spisovatelskou dráhu se vydal v osm-

nácti letech poté, co před násilnickým 
otcem utekl z domu. Traumatizovaný, ale 
talentovaný chlapec se uchytil na KTH 
ve Stockholmu, a již během studií žur-
nalistiky úspěšně publikoval v menších 
časopisech. Náměty od počátku čerpal 
z krušného mládí, které nechal daleko za 
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sebou. Jedinou památkou na rodinu mu 
zůstala právě matčina šála.
„Nestojím o ni, jde z ní strach,“ píše, „ale 

ona se mě drží.“
Ačkoli po útěku spisovatelova hvěz-

da rychle stoupala, démoni minulosti 
ho brzy stáhli zpátky ke dnu. Úzkosti 
způsobené matčinou smrtí a otcovými 
výčitkami léčil alkoholem. Kvůli závis-
losti a opileckým potyčkám záhy skončil 

i s novinářskou kariérou. 
Po několika neuspokojivých 
zaměstnáních se v roce 1985 
odebral do Kiruny na severu 
Švédska, kde se v odloučení 
pokoušel prosadit jako spi-
sovatel na volné noze. Tvořil 
v levném bytě panelového 
domu, kde se s ním také se-
známila Dita Bergmanová.
„Z bytu vycházel, snad je-

nom když mu došlo pivo. 
Jinak trávil dny psaním. 
Kdyby se nezabil, dřív nebo 
později by se upil k smrti,“ 
vzpomíná Bergmanová.
Z Kiruny během devíti 

let úspěšně publikoval své 
nejlepší duchařské povídky 
(např. Za dveřmi do sklepa 
nebo Pláč) a krátký psycho-
logický horrorový román 
s autobiografickými prv-
ky Agáta. Veškerý výdělek 
však propil, propadl izolaci 
a k depresím se brzy přidala 

schizofrenie a paranoia. Dita Bergmano-
vá zůstala posledním, kdo se spisovatelem 
zůstal v alespoň malém kontaktu, a to 
i večer předtím, než spáchal sebevraždu.
„Přišel s tou šálou v ruce. Pokud vím, ni-

kdy ji nenosil. Za devět let ji prý nevy-
balil z kufru. Teď prosil, ať si ji nechám. 
Měl dost vypito, moc se mi to nelíbilo, ale 
nakonec jsem ji prostě pohodila na gauč 
a Karla vyprovodila.“
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„Vrací se,“ píše Forsberg, „vzbudil jsem 
se a kufr byl otevřený. Ta její šála leží 
před ním.“ Nakonec dodává: „Nesmím 
usnout. Jakmile se ohlédnu, je o něco 
blíž. Stále blíž. Už skoro u postele…“
Když šla Dita Bergmanová druhý den 

ráno popřát sousedovi k narozeninám, 
nalezla spisovatele oběšeného na dveřích 
ložnice.
„Byt měl otevřený. Bála jsem se, že ho 

snad vykradli. Na volání neodpovídal, 
tak jsem zavolala policii a šla se podívat 
dovnitř. Našla jsem ho v ložnici, visel za 
kliku dveří.“
Ohledání místa činu neprokázalo žádné 

stopy po vloupání. Soudní pitva potvrdila 
domněnku slečny Bergmanové, že si Karl 
Forsberg v opilosti pravděpodobně sáhl 
na život sám.
„Nevím, jak se k němu ta šála dostala,“ 

dodává Bergmanová. „Já se na rozdíl od 
něj obvykle na noc zamykám, klíč nechá-
vám ve dveřích. Ráno ale bylo odemčeno 
a klíč ležel na podlaze. Nevím. Nejspíš 
jsem zapomněla.“
Přestože okolnosti a přesné motivy zů-

stávají nejasné, vše nasvědčuje tomu, že 
Karl Forsberg celoživotní tíhu provině-
ní nakonec neunesl. Na život si sáhl 20. 
ledna 1994 ve 39 letech, tedy ve stejném 
věku, jako zemřela jeho matka.

MARTIN NOVÁK (*1994)
Vyučený číšník z Podkrkonoší, v součas-
nosti žije a tvoří v Brně. Dva roky stu-
doval filosofii na MU, ale školu opustil, 
aby se mohl naplno věnovat svému spi-
sovatelskému koníčku. Přivydělává si 
kavárenstvím, ochotničí ve studentském 
divadle a příležitostně píše knižní recen-
ze pro Sarden.cz. Fantastice se věnuje od 
roku 2020. První povídka mu vyšla v an-
tologii Můj první polibek (nakladatelství 
Kontrast, Knihy Dobrovský) a další pub-
likuje v českém science-fiction a fantasy 
měsíčníku XB-1. Mezi jeho literární 
úspěchy patří například dvojí vítězství 
v soutěži Ohnivé pero (jaro a podzim 
2021), obsazení prvního a třetího místa 
v soutěži Sardenské legendy 2, či umístě-
ní mezi finalisty soutěže Daidalos 2021.
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Přibliž nám trochu své autorské začát-
ky…
Píšu prakticky od dětství, už na základní 
škole jsem psával slohové práce i za spo-
lužáky a učitelé se tvářili, že o tom nevě-
dí. Bylo to milé. Ještě, než jsem nastoupil 
na gympl, měl jsem v šuplíku napsané 
tři knihy a poměrně dost povídek, ale 
teprve někdy ve druháku, třeťáku, přes-
ně už nevím, jsem vydal samonákladem 
svou první knihu Láska až za hrob. Dnes 
bych ji pojmenoval jinak, ale líbí se mi, že 
dává zcela odlišnou představu – byla to 
totiž fantasy kniha o osmi stech stranách, 
a to jsem ještě pořádně neuměl pracovat 
s odstavci a odsazením, takže je možné, 
že byla ve skutečnosti ještě o docela pěk-
ný kus delší.

Co obnáší tvé zapojení do uměleckého 
sdružení Infernalismus?
Do spolku mě přivedl můj bývalý šéf 
a kamarád Zdeněk Zelda Záleský. Kro-
mě inspirace od ostatních umělců a fak-
tu, že jsem zde poznal řadu zajímavých 
lidí, jsem se naučil, jak svá díla prezento-
vat formou autorských čtení. Je to šikov-
ná a zábavná dovednost, ale nedělám to 
moc často. Ačkoli jsem součástí Inferna-

rozhovor

DOMINIK FIALA
Když jde o mladé, nadějné, sympatické autory, přichází na scénu Kristina Hai-
dingerová. Jednoho takového pro Howard vyzpovídala v zajímavém rozhovoru.
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lismu, zpravidla nemám rád žádné ška-
tulky ani sdružení, zažil jsem však a ještě 
zažiju spoustu příjemných událostí. Jsou 
to talentovaní umělci a velmi příjemní 
lidé.

Máš raději proces tvorby nebo její pre-
zentaci?
Určitě její tvorbu. Jak jsem již říkal, sice 
mě baví číst nahlas a předvádět přitom 
show, ale pořád jsem spisovatel. Je mi 
jasné, že posluchači zachytí přinejlepším 
polovinu toho, co říkám, a nejvíc tak tře-
tinu toho, o čem povídka doopravdy je. 
Když píšu, jen zapisuji, co vidím. Jako 
film, vzácně i jako jiné nebo konkrétnější 
médium (jednu povídku jsem viděl jako 
komiks a jednu jako anime). Jen vzácně 
přemýšlím nad tím, co píšu nebo jak to 
bude pokračovat – u povídek prakticky 
nikdy, dělávám to jen u výrazně delších 
děl, kde to prostě jinak nejde, ale po-
řád je to jen dílčí součást procesu. Sám 
jsem překvapen, o čem povídka je, co se 
v ní děje a jak dopadne. Má to spoustu 
pozitiv – nestává se mi, že bych zíral na 
prázdnou stránku a nemohl vymyslet, co 
napsat, jak začít. Prostě začnu a sleduji, 
kam mě příběh dovede. Scéna, rozhovor, 
nálada – cokoli takového bohatě stačí. 
Nahlížím do jiných světů a dokumentuji, 
co v nich vidím. Umění, ne věda, je sku-
tečná magie, a představivost tím největ-
ším a nejdůležitějším darem, jaký člověk 
má.

Na jaké místo se s autorským čtením 
vracíš nejraději?
Nejraději to mám v podniku Dark Velvet 
a líbilo se mi i na Hradbách samoty.

Máš na kontě poměrně dost poví-
dek, dvě například vyšly v antologiích 
HorrorConu (Ve špatný čas na špatném 
místě a Může se to stát i vám)…
Sem tam mi jich pár vyšlo. Kromě těch 
ve sbornících HorrorConu byla nejvýraz-
nější moje sbírka Za oponou, která vyšla 
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také samonákladem. Považuji ji za první 
z mých věcí, které tak nějak řadím do své 
moderní tvorby – tou dobou jsem se to-
tiž doopravdy zaměřil na tvorbu povídek 
důkladněji a hrál jsem si jak s tradičními, 
tak s moderními motivy a ačkoli měly 
„generalizovaně“ několik vzorů, každá 
z povídek se více přibližovala jistému 
konkrétnímu autorovi. Dalo by se říct, že 
jsem zde psal už uceleněji. Povídky jsou 
plné hudebních (miluji hudbu, hned po 
psaní ji mám na druhém místě) a ant-
ropologických, potažmo mytologických 
odkazů a tenhle styl mi zůstal dodnes. Až 
bych řekl, že je do určité míry nedílnou 
součástí mé tvorby. Od doby vydání Za 
oponou mi přibylo asi 40 povídek, na-
psal jsem román, předělal jsem jeden ze 
svých starých románů, mám pár dalších 
nápadů a těším se na jejich – jak doufám 
světlou – budoucnost. Jestli jsem si něčím 
doopravdy jistý, tak tím, že psát nikdy ne-
přestanu.

Povíš nám nějaké zajímavosti k vydání 
knihy Za oponou?
Kniha sestává ze dvou částí po čtyřech 
povídkách, které, byť na sebe většinou 
navazují jen velmi volně (jindy zase ne), 
vypravují mezi řádky dva dlouhé a kom-
plexní příběhy. Ten první je o bývalém 
cvičiteli dravé zvěře v cirkuse, ze které-
ho se stal sériový vrah a druhá čtveřice 
je o konci světa, přesněji o zombie apo-
kalypse. Byla to moje první věc, která 
se zombies týkala, od té doby mám pár 

dalších a cítím, že to pro mě stále ještě 
není vyčerpané téma – nabízí totiž až 
pozoruhodnou volnost. Lze k němu při-
stoupit akčním, survivalistickým způso-
bem nebo třeba pro změnu temným, at-
mosférickým či psychologickým – ačkoli 
je to jen jeden z horrorových subžánrů, 
sám o sobě zahrnuje velmi působivé 
spektrum, které ho může propojit tak-
řka s libovolnými dalšími žánry. Zpátky 
ale ke knize – prakticky všechny postavy 
ve svých autonomních částech knihy jsou 
mezi sebou příbuzné, nebo jsou alespoň 
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známí atp. Sbírka dál obsahuje i jednu 
z mých mála horrorových povídek, ve 
které nevystupuje nadpřirozeno (proto-
že podle mě není přítomnost nadpřiro-
zena tím, co odlišuje horror od řekněme 
thrilleru) a také povídku, která je jistou 
parodií na všechny hlavní motivy z celé 
knihy. Obálku udělal můj přítel a malíř 
Sandro Dragoj, jmenuje se Černý dům. 
V knize žádný takový dům není. Vlastně 
jsem úplně původně chtěl černo-červený 
les, ne černobílý dům, ale asi mě přes-
lechl a konečný výsledek je i tak dobrý. 
Dokonce jsem drobně pozměnil úvod 
jedné z povídek, aby obálku alespoň 
vzdáleně připomínal, ale kdo jste ji vi-
děl, jistě pochopíte, že to naplno zkrátka 
nebylo možné. A mám rád jednorožce 
– jedna povídka tam o nich je. Samotný 
název sbírky odkazuje na to, o čem jsem 
již mluvil – nahlížíme Za oponu divadla 
života, nahlížíme do stínů zákulisí.

Jak vidíš – jako autor i jako čtenář – 
horrorovou literární scénu u nás?
Nejsem ten pravý, kdo by měl soudit. My-
slím si, že u nás je velká spousta šikov-
ných autorů a že horror obecně je u nás 
poměrně dost populární, ačkoli se to na 
první pohled úplně nezdá. Pořád pocho-
pitelně nemůže soutěžit třeba s fantasy 
a se sci-fi, které se prodávají nejvíc (mlu-
víme pochopitelně o domácím trhu), ale 
přesto se obecně žánr stává čím dál tím 
oblíbenějším. Horror bývá občas, spolu 
s fantasy a se science fiction, označován 

tak trochu za nedospělý a kýčovitý žánr 
a byť to nerad říkám, trochu chápu proč. 
Říkají to lidé, kteří nečtou mezi řádky. 
Fantasy v sobě má nadpřirozené prvky, 
které si nese už z mytologie a z lidové 
slovesnosti. Každý – doslova každý – 
velký autor v dějinách literatury už od 
počátku věků měl takové prvky v peru 
– v čem se tedy liší užití kouzel ve svě-
tě Shakespeara a Tolkiena, Pratchetta 
nebo Bradburyho? Sci-fi nás učí uvažo-
vat, jaký svět je a jaký by mohl být, jaká 
rozhodnutí nás dostala tam, kde jsme 
a kam můžeme směřovat. Není náhoda, 
že spousta děl tohoto žánru předpovědě-
la události nebo vůbec svět, do kterého 
jsme se dostali, a to v mnohdy ne zrovna 
lichotivém světle (viz. například Orwe-
llovo nebo jednoho z mých oblíbenců 
Aldouse Huxleyho). A horror, dobrý 
horror, poodkrývá roušku tajemství a ptá 
se Co kdyby? Uvádí obyčejné lidi do neo-
byčejných situací a my se tak ptáme sami 
sebe, jak bychom se zachovali my. Horror 
není o krvi, o násilí, sexu – použití těchto 
prvků a nepochopení toho, jak je správ-
ně použít vedou naopak k tomu, že celý 
příběh degraduje a odvede pozornost. 
Proto ho někdo může mít za nedospělý 
a hloupý. Jsou to ale nástroje, nikoli cíle. 
V tom vidím – nerad to říkám – problém 
v současné horrorové literatuře. Mnoho 
autorů, co znám, se bojí snít. Bojí se snít 
ve velkém. Raději s úsměvem řeknou, že 
nepíšou „kdo ví co“ a že píšou vlastně 
jen cílené braky, a co je nejhorší, nevadí 
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jim to, dokonce jsou na to pyšní. Ptám 
se proč? Není to podle mě proto, že by 
neměli co říct. Není to proto, že by nedo-
kázali psát na vyšší úrovni. Oni nechtějí. 
Braky fungují. A proto si mainstreamoví 
čtenáři často myslí, že horrory jsou dětin-
ské. Že je to pořád dokola těch pár mo-
tivů a příběhů, kde se jen mění partičky, 
které postupně poumírají. Že když dáte 
vedle sebe pět knih nebo filmů, nejmíň 
tři z nich budou prakticky o tom samém. 
Horror je dle mého názoru těžce nepo-
chopený žánr a jeho prezentace v mo-
derních médiích tomu moc nepomáhá. 
A ještě jedna věc – horror jde ruku v ruce 
s humorem. Mnohdy žasnu nad tím, že 
se to moc neví. Čtenář musí mít čas na 
to, aby se uvolnil, pomáhá to budová-
ní napětí. Spousta horrorových příběhů 
dnešní doby – teď myslím obecně celo-
světově – se bere příliš vážně. Ne, to není 
přesné – pohlíží na sebe moc křečovitě, 
neumí se přizpůsobit, zalézt čtenáři pod 
kůži, což je přesně to, co by horror dělat 
měl. Když přepálíte start, neudržíte na-
pětí ani do půlky. Nejlepší horrory jsou 
tím temnější a strašidelnější, čím víc se 
blížíme ke konci a teprve tam se ukrývá 
pointa. Není to sprint. Když se bude po-
stava od začátku brodit bažinami a tem-
nými lesy… koho to bude po prvních 
dvaceti stránkách bavit? Jak někoho vů-
bec napadne, jaké by asi bylo se na místě 
postavy ocitnout? V tom je hlavní rozdíl 
mezi horrorem a thrillerem – thriller, od 
slova Thrill, vzrušení, má ve čtenáři vzbu-

dit strach o děj a o postavy. Horror z an-
glického horror, hrůza, má za cíl vzbudit 
ve čtenáři strach o sebe sama. Aby se bál 
jít v noci se zhasnutými světly vyčůrat. 
Aby zíral do tmy a říkal si: „Fakt si nedo-
vedu představit, že bych se v týhle situaci 
ocitl já… co bych asi dělal? Udělal bych 
to samý?“ Stephen King ve své knize 
Danse Macabre uvádí tři druhy horroru 
– zhnusení, hrůzu a děs. Zhnusení mluví 
o bracích. Hlavy padající ze schodů, krev, 
vnitřnosti, sliz, střeva, sekáčky, háky… 
máte představu. Je to laciné, ale mnoh-
dy efektivní. Hrůza vypráví o chodících 
mrtvých, obrovských pavoucích – zhas-
nou světla a něco vás popadne za ruku. 
A poslední, nejvyšší druh a pravá esence 
horroru – přijdete domů a všimnete si, 
že všechno, co vlastníte, vám někdo vzal 
a nahradil přesnými kopiemi. Když zhas-
nou světla a vy za sebou něco cítíte, slyší-
te to, cítíte dech, ale když se otočíte – nic 
tam není.

Jaký je tvůj nejoblíbenější knižní a fil-
mový (případně seriálový) horror?
Co se týče knih, miluji věci Stephena 
Kinga, H. P. Lovecrafta, E. A. Poea a Iry 
Levina, mám ale i slabost pro gotické ro-
mány ve stylu Walpolea nebo Ann Radc-
liff, moc se mi líbil i jeden z otců moder-
ního horroru M. R. James. Nejsem moc 
velkým fanouškem upírů, přijdou mi pří-
liš zprofanovaní, ale od dětství jsem mi-
loval sérii Upírův pomocník, respektive 
příběhy Darrena Shana. Teprve nedávno 
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jsem sehnal posledních pár knih a dočetl 
jsem to, jistě, dospělý čtenář v tom najde 
mouchy, ale když to berete v kontextu cí-
lové skupiny, je to neskutečná věc. Co se 
týče filmů a seriálů, mám slabost pro sérii 
The Purge (Očista), seriál Supernatural 
(který je brilantní ukázkou spojení horro-
ru a humoru), líbí se mi věci od Carpen-
tera, rád bych zmínil filmy Daniel Isn‘t 
Real (2019) a The Empty Man (Prázd-
nota, 2020) – já totiž moc na moderní 
filmy nejsem, ale tyhle dva, a to i přesto, 
že rozhodně vyloženě žádná špička ne-
jsou, mě opravdu velice, velice příjemně 
překvapily. Až bych tvrdil, že takhle by 
měl moderní filmový horror vypadat. 
Mluvíme tady teď však jen o horrorech 
a příbuzných žánrech. Mezi mé jiné nej-
oblíbenější autory patří Steinbeck nebo 
McCarthy, mám rád Remarquea, poesii 
Williama Blakea a Jimma Morrisona. 
Jedna z mých nejoblíbenějších knih je 
Obraz Doriana Graye a Alenka v kraji 
divů a Za zrcadlem. Mám moc rád ani-
me, Asterixe a Obelixe, Mumínky… Co, 
měli jste za to, že jsem jenom dvojdimen-
zionální postava?

Říká se, že kočky jsou strážkyně pod-
světí, ty občas vypadáš jako strážce ko-
ček. Jakou roli hrají ve tvém životě?
Pravdou je, že jich pár mám, no… Nikdy 
jsem na kočky nijak extra nebyl, ale asi 
tak před čtyřmi, možná už pěti lety našla 
máma s bratrem na chalupě na Šumavě 
maličké kotě, tak malé, že by ho do útul-

ku nikdo ještě nedal. Pravděpodobně 
byl nejmenší a poslední z vrhu, možná 
všichni ostatní umřeli, nikdy jsme se to 
nedověděli – vzal jsem si ho a naprosto 
mi změnil život. Mám teď čtyři kočky, 
tohohle kocoura a tři holky. Nebudu pře-
hánět, když řeknu, že jim vlastně vděčím 
za svůj život a oplácím jim to, jak jenom 
můžu. Nechápu, jak je někdo může ne-
mít rád. Panuje kolem nich velká spousta 
pověr, z nichž se většina váže na středo-
věk, kde byla kočka pro svou svobodo-
myslnou povahu spojována s čaroděj-
nicemi a s ďáblem, kdežto naopak staré 
kultury po celém světě je považovaly za 
posvátná zvířata a za nositele štěstí. Po-
važuji za něco nevýslovně ohavného, co 
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jsou lidé schopni jim udělat. Ještě rela-
tivně nedávno byl ve Štrasburku svátek, 
při němž lidé kočky házeli z kostelních 
věží a ze střech a zaživa je upalovali. Tady 
se vrátím k moderním médiím – spous-
ta filmů a seriálů tuhle ohavnost totiž 
udržuje v chodu. Kolik vás z hlavy na-
padne filmů, kde umře pes? Pár, že ano? 
A v kolika filmech umře kočka? Nevíte 
kde začít, viďte? Jakmile se na obrazovce 
objeví kočka, v drtivé většině případů je 
za chvíli po ní. Jako kdyby bylo v pořád-
ku jim ubližovat a zabíjet je. Jako kdyby 
to vlastně byla zábava. Je to pozůstatek 
nemocného uvažování doby, kdy byli lidé 
nejhloupější. Od starověku zapomněli na 
kočičí symboliku a začali o nich přemýš-
let přesně opačně. Možná vám teď při-
padá, že se rozčiluji nad něčím, co není 
tolik podstatné, ale věřte, že nikdo z lidí, 
kteří někdy cíleně přejeli kočku, by ni-
kdy takhle nepřejel psa, to vám garantuji. 
Možná k nim mám tak blízko, protože 
jsou stejně nepochopené. Je na nich cosi 
mystického, co mě přitahuje. Jsou velmi 
chytré a spoustu věcí dělají čistě z roz-
maru způsobem, jakým to jiná zvířata 
moc nedělají. Na rozdíl od řečí, které je 
mají za sobecká a nelítostná stvoření, co 
zalehávají a dusí děti v kolíbkách, přenáší 
toxoplasmózu a všechny tyhle pitomos-
ti, jsou ve skutečnosti velice empatické, 
citlivé a milující, jen není snadné si je 
získat. Neošálíte je. Je to mimochodem 
jediné zvíře na světě, které se rozhodlo 
domestikovat samo – zjistilo, jaké z toho 

plynou výhody a uznalo, že to stojí za to, 
a i tento přístup je něco tak typicky koči-
čího, že by si to člověk ani nedokázal vy-
myslet. Jsou spojeny s nocí a hvězdami, 
s ženským principem bytí, s magií, s tan-
cem a větrem. A navíc, byť mám moc 
rád všechna zvířata, kočky jsou prostě ze 
všech nejroztomilejší a nejvtipnější.

Na co z tvého pera se můžeme těšit do 
budoucna?
Blíží se dosud můj největší úspěch, díky 
kterému budu konečně na pultech po 
celé republice. V srpnu mi vyjde kniha 
(přísahám, že si to nevymýšlím v návaz-
nosti na předešlou otázku) Pravá blue-
sová kočka u nakladatelství Fobos. Budu 
moc rád za každého, kdo jí dá šanci. Jak 
jsem již dříve naznačoval, nejsem zrov-
na velkým fanouškem škatulek a žánrů, 
protože jsem toho názoru, že jde vždy 
v podstatě jen o narativ – mezi pohád-
kami a horrory není vlastně žádný rozdíl, 
libovolná romantická komedie se může 
změnit v horror pozměníme-li jen ně-
kolik prvků, přesto se mi docela líbí, jak 
byla má kniha u nakladatelství označena, 
a sice jako kombinace duchařského pří-
běhu, fantasy a westernu. Když jsem kni-
hu ale psal, celou tu dobu jsem měl za to, 
že píšu prostě a jednoduše horror.

Děkujeme za rozhovor

Otázky: Kristina Haidingerová
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Dominik Fiala

povídka

JEDINÝ NA SVĚTĚ

Toho dne jsem se vrátil z běžných po-
chůzek o něco později, než obvykle. 

Zastihla mne poněkud nepříjemná změ-
na počasí, pěkný, slunečný den se pro-
měnil v sychravé mrholení, které okol-
ní krajinu zahalilo do tmavého pláště 
ne nepodobnému pozdnímu podzimu. 
Domů jsem se vrátil prochladlý a mr-
zutý, jakmile se lesklý klíč dotkl starého 
zámku, počastoval jsem temnou chodbu 
hlasitým kýchnutím. Většinou jen tak 
hned nenastydnu, jsem na sebe v tomto 
ohledu poměrně opatrný, nicméně tento-
krát to nebyla chyba prskajícího pošťáka 
ani chrchlajícího kolemjdoucího. Z toho 
jsem byl mrzutý o to víc. Položil jsem klí-
če do pleteného košíku hned vedle dveří 
a zamkl za sebou kovovou petlici. Když 
jsem se zul a svlékl si kabát, pokračoval 
jsem tmavou chodbou do kuchyně. Po-
slední dobou jsem v podobné večery rád 
poslouchal starý gramofon se šálkem 
horké kávy nebo čaje s medem, ten to 
každopádně dnes vyhraje, o tom jsem ne-
měl sebemenších pochyb. Rozsvítil jsem, 
žárovka trochu zakolísala, ale místností 

se ihned rozhostilo teplé světlo. Koberec 
končil u pomyslné hranice jídelny a sa-
motné kuchyně, tu pokrývaly světlé dlaž-
dice. Zrak jsem upíral před sebe a ve své 
malé bublině relativního pohodlí jsem se 
ubíral po svých skromných plánech.
Znáte ten podivný, plíživý pocit, když 

je něco jinak, než jste zvyklí, ale nemů-
žete přijít na to, o co jde? Jako když si 
odkládáte svrchník celý život na jedno 
místo a jednou ho, naprosto bezmyšlen-
kovitě, dáte jinam? Pochopitelně si toho 
nevšimnete. Tak nějak potom cítíte, že 
je něco špatně. Když zapomenete zhas-
nout a odejdete do chladného dne. Když 
za vámi zaklapnou dveře a klíče visí na 
háčku uvnitř nebo odpočívají na svém 
obvyklém místě v misce. Ten podivný 
pocit, který vás probudí uprostřed noci a 
šeptá vám do ucha, že jste určitě zapo-
mněli vypnout vodu v umyvadle, když 
jste si čistili zuby. Přesně takový vtíravý, 
neodbytný pocit jsem měl od okamžiku, 
kdy jsem spatřil ty bílé dlaždičky lesk-
noucí se v žluti kolísavého světla. Snažil 
jsem se mu nevěnovat pozornost, snaha 
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to ale byla cílená a násilná a já věděl, i 
přes svou nejsilnější vůli, že se mi to jen 
nezdá, že si nevymýšlím, jak si to rádi 
v takových situacích nalháváme. Nená-
padně, jen tak po očku, jsem se podíval 
na přilehlý stůl, zběžným pohledem jsem 
přejel i kuchyňskou linku. Nic. Nenechal 
jsem dokonce ani hrnek na stole nebo ve 
dřezu, nenechal jsem tu rozsvíceno, do-
konce jsem uklidil na své místo i krbové 
zápalky. Pokrčil jsem rameny a popadl 
lesklou konvici.
Baterie trochu kapala, tlusté kapky se 

rozpleskávaly o chromový povrch. Mož-
ná je to ono. Zatáhl jsem za kohoutek a 
naplnil konvici do poloviny, pak jsem ji 
položil vedle a otočil se k ní zády. Přímo 
naproti mně bylo veliké okno, za kterým 
tančil v roztodivném vichru starý smrk. 
Protáhl jsem si záda a vydechl. Jo, v tako-
véhle dny není nic lepšího, než se schovat 
pod přikrývku a…
Najednou mi to došlo. Nejspíš jsem to 

zahlédl jen koutkem oka a zpočátku tomu 
nevěnoval pozornost, nicméně podvědo-
mí mi unavené oči tím směrem natočilo 
znovu. V první řadě nešlo ani tak o to, 
co jsem zahlédl, jako spíš o to, co jsem 
zaslechl, byť to byl tenký zvuk ukrytý pod 
dopady dešťových kapek na oknech a na 
parapetech za okny. Tenký hlásek, jako 
když se člověk nadechne helia z pouťo-
vého balonku, dárku od dobrosrdečného 
klauna. Vlastně nebyl jen jeden, musely 
jich být desítky, neřku-li stovky. Kom-
binace onoho plíživého pocitu, letmého 

pohledu a tenkého skandování mne při-
kovala pod okno do stínu vysoké lednice.
Byl to kruh, dokonalá kružnice, jíž by 

nebyli hodni ani ti největší mistři symet-
rie, které dějiny pamatují, a současnost 
jimi oplývá a okázale se jimi chlubí. Tvo-
řily ho drobné, na dlaždicích téměř nevi-
ditelné tečky. Ovšem to, čeho jsem si ne-
mohl nevšimnout, se tyčilo všude kolem 
něj a kruh tak zdůrazňovalo, dokonce by 
se dalo říct, že na první pohled ho přímo 
tvořilo. Mravenci. Desítky, ne-li stovky 
mravenců udržující dokonalý kruh. Stá-
li na zadních, tyčili se vzhůru a vypínali 
hruď. A skandovali mé jméno.
V úžasu mi konvice vyklouzla z prstů. 

Nerozlila se jen proto, že jsem ji držel 
jen pár čísel nad linkou. Zpočátku se mi 
z hrdla vydral tichý výkřik, pocítil jsem 
nutkání se otočit a prchnout. Kam? To 
jsem nevěděl. Něco na celé té situaci mi 
přišlo absurdní, komické, ale především 
plíživě děsivé zároveň. Přesto jsem se ne-
dokázal pohnout a přiměl jsem se zůstat. 
Co víc, přiměl jsem se naklonit, sehnout 
hřbet a přiblížit se ke kruhu přede mnou.
Když jsem se sklonil, mnozí radostně 

vykřikli, mé jméno se ale místností neslo 
dál. 
„Co to, k čertu…“
„Veliký, vyslyš nás!“ jako po vdechnutí 

helia.
„Co…?“
„Nemůžeš odejít! Nakreslili jsme kruh 

z krystalů soli, které jsme pracně shromaž-
ďovali po mnoho a mnoho generací a voláme 
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tvé jméno! Teď nám musíš udělat laska-
vost!“
Nedokážu popsat, jak jsem se v daný 

okamžik cítil. První mě napadlo, jestli 
ten plíživý pocit ve skutečnosti neměl co 
dělat s mým čichem – možná jsem za-
pomněl vypnout plyn, nebo tak něco, a 
ten mě už přiotrávil a než zemřu, vidím 
prapodivné výjevy ze světa fantazie. Mra-
venec, který mne oslovil, stál v přesném 
středu kruhu a zdálo se, že ke mně vzta-
huje ruce, pokud se tomu tedy tak dalo 
říkat. Podíval jsem se tedy přímo na něj.
„Tohle se mi musí zdát.“
„Ze snění jsme tě vytrhli, Veliký!“
„Možná jsem už umřel. Něco mě někde 

srazilo a tohle se mi jenom zdá, než na-
posledy vydechnu…“
„Musíš pro nás udělat laskavost! Nakreslili 

jsme kruh a volali tvé jméno, tak musíš!“
Pokrčil jsem rameny. Koneckonců… 

jestli přece jenom žiju a nevniká mi do 
plic plyn, co mi rozleptává mozek, tak 
to bude úžasná historka k vyprávění. No 
posuďte sami! Uvidíme, kam to povede…
„Ehm… jasně, dostali jste mě. O co jde?“
„Dej nám cukr!“
To už ale nemyslíte vážně, že ne? „Chce-

te cukr?“
„Dej nám ho!“
Pokrčil jsem rameny a narovnal se, až 

mi zapraskalo v zádech. Pak jsem se oto-
čil a otevřel jednu ze skříní, vzal malou, 
skleněnou nádobu, která mi trochu pod-
klouzla mezi prsty, a nadzvedl její víko. 
Nebylo ho tam moc. Nasypal jsem cukr 

do středu kruhu. Blesklo mi hlavou, že 
bych nerad zavalil mravenčího kněze 
a způsobil mu tak bolestivá muka ná-
sledovaná smrtí, nicméně tak daleko to 
nedošlo. Cukru nebylo zase tolik a malý 
vetřelec naopak padl na záda a začal se 
v něm rochnit.
„Ano, ano! Víc!“
Vyprázdnil jsem nádobu a sledoval, jak 

mravenci narušili kruh a dali se do hosti-
ny. Chvíli jsem se na ně jen díval. Vlastně 
jsem je možná sledoval i celé hodiny, dny, 
věky, neměl jsem ponětí o čase. Nako-
nec, když se nakrmili, odnášeli cukr po 
krystalcích pryč, mizeli ve spárách zdi a 
nejspíš mířili do utajeného mraveniště, 
kterého jsem si nikdy nevšiml. Muselo 
být pečlivě skryté jak před mými zraky, 
tak před náladami počasí, neboť do něj 
uháněli veselí a spokojení. Nakonec jsem 
v kuchyni osaměl. Cukr byl skoro vše-
chen pryč. Tak nějak jsem doufal, že se 
pro zbytek ještě vrátí, ale toho dne už 
jsem žádného mravence nespatřil.
Vstal jsem a přešel ke sporáku. Zhluboka 

jsem si přivoněl. Žádný plyn jsem necítil. 

* * *
Když jsem se na druhý den probudil, svět 
za oknem vypadal stejně. Starý smrk po-
řád tancoval ve větru a o sklo a parapety se 
stále rozbíjely tenké kapky ostré jako jeh-
ličky. Zpočátku jsem si nebyl jistý, jestli 
jsem spal celou noc, nebo jen pár hodin, 
temné nebe mi neumožnilo odhadnout, 
v jakou denní dobu jsem procitl. Hodiny 
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na nočním stolku mne ale nenechávaly 
na pochybách. Bylo deset dopoledne. Té-
měř okamžitě jsem se musel rozesmát, to 
v momentě, kdy si má dosud z části snící 
mysl spojila souvislosti předešlého dne 
s tímto chmurným ránem. 
Páni! Jaký to originální sen! Funguje na 

tomhle principu vyvolávání nelidských 
bytostí obecně? Škrábe se taky ďábel zvě-
davě na hlavě, když ho někdo přivolá na 
křižovatku a domáhá se obchodu s duší? 
Je upír v šoku, když je mu řečeno, že se 
od něj očekává, že se bude ve stínech 
plížit každou noc a bude pít krev sličné 
panny? Obětuje-li někdo kozu na oltáři 
egyptského boha slunce Ra, neříká si on 
náhodou: ,,Co to děláte? Co s tím mám 
jako podle vás dělat?“
Vlastně jsem se začal svým myšlenko-

vým pochodům a absurditě celé situace 
až hystericky smát. Ještě, že nemám sou-
sedy. Mysleli by si, že jsem se už dočista 
pomátl, beztak jsem měl už předtím sluš-
nou pověst samotářského podivína. Poté, 
co záchvat smíchu polevil a vládu nad 
mou myslí opět přebíral zdravý rozum a 
úsudek, drobně jsem se zamyslel. Udělal 
jsem si vůbec včera ten čaj? Nevzpomínal 
jsem si.
Oblékl jsem si teplý župan a kostkova-

né tepláky, vklouzl do huňatých bačkor 
a otevřel dveře z ložnice. Když jsem pro-
cházel chodbou do kuchyně, namátkou 
jsem vyhlížel z oken do sychravého dne. 
Déšť tiše bubnoval a vítr šeptal. V domě 
bylo chladno, i přes to, že všechna tope-

ní sálala horkem. Následující úkony jsem 
dělal jako v mlze, rutina vedla mé ruce a 
postarala se o zpříjemnění rána. Baterie 
vydala vodu a konvice jí vdechla vroucí 
život. Keramika se orosila, když jsem do 
hrnku nalil vodu a položil na pult sáček 
zeleného čaje. Ještě je moc horká. Chce 
to med. Jenže ten mi došel. Měl jsem si 
to uvědomit včera, než jsem se vrátil, bylo 
mi totiž nad slunce jasné, že dnes ne-
vytáhnu paty z domu. Dobře, tak aspoň 
cukr… Zarazil jsem se. Cukřenka na svém 
místě nebyla. S hrůzným pocitem déjà vu 
jsem shlédl dolu na dlaždice. Cukřenka 
tam ležela, ale dokonce i ztvrdlé krystaly 
odpočívající na skle byly pryč.
„Přinesli jsme další krystaly soli a shro-

máždili je do kruhu!“ volal na mě kněz 
pnoucí hruď k výšinám uprostřed shro-
máždění desítek, ne-li stovek nohsledů. 
Po cukru nezbylo ani památky. Museli se 
pro něj vrátit. Pravděpodobně předtím, 
než svůj kruh vytvořili znovu. Čelist mi 
klesla úžasem. Takže to nebyl sen. Tak-
že… Musel jsem svou představu o reali-
tě rozšířit o nové poznatky. Co by se mi 
ještě včera zdálo nemožnou báchorkou 
choré mysli, se najednou stalo skutečnos-
tí. Důsledky takového zjištění mi podlo-
mily kolena. Já se posadil na dlaždičky a 
opřel se o skříň pod pultem.
„Jo, to koukám.“
„Musíš nám udělat laskavost!“
„Jo, no…“ plácl jsem dlaněmi o kolena 

„…to musím, máte mě. Jaká laskavost to 
bude? Chcete další cukr?“
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„Cukru je dost, alespoň prozatím!“
„Máš tak vysoký, pisklavý hlásek…“
„Je tu jeden mravenec, co se pokusil za-

vraždit královnu a spolu se svými věrnými 
úkladnými vrahy se ukryl v dalekých, por-
celánových končinách! Zosnoval úkladnou 
vraždu a pak prchl do hluboké tmy!“
„Úkladnou vraždu?“
„Spolu s úkladnými vrahy, Veliký! Zbav 

nás ho!“
„Chcete po mně, abych vás zbavil útoč-

níka na vaši královnu?“
„Vykonej na něm úkladnou vraždu!“
„Nestačila by normální vražda?“
„Konej dle své vůle, Veliký, ale přichystej 

mu zlo! Tak poroučím! Máme kruh a zná-
me tvé jméno!“
Aby podtrhli svá slova, několikrát sboro-

vě skandovali mé jméno. Nevěřícně jsem 
zavrtěl hlavou.
„Kde jsou porcelánové končiny?“
„My tam nechodíme. Je to za dalekou přím-

kou temnoty. Říká se, že tam usedáváš a pak 
přivoláváš déšť stiskem štítu!“
„Usedávám a… moment, myslíte můj 

záchod?“
„Neznáme tvůj jazyk! Porcelánové končiny 

za pásem tmy!“
„To si děláte srandu.“
Na čaj jsem dočista zapomněl, přešel 

jsem ke dveřím se zašle bílým lakem, ve-
doucím na záchod, a otevřel je. Rozsvítil 
jsem. Kupodivu mi tu nepřišlo podezřelé 
zhola nic, vždyť co byste také očekávali 
od místnosti, které, coby lidská bytost, 
svěřujete své nejintimnější chvíle? Tady 

má být vše tak, jak si pamatujete. Ne-
očekáváte, že se za vaší nepřítomnosti 
promění k nepoznání. Na takové změně 
by bylo cosi dráždivého a nepřístojného, 
koneckonců, náleží jen a pouze vám, vaší 
vůli a vašemu pohodlí. Na poličce leže-
la kniha, zašlé vydání Praporů v prachu, 
které jsem si tu občas pročítával. Vedle 
mísy stál zvon opředený tenkou pavuči-
nou, přesně tak, jak jsem si ho pamatoval. 
Zářivka u stropu osvětlovala každý kout 
této malé svatyně smrtelnosti a světlo se 
postupně lámalo u malého okna vysoko 
ve zdi. Tak to přece mělo být, tak to bylo 
správné. Jenže… kdyby všechno bylo ta-
kové, jaké by mělo být, tak bychom tu teď 
nebyli, že ne?
Sehnul jsem se a prozkoumal místo, kde 

se mísa střetávala s podlahou. Vše per-
fektně sedělo. Postupem času jsem nad-
zvedl knihu a prozkoumal každou píď 
místnosti. Jedno prkno ve zdi se drobně 
odchlipovalo. Za běžných okolností bych 
si toho ani nevšiml, nicméně mé smy-
sly se zbystřily a já už se na svou oázu 
klidu nedíval stejnýma očima jako dřív. 
Vlastně bych si té drobné skulinky ani 
nevšiml, kdybych si neuvědomil, že jeden 
ze šroubků ve zdi trčí o několik milime-
trů ven. V nastalé situaci mi připomínal 
horizontální maják v podivné, snové říši. 
Nahnul jsem se k němu ještě blíž, div 
mi nevypíchl oko. Abych na něj dosáhl, 
musel jsem se ohnout a poklonit se tak 
stěnám mísy, přitom jsem se neubránil 
letmému úšklebku.
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Prkno zaskřípalo. Pohnul jsem s ním na 
stranu, jako kdybych rozevíral tenký ja-
ponský paraván. Zachvátilo mě podivné, 
tak trochu nepatřičné překvapení. Byl 
to opět ten zvláštní pocit, že něco není 
tak úplně v pořádku, jeho důsledky mi 
však tentokrát nahnaly husí kůži. Zrak 
mi padl na spleť pokroucených chodbi-
ček a tenkých ramp sestavených z rov-
ných třísek a oloupaného laku. Muselo 
se jednat o dlouhodobou práci zručných 
kopáčů a řemeslníků, kteří zasvětili bu-
dování komplexu utajenému zvídavým 
očím všechen čas svět. Alespoň tak se mi 
jevilo, nač jsem s posvátnou bázní hleděl. 
Neměl jsem ponětí, že tohle dokážou. Jak 
vůbec vnímají mravenci čas, když jsme u 
toho? Na některých rampách jsem zahlé-
dl pár snítek pilin a prachu, nicméně jako 
celek působila stavba velmi udržovaně, 
dokonce bych mohl říct, že až čistě, což je 
přívlastek, který by mne v kontextu hmy-
zích vetřelců za běžných okolností ani ve 
snu nenapadl.
„Celou tu dobu,“ šeptal jsem, „se mi tohle 

dělo přímo vedle nohy. Hlodali a škrábali 
jen pár čísel vedle mě, kusadla vytrhávala 
kusy dřeva a já o tom neměl ani ponětí… 
to je… to je vážně strašidelný…“ Vlastně 
jsem pro to neměl žádné logické opod-
statnění, nicméně jak jsem si uvědomil 
všechny souvislosti a informace, jako ko-
lečka v kapesních hodinkách, zapadly na 
svá místa, najednou se mi zvedl žaludek 
a cítil jsem, jak jsem zbledl. Tohle bylo 
víc, než jen nevinná hra. Tohle byla svým 

způsobem svatokrádež, podlá loupež 
toho, co mělo být jenom moje.
Jak jsem se pokoušel zabloudit pohle-

dem co nejhlouběji, najednou se mini-
aturní tunel přímo přede mnou drobně 
otřásl a ačkoli bych nevěřil, že to fyzikál-
ní zákony umožňují, jsem zahlédl malý, 
zprvu nezřetelný stín. Co mě překvapilo 
ještě o něco víc, nutno ale podotknout, 
že méně, než by mi bylo bývalo příjem-
né, byl tenký, jaksi sešlý a zestárlý hlásek. 
Hlásek, který mi připomínal komika 
s plícemi plnými helia.
„Co to, k ďasu, je?! Zbortila se stěna! Hej, 

pojďte ke mně! Á!“ vykřikl najednou ,,jsme 
napadeni!“
Nijak zvlášť jsem nad svými dalšími činy 

nepřemýšlel, když jsem sledoval svůj uka-
zovák, který tunel za malým vetřelcem 
ucpal. Byl to jen reflex. Zvedlo se mrač-
no prachu, trámy z třísek se podlomily a 
zhroutily se. Tunel pak zavalily třísky a 
piliny. Zpoza zátarasu jsem zaslechl tlu-
mené výkřiky. Lekl jsem se. Ucukl jsem, 
bylo však příliš pozdě. Mravenec se ohlé-
dl, pak se mi zadíval přímo do duše. Ne, 
že bych snad mohl vidět jeho tvář, to by 
bylo nejspíš nemožné, i kdybych neměl 
nosit brýle, přesto jsem dobře věděl, s ja-
kým pohrdáním se na mě dívá. To nebylo 
jen zamračení, zamračení patří drobnos-
tem. Tohle byl žhnoucí plamen nená-
visti. Nářek a sténání pomalu utichaly. 
Z chodby se stále zvedal prach a snad 
se na podlahu i sneslo pár dalších třísek. 
Nakonec tlumené hlasy utichly úplně.
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Nevím, jak dlouho jsme se na sebe mohli 
takhle bez hnutí dívat. Vím jen, že nako-
nec udělal pár malých, kulhavých kroků 
mým směrem. Měl jsem dojem, že si i 
odplivl.
„Tak jsi nás našel, démone… jsi spokojený?“
„Byla… byla to nehoda, já…“
„Nehoda? Vážně? A nedostal jsi náhodou 

echo o tom, že nás tu najdeš, co?“
„Jo, ale… hele, podívej, všechno tohle je 

jako podivný sen, chápeš? Ani si nejsem 
jistý, jestli s tebou vážně mluvím…“
„Jsi nástrojem zhouby, která nás dostihla. 

Musím uznat, že z určitého úhlu pohledu 
právem, ano. Na druhou stranu, co o nás 
ale může vědět chlupatý ďábelský obr? Hm? 
Zajímá tě jenom dštění ohně a kouře, přivo-
lávání záplav, jsme ti dobří jen kvůli obě-
tem. Tak proč se divím?“
Dštění kouře? To myslí tu jednu cigare-

tu, kterou si za týden dám? Přivolávání 
záplav… čištění okapů? A o jakých obě-
tech to mluvil? Konají snad mravenci 
mimo můj zrak ohavné rituály krve a 
smrti, aby si zajistili mou přízeň? Mou 
přízeň, která musela být čistě náhodná?
Mravenec se napřímil, přísahal bych, že 

mu přitom louplo v zádech. „Tak do toho. 
Konej. Uposlechni vůli toho, který tě přivo-
lal.“
„Hele…“
„Tak do toho. Měl bys ale něco vědět – krá-

lovna postupně přichází o rozum. Nakonec 
nás všechny přivede do záhuby, to se vše-
obecně ví, jen se každý bojí to říct nahlas. 
Já a moji bratři jsme měli odvahu, Odvahu 

konat, či se o to alespoň pokusit. Tak do toho. 
Přijmu svůj trest, bestie.“
„Tohle není osobní…“
„Alespoň zasednu vedle Velkého Rezatého 

u hostiny larev. Společně se pak vysmějeme 
tvým zvráceným choutkám, ďáble.“
„Pověz mi o tom víc. O královně a o 

tom, jak ztrácí rozum.“
Vetřelec chvíli mlčel, teprve po chvíli 

jako kdyby vzdychl. Pak se na mě opět 
podíval a já cítil, že plamen jeho nenávisti 
trochu polevil.
„O čem ti mám vyprávět? O tom, že zača-

la pojídat své věrné ve velkém? Že dokonce 
i plánovala zavalit mraveniště? Že spolu 
s gardou vyvolených nakonec vyhladí všech-
ny do jednoho? Zeptej se toho, který tě přivo-
lal. To on je její pravou rukou, nástrojem její 
zvrácené touhy. To on se otočil proti svým 
bratrům a sestrám ve jménu šílené králov-
ny. O tom jistě víš své, mračný démone. To 
on posílal své nohsledy, aby kradli děti a při 
půlnočním svitu měsíce je zaživa pojídali.“
„Nejsem mračný démon a nejsem ničí 

nástroj zkázy.“
Mravenec se ohlédl na zavalený tunel. 

Žádný hlas se z něj již nenesl, ozvěny kři-
ku v chodbách již zcela utichly „Konám 
na základě vlastní vůle. Předvedu ti to…“ 
natáhl jsem k němu ruku. Mělo se jednat 
o přátelské gesto. S dalším nadechnutím 
jsem mu chtěl nabídnout, že je volný, 
že ho pustím, odnesu ho, kamkoli bude 
chtít, pryč z téhle kobky smrti. Nestihl 
jsem to. Možná si můj pohyb špatně vy-
ložil, možná to celé už od začátku plá-



47

noval. Mohl jsem to odhadnout podle 
jeho slov. Někdo takový by nedopustil, 
aby sešel ze světa vůlí svého nepřítele. 
Raději padl vlastní rukou. Měl jsem do-
konce dojem, že se snad nepatrně ušklíbl. 
Během zlomku vteřiny se otočil a vrhl 
se vstříc polámaným trámům z tmavých 
třísek. Jedna z nich mu proděravěla hruď, 
druhá mu vylezla hlavou mezi tykadly. 
Jedinkrát sebou škubl. Potom se už ani 
nepohnul.
Dost dlouho jsem nebyl schopen pohy-

bu. Díval jsem se na jeho nehybné tělo a 
pocítil cosi, co mne překvapilo snad ješ-
tě víc, než existence utajeného útočiště 
za zdí mé oázy klidu nebo dokonce než 
fakt, že se mnou komunikoval hmyz. Po-
cítil jsem smutek.
„Já nejsem mračný démon.“

* * *
Když jsem se vrátil do kuchyně, většina 
mravenců se již nenávratně vypařila. Jak-
mile jsem řekl knězi, že vzbouřenci jsou 
mrtví, vypískl radostí, což byl zvuk ještě 
o několik oktáv vyšší, než jeho průměrný 
heliový hlas. Spolu s několika zbývají-
cími mravenci se dal do tance. Sledoval 
jsem je. Nezacházel jsem do přehnaných 
detailů, nemluvil jsem o tom, co se za tím 
dřevěným obložením stalo, vlastně jsem 
si to musel sám celé tak trochu přebrat. 
Věděl jsem jenom, že mi bylo z nějaké-
ho zvláštního důvodu smutno. Dokonce 
jsem i poznal, že ke knězi a jeho druži-
ně strážců a válečníků (to jsem alespoň 

předpokládal) jsem cítil určitý vztek. Ne-
byl to ale vztek, který si člověk představí, 
když se o něm mluví, kdepak. Tohle byl 
jen tenký záchvěv, pouze těsně na hranici 
ukazatele. Sotva rozeznatelný, protože, 
a to si přiznejme, celá situace pořád zů-
stávala natolik absurdní, že onen snový 
dojem prapodivné noční můry stále zcela 
přehlušoval jakékoli mé ostatní emoce. 
Ale přesto jsem se díval na jejich kruhový 
tanec mezi krystalky soli a cítil jsem se 
pod psa.
Mravenci pak zmizeli. Díval jsem se na 

ně, ale přesto jsem nepostřehl, kdy ode-
šli a kam se vydali, jen jsem věděl, že na 
těch bílých dlaždičkách zkrátka přesta-
li existovat. Konečně jsem si udělal čaj, 
pak jsem na něj ale zapomněl a nechal 
ho vystydnout na lince. Pohroužil jsem 
se do zarytého ticha v křesle a díval se 
ven z okna na strom tančící ve studeném 
větru. Čaj jsem později vylil do dřezu a 
nakonec se odebral do postele. Té noci 
se mi zdálo o veliké mravenčí královně 
s šílenstvím v červených očích a o pojídá-
ní malých bílých larev za svitu rohatého 
měsíce.

* * *
Ze snění mne vytrhl podivný zvuk ne 
nepodobný pískání, ovšem o pískání tu 
rozhodně nemohla být řeč. Zarazilo mne, 
že z okna jsem stále viděl jen neprostup-
nou noční temnotu. Věděl jsem, že den se 
dokázal v tomto ročním období mistrně 
převlékat za svou černou sestru, přesto 
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jsem však rozeznal, že tentokrát se o jeho 
kamufláž nejedná. Na nebi vysoko nade 
mnou blikaly chladné a lhostejné hvězdy. 
Otočil jsem se na druhý bok a podíval se 
na veliký plechový budík. Byly tři hodiny 
ráno. Vklouzl jsem do bačkor a oblékl si 
župan, pak jsem vyšel na chladnou chod-
bu. Běžně na noc stahuji topení, mám 
rád chlad rána ve svých ospalých očích a 
údech. V tuto noc mne ale zima zábla a 
já se neubránil, abych si alespoň neobjal 
ramena. Napadlo mě, že bych se vrátil pro 
svetr nebo alespoň pro kalhoty, ihned jsem 
to však zavrhl. Byl by to akt vědomé a lo-
gické vůle, a pokud bych se měl řídit lo-
gikou, neměl bych na téhle chodbě v tuto 
hodinu co dělat asi tak stejně, jako původ-
ce podivného zvuku v kuchyni. Ano, ten 
zvuk vycházel z kuchyně a já to nejspíš vě-
děl ještě dřív, než jsem vůbec otevřel druhé 
dveře s tichým zavrzáním v pantech. Co 
jsem spatřil, mne nakrátko vyvedlo z míry 
tak, že jsem zůstal stát a nechal dveře, aby 
mne při své zpáteční cestě udeřily do nosu.
Tentokrát bylo mravenců daleko víc a 

nestačily jim jen bílé dlaždičky na pod-
laze. Zdálo se, že oslavují. Vyškrábali se 
na linku a tančili v prapodivných usku-
peních nepodléhajících lidské geomet-
rii. Z té podívané se mi trochu zatočila 
hlava. Ne, že by na podlaze žádní nezů-
stávali – i tam se oddávali orgiastickému 
veselí, ovšem v mnohem menší míře. Sám 
mravenčí kněz stál uprostřed podivného 
mnohoúhelníkového obrazce na plotně 
hned vedle tiše pískající konvice. Doká-

zali dát vařit vodu, která v ní zbyla, jako 
součást své podivné nauky? Nebo jsem si 
chtěl navečer udělat ještě jeden čas a za-
pomněl jsem i na něj? Za knězem plály 
malé plamínky, které však v kontextu je-
jich malých tělíček působily jako obrovské 
výšlehy z pekelných jeskyní. Stál jsem ve 
dveřích, sledoval tu slavnost nezvaných 
hostů a nevěřil vlastním očím. Co víc, ne-
věřil jsem už vůbec ničemu. Ještě nedávno 
by mě něco takového nenapadlo ani ve 
snu, přesto jsem tu stál, neschopen se po-
hnout a zíral jsem na mravenčí slavnost, 
která vznikla bez pozvání. Koutkem my-
sli mi proběhla myšlenka, zda-li jsem to 
spíš nebyl já, kdo se nastěhoval nad jejich 
mraveniště, zda-li já nejsem ten vetřelec. 
Pokud jsem se něčemu přiučil, byl to fakt, 
že vždy záleží převážně na úhlu pohledu. 
Jsem jenom obyčejný člověk, kterého mají 
za zhoubného démona – co víc, zhoub-
ného démona, u kterého věří, že ho do-
kážou ovládat. Svým způsobem tomu tak 
možná bylo, konal jsem dle svého mínění 
a ze zvědavosti, nicméně přesto jsem je po-
slouchal! Nestrannému pozorovateli by se 
skutečně mohlo zdát, že ten kruh soli mne 
má zcela v hrsti.
Podíval jsem se na zmíněný kruh a spat-

řil v něm stát malého mravence, malého 
dokonce i mezi svými druhy. Držel ruce 
vzhůru, a když jsem se zaposlouchal, měl 
jsem dojem, že volá mé jméno. Nakonec 
jsem pokrčil rameny. Už to nemohlo být 
divnější, než dosud a ten maličký se tolik 
snažil… přešel jsem ke kruhu, přitom se 
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letmo podíval na skupinky vetřelců osla-
vující na podlaze. Nebylo jich moc. Těžko 
říct, jestli se svou kastou nevyrovnali těm, 
kdož se nahoře oddávali oslavám v tom 
nejdivočejším myslitelném duchu na ta-
buli plamenů, nebo zda-li to byli mladí, 
staří, unavení mravenci – vysvětlení by mě 
napadly desítky a žádné nebylo pravděpo-
dobnější, než to druhé. Sehnul jsem se ke 
kruhu o něco níž, než obvykle, abych ma-
lého dobře slyšel.
„Volal jsi mne?“ přistoupil jsem na jeho 

hru.
Mravenec se zarazil, přísahal bych, že se 

snad i začervenal a podíval se do země.
„Snad se nestydíš?“
„Ne, Veliký…“ 
Podle jeho hlasu mi to už začínalo být 

jasnější. Musel být mnohem mladší, než 
kněz, jeho hlas sice byl vysoký a pisklavý, 
zároveň byl ale něžný a připomínal hed-
vábný kapesník.
„Hádám, že chceš, abych ti udělal laska-

vost, ne? Tak to přece říkáte.“
„No… ano, Veliký. Já… nechci tě obtěžovat, 

říkají nám, že jen někdo s tebou smí hovo-
řit…“
„Myslíš jeho?“ kývl jsem směrem k vykři-

kujícímu knězi na lince., „Přece bys ho ne-
poslouchal. Máš kruh ze soli a znáš moje 
jméno, ne? Tak ti přece musím udělat 
laskavost. Podívej. Ani si nás nevšimnou. 
Jsem desettisíckrát větší, než jsou oni a 
stejně nemají potuchy, že tu jsem.“
„Oslava je v plném proudu. Jejich smysly se 

zastřely.“

„Zajímalo by mě, jak to dělají.“
„Prosím?“
„To nic. Tak povídej.“
„Víš, Veliký… miluji jedno děvče, vidíš ji? 

Je tamhle…“ kývl hlavou daleko vlevo od 
kruhu, jako kdyby mě snad napodobo-
val. Za motajícími se hloučky se osamělý 
mravenec díval vzhůru skrz veliké okno. 
Sledoval snad hvězdy? Na první pohled 
bych je nerozeznal, pravdou však bylo, 
že jak už to v přírodě bývá, byl možná 
o trochu větší, než ten, se kterým jsem 
rozmlouval. Nebudu ale lhát, kam onen 
rozhovor mířil, mě překvapilo a to jsem 
si myslel, že už mě nepřekvapí nic.
„Je pěkná.“
Přikývl.
„Ano, Veliký… ale neví, že existuju. Vůbec 

o mně nic neví. Chtěl bych, abych pro ni byl 
důležitý, abych pro ni byl jediný na celém 
světě. Rozumíš mi? Možná se špatně vyja-
dřuji…“
„Ale kdepak. Vyjadřuješ se naprosto 

přesně. Taky to znám. Je hezké být pro 
někoho jediný na světě.“
„Vážně?“
„I mrační démoni mají rodiny, věř mi.“
Vypadal překvapeně.
„To jsem nevěděl, Veliký. Každopádně… 

chtěl bych, aby si mě všimla, aby mě měla 
ráda dřív, než to všechno přijde, víš?“
„O čem to mluvíš? Co má přijít?“
„Ty… ty to nevíš? Říkají nám, že to tak 

chceš, ty i Velký Rezatý…“
„Jen povídej. Zasvěť mě.“
„No… kněz říkává, že je hlasem bohů a 
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démonů. Říká, že nastává čas války, těžké 
časy. Královna je už stará a… jen tak mezi 
námi, jde z ní strach. Nakazuje hrozivé 
věci. Mraveniště se změnilo. Už se tam ne-
cítíme, jako doma, spousta dobrých mraven-
ců mizí a už se nikdy neukáže. To všechno 
slouží jeho účelu. Myslívali jsme si, že je to 
dle příkazu královny, ale řekl bych, že ta už 
je spíš podobná blábolící hroudě zloby, než 
mravenci… nesmí vědět, že jsem to řekl, 
nebo mě snědí pod měsícem, prosím, neříkej 
to na mě…“
„Buď… buď v klidu. Pokračuj.“
„No… vypadá to, že mraveništi vládne 

spíš náš kněz, než ona. A všechny ty vraždy, 
čistky, které se dějí… myslím si, že nako-
nec v mraveništi zůstane jen sekta zlých a 
bezcitných příšer, než rozličných mravenců, 
jak to bylo dřív. Nakonec z nás svou doktrí-
nou a svými příkazy, které vykonáváme pod 
pohrůžkou smrti, vytluče veškerou osobnost. 
Jen se podívej na jeho věrné tam nahoře na 
Tabuli Vysokých…“ 
„Myslíš moji linku.“
„Jak jsi ji nazval? No… nejspíš. Každo-

pádně… myslím, že spolu s ní jsme už po-
slední, kteří neztratili to, kým jsou. Jen se 
podívej, i ti, kteří jsou tady dole, už k němu 
patří, jen se ještě netěší jeho přízni a důvě-
ře na takové úrovni. Taky jsou mladí, ale 
o něco starší, než my dva. Už mu věří. Já 
a ona jsme ale jiní, ještě pořád. Jsme stále 
takoví, jací bývali naši předkové. Jsme nej-
mladší z celého mraveniště. Ale i na nás 
dojde, a to brzy. Vidíš, jak se dívá na mě-
síc? Už o tom přemýšlí. Za chvíli se stane 

strojem na udržování pořádku a taky bude 
jíst děti za svitu hvězd. Chtěl bych, aby mě 
měla ráda dřív, než to přijde a i z nás se sta-
nou jen stroje na smrt. Prý přijde válka. Až 
budeme všichni poslušní… nebo mrtví… 
vypochodujeme a uchvátíme další mraveni-
ště. Tak načerpáme síly a on přetvoří ke své 
vůli další… a nikdy to už nepřestane. Chtěl 
bych jen poznat lásku, než se tak stane, víš, 
Veliký?“
„To… to si děláš legraci, ne?“
„Veliký? Je ti dobře?“
„Takže ten mravenec, kterého mě poslal 

zabít spolu se vzbouřenci, měl pravdu.“
„Ten? My o něm nesmíme mluvit, ale za 

času našich rodičů to byl velký hrdina.“
Tlačilo mě na prsou, dělalo mi potíže 

se nadechnout, tak jsem se musel na-
rovnat. Slyšel jsem, jak mě mravenec 
volá, ale se vzpřímenými zády jsem mu 
už nerozuměl. Roztřásl jsem se. Jde jen 
o úhel pohledu, jistě… jeden z nich by 
ale tvrdil, že jsem se stal nástrojem zlé 
sekty smrti a to bylo z nějakého důvo-
du zjištění, které mne svým způsobem 
znechutilo a vyděsilo zároveň. Nejen, že 
jsem poslechl mravenčího kněze a stal se 
nástrojem jeho zlovůle stejně, jako kaž-
dý jediný mravenec vyjma dvou v téhle 
místnosti, já jsem dokonce stál za smrtí 
těch, kteří měli pravdu a pokoušeli se ten 
řetězec utrpení utnout! Najednou mi do-
šlo, že jsem v místnosti s vrahy a šílenci. 
Odpotácel jsem se. Musel jsem se chytit 
linky, abych neupadl. Teď si mě konečně 
mnozí z oslavujících všimli a provolávali 
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mi svými pisklavými hlásky nesmrtelnou 
slávu. Podhled mi padl zpět na maličké-
ho v kruhu soli a pak na jeho vyvolenou 
sedící pod blyštivým měsícem. Za zvuku 
chvály a ovací jsem se otočil a prudce 
jsem otevřel dveře do chodby. Pokračoval 
jsem na záchod, pohled mi letmo padl na 
prkno, které skrývalo zavalené tunely a 
chladnoucí těla vzbouřenců. Popadl jsem 
to, pro co jsem tam šel. Pak jsem se vrátil 
do kuchyně.
Musel jsem si to schovat do kapsy, aspoň 

na chvíli. Otevřel jsem skříň, div jsem 
ji nevylomil z pantů a popadl dvě malé 
sklenky na brandy. Jednou jsem přiklo-
pil malého mravence v kruhu soli, tou 
druhou jeho femme fatale. Oba těsně 
předtím, než je stěna uvěznila a odřízla 
od okolního světa, vykřikli. Pokoušeli se 
dostat ven, pobíhali uvnitř a bušili malý-
ma ručkama na sklo. Pak jsem se ohlédl 
na linku. Kněz hřměl zády k plamenům, 
a v jeho výrazu jsem už nespatřil vůbec 
nic. Byl v naprosté extázi. Poznal jsem to 
i bez toho, abych se mu musel skutečně 
podívat do té jeho malé tváře. Stovky 
mravenců se mu klaněly a uctívaly jeho 
vizi. Já k nim ale nepatřil. Popadl jsem 
kohoutek plynu, konvice stále tence pís-
kala, a prudce jsem jím otočil doprava. 
Pískání zesílilo. Vlastně mě z něj rozbo-
lely uši. Sporák zachvátily plameny. Kněz 
vykřikl. Tohle byl ale jiný křik. Nepatřil 
jeho oslavě. Tohle byl křik zoufalství, bo-
lesti a agonie. Na kratičký okamžik jsem 
spatřil, jak se jeho drobné tělíčko rozpou-

ští, ovšem během mrknutí oka se vypařil. 
Plamen zakolísal a po knězi tu nezbylo 
ani památky. Oslava se zarazila. Mravenci 
se zastavili ve svém radostném křepčení. 
Najednou se ani nepohnuli. Mnozí začali 
naříkat, plakat, mnozí vyděšeně křičeli. 
Nepřehledné množství dosud oslavují-
cích vetřelců se pomalu dávalo na útěk.
Za křiku konvice na čaj a v záři plamenů 

plotny jsem sáhl do kapsy a vytáhl veli-
kou plechovku. Byl to jed proti hmyzu. 
Namířil jsem jím na linku a stiskl jeho 
vršek. Aerosol se v následujícím okamži-
ku dal do díla, linku za pár okamžiků 
pohltila neproniknutelná oblaka, která 
mi sahala k pasu. K uším mi doléhal řev. 
Přehlušil i pískot čajové konvice. Nesl 
se nocí dlouho. Zadržel jsem dech, pak 
jsem si dřepl na bobek a vypustil jedovaté 
mračno i na podlahu. Křik zesílil. To, jak 
se k němu přidalo další utrpení.
Prudce jsem otevřel okno a nadýchal se 

čerstvého vzduchu. Byl vlahý a stude-
ný, příjemně mi ochladil zpocenou tvář. 
Nechal jsem ho otevřené a posadil se do 
křesla, sledoval, jak mračna smrti poma-
lu mizí ve venkovním chladu. Pořád ještě 
trochu pršelo, ale nocí se spíš, než déšť, 
proháněl větřík. Trvalo to možná pět, 
možná deset minut, možná taky celý rok, 
nevím. Byl jsem prázdný. Měl jsem do-
jem, že ve svém těle vůbec nejsem. Te-
prve, když kuchyň opět naplnil čerstvý 
vzduch, jsem s námahou vstal, trochu 
mi přitom louplo v zádech. Nejdřív jsem 
zvedl sklenici u okna. Potom tu v kruhu 
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soli. Položil jsem je na linku. Otočil jsem 
se a vzal ze sporáku hvízdající konvici. 
Nalil jsem vodu do hrnku a posadil se 
zpátky do křesla s pytlíkem zeleného čaje 
v ruce. Konečně si ho dám, a tak, jak ho 
mám rád. Bačkory trochu klouzaly po tě-
líčkách, která jsem rozšlapal. Nezáleželo 
mi na tom. Bylo mi to naprosto jedno.
Poslední mravenci se zděšeně rozhlíželi 

kolem. Linka přetékala mrtvými. Mrtví 
leželi i na podlaze, všichni do jednoho 
zkroucení v bizarních úhlech, pravdě-
podobně polámaní smrtelnými křečemi, 
které jejich těla zachvátily poté, co jim 
jed proměnil orgány v bláto. Podívali se 
na sebe, on měl v očích jen čirou hrůzu. 
Ona i něco málo víc, koneckonců, na ce-
lém světě jí tou dobou zůstal jediný mra-
venec. Nejspíš to byla hrůza spolu s po-
svátnou bázní. On pak stočil zrak zpět 
na ta pokroucená a polámaná těla všude 
kolem. Ani se nepohnul. Nejspíš toho 
v danou chvíli nebyl schopen. Jen tak stál 
uprostřed kruhu soli a třásl se.
„Co…“ začal, tenký hlásek mu přeskočil, 

„… co jsem to udělal?“

DOMINIK FIALA (*1992)
Jako autor rád prolíná ideu existence na 
sebe navazujících světů. V roce 2010 vy-
dal příběh o nehynoucí lásce a slabosti 
smrti zpřetrhat mnohem silnější a starší 
pouta rozsáhlou fantasy knihu Láska až 
za hrob. O sedm let později vydal samo-
nákladem povídkovou sbírku Za oponou 
(2017). Ve stejném roce přispěl povídkou 
Krátká polemika o poslání hudby do 
antologie Ve špatný čas na špatném mís-
tě (Netopejr, 2017). O rok později povíd-
kou Ashley Carriganová do antologie 
Může se to stát i vám (Netopejr, 2018).
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Píše se rok 1970 
a detektiv 

Carl Faubert vy-
ráží za případem 
do severního 

Quebecu. Jeho klient, jistý W. Hamilton, 
má totiž menší problém – od chvíle, kdy 
otevřel staré doly pro těžbu mědi, se jeho 
pozemky staly terčem odporujících van-
dalů. V podezření jsou zejména přísluš-
níci indiánského kmene Krí, pro Kanadu 

herní recenze

KONA
Když se řekne Kanada, okamžitě se mi vybaví jezera, hluboké lesy a sruby daleko od 
hlučné civilizace. Nakolik je tato představa zavádějící, netuším, nicméně počítačová 
hra Kona mi ji bezezbytku potvrdila. A to navzdory tomu, že jako horrorovka mezi 
hráči prezentována není…

Vývojář: Parabole
Vydavatel: Parabole, 
Ravenscourt
Rok vydání: 2017

víceméně specifického. Carl má za úkol 
původce trestného činu odhalit a přinést 
důkazy. Jenže od chvíle, kdy se detektiv 
pokusí na místo dostat, se proti němu 
události jako by spikly…
Víte, co v jazyce Krí znamená vý-

raz Kona? Znamená to sníh. A toho si 
i s odpovídajícím mrazivým počasím 
užijete v této hře po úvodní bouračce víc 
než dost. Vlastně se hned na úvod slu-
ší zmínit, že nebezpečí prochladnutí je 
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zde tím největším survival prvkem. Lze 
se mu ubránit poměrně logicky – poby-
tem u ohně, ať už venku nebo v některém 
z příbytků. Na druhou stranu rovnou 
uvedu věci na pravou míru; většinu času 
vás to nebude trápit. Možností si zatopit, 
včetně potřebných sirek a dřeva je všude 
habaděj… a jednou zapálený oheň do 
konce hry nezhasne. Průměrný hráč tedy 
faktor chladu spíše respektuje, než aby se 
ho výrazněji obával.
Když už jsme u toho, co vás jakožto 

Carla (jak je zvykem, je dění podáno jeho 
vlastníma očima) ohrožuje, musíte pe-
čovat o jeho zdraví. 
K tomu mohou po-
sloužit lékárničky 
a jídlo. Stejně tak 
ovšem nesmíte za-
pomínat na psychi-
ku, kterou udržujete 
v rovnováze pomocí 
cigaret a alkoholu. 
Není to tak banální záležitost, jak by se 
mohlo zdát – psychika postavy ovlivňuje 
to, jak rychle dovede utíkat nebo střílet. 
Ano, střílet. Nezapomínejte, že se nachá-
zíme v kanadských lesích plných zvěře. 
Hláška „je mi zima a jdou po mně vlci“ 
tady platí do puntíku. Abyste se vlků 
zbavili, musíte si v prvních střípcích hry 
vystačit s páčidlem či sekerou, v dalších 
pak už získáte zbraň a náboje. Nebojte, 
není to žádná brutální střílečka (mě vždy 
v PC hrách mrzí, když je konáno bezdů-
vodné či přehnané násilí). Naštěstí je tu 

i inteligentnější způsob, jak se šelem zba-
vit – stačí jim hodit něco k jídlu.
Jak už asi vyplynulo z předchozího tex-

tu, jste po úvodní (relativně lineární) sek-
venci uvrženi na rozsáhlou mapu, kterou 
můžete svobodně a dle vlastního uváže-
ní prozkoumávat. Pohybovat se budete 
mimo zasněženého lesa i v řadě domů 
zdejšího roztroušeného městečka. Každý 
z nich je trochu jiný a vypovídá o lidech, 
kteří v něm žili, celé příběhy. Počkat, 
zaregistrovali jste to slovo „žili“? Prav-
dou je, že tato odloučená oblast působí 
dojmem, jako by se obyvatelé narychlo 

sbalili a své domo-
vy opustili. Kromě 
mrtvoly naleze-
né hned v prvním 
domě, na který na-
razíte, tady v jedné 
z chatek vysedává 
jeden jediný veselý 
dědula s brokovni-

cí, jehož jedna polovina mozku je stiže-
na šílenstvím a druhá alkoholem. Všimli 
jste si, jak jsme se od původní detektivní 
linky plynule přesunuli k příběhu o ztra-
ceném mysteriózním městečku?
Aby Carl záhadu rozklíčoval, dívá se (jak 

je v adventurách zvykem) po všemož-
ných zápiscích a skrýších. Okolí a před-
měty jsou komentovány Vypravěčem, 
tedy hlasem, který ve třetí osobě popi-
suje Carlovy myšlenkové pochody a čas 
od času dokonce prohodí nějakou vtip-
nou hlášku. Kromě něj (a veselého dědy 
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výše) neuslyšíte ani živáčka. Kromě hlasu 
a zpráv vás k dalšímu konání motivuje 
deník hlavního hrdiny, kam si zazname-
nává podrobnosti k různým aspektům 
případu. Ten mnohdy obsahuje více ná-
povědy než okolní prostředí, takže se vy-
platí jej neignorovat. Kromě pátrání ho 
lze rozšiřovat i pořizováním fotek (Carl 
má s sebou od počátku fotoaparát k do-
kumentaci případu). Ty mohou občas 
odemknout i zcela nové úkoly a pomá-
hají deník doplnit. Musíte při tom však 
zapojit selský rozum, protože hra vám ne 
vždy naznačí, že byste měli pořídit fotku.
Co se týče sbě-

ru předmětů, ten 
je předen omezen 
a nestane se tak, že 
byste někde sebrali 
„plyšovou žirafu“ 
a půl hry uvažovali, 
co s ní budete dělat. 
Osobně to pova-
žuji za jednu ze slabin této hry. Někdy 
umístění předmětů dává logický smy-
sl, ale nacházet sirky na všech možných 
i nemožných místech mi přijde poměrně 
zvláštní. Inventář také není žádnou vý-
hrou v loterii; časem si na něj zvyknete, 
ale zejména zpočátku může být více než 
matoucí. Stejně tak mi ve hře, kde rela-
tivně dobře funguje fyzikálnost prostředí, 
přijde smutné, že hlavní hrdina (opakova-
ně) stluče z dřevěných fošen pevný můs-
tek mrknutím oka. Tvůrci hry si s tímto 
mohli vyhrát více. Pochválit naopak mu-

sím zdroje světla – ať už zapálíte lucernu, 
rozsvítíte baterku nebo rozžehnete tábo-
rák, světlo funguje adekvátně.
Přesun po mapě je do značné míry svo-

bodný. K dispozici máte auto a své vlast-
ní nohy; pokud budete šikovní, můžete 
si časem opatřit i sněžný skútr. V novější 
verzi hry údajně přibyl mód, díky které-
mu se můžete „teleportovat“ z místa na 
místo bez potřeby chůze. Tento prvek sice 
hru urychlí, ale stane se tak na úkor kon-
tinuity a celkově i herního zážitku (tedy 
napětí, zda se z lesa vymotáte dřív, než 
stačíte umrznout). Protože příběh stojí 

mimo samotného 
pátrání zejména na 
znepokojivé atmo-
sféře…
Krev v doktorově 

opuštěné ordinaci. 
Hrob, kam někoho 
zakopali, jen aby byl 
dotyčný znovu vy-

kopán. Mechanik, jehož domov vypovídá 
o hluboké posedlosti UFO. Tyhle a další 
prvky dodávají pocit napětí a znepoko-
jení; přesto se u nich můžete utěšovat 
racionálními vysvětleními. Stejně tak se 
můžete pokusit racionálně vysvětlit ony 
nápadně podivné kusy krystalického 
ledu, i když uvnitř tušíte, že „tohle je fakt 
divný“. A když pak narazíte na první po-
stavu, která v nezměněné poloze zmrzla 
ve stoje na místě, pokrytá tlustou vrstvou 
ledu, dojde vám, že tohle nebude oby-
čejná detektivka. Protože v těchto lesích 
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se podle všeho pohybuje něco děsivého, 
z čeho doslova tuhne krev v žilách… 
Dobře, ke konci se ukáže, že z toho ne-
vyleze (pro průměrného horroristu) nic 
až tak nečekaného. Nicméně důležité je, 
že když se Carl ledových soch dotkne, je 
obdařen vizí. Bude-li ji následovat, může 
se dozvědět leccos zajímavého, co ho při-
blíží ke konci hry. Časem se objeví ještě 
více záhadných prvků, ale tolik prostoru 
zde nemáme. Důležité je, že se naše mys-
teriózní městečko pomalu mění v horro-
rový survival.
Popravdě má Kona dvě části. První 

z nich je relativně svobodná a můžete 
během ní vyřešit všechny záhady, kte-
ré má váš svěřenec v deníku (je zde do-
konce i zcela dobrovolný úkol na bázi 
geocachingu). Tato část může herně 
trvat dvě hodiny stejně jako pět; záleží 
jen na hráči, jak moc chce být důsledný. 
Druhá část hry trochu působí dojmem, 

jako by autorům došly peníze, nápady 
nebo obojí. Děj se stane poměrně line-
árním a můžete s ním skoncovat během 
půlhodiny. V principu vás pátrání dove-
de na místo vedoucí k vysvětlení pointy 
hry, načež následuje drastická naháněčka 
plná poněkud neobvyklých vlků a (zde 
je pohřben spoiler). Její vyústění (tj. ko-
nec hry) je jako náhlé plácnutí do čela 
a musím říct, že mě příliš neuspokojilo. 
Možná tomu tak bylo proto, že původně 
mělo jít o první ze čtyř plánovaných ad-
ventur s Carlem Faubertem. Na ty však 
do dnešních dní nedošlo.
Tak či onak, výsledkem je solidní atmo-

sférická adventura z prostředí Kanady, 
pocházející přímo od kanadských tvůrců. 
Má své mouchy, které však herní zážitek 
nijak zásadně nezkazí. Až vypuknou letní 
vedra, mrazivé prostředí severských lesů 
vás spolehlivě zchladí…

Ondřej Kocáb
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Dejom nás pre-
vádza trojica 

archetypálnych 
hlavných postáv. 
Všetko to začína 

u jednoduchého vidiečana „Sedloša“ Gus-
ta, ktorý je tak trochu tragikomickou po-
stavou, no zároveň pôsobí pre čitateľa ako 
vhodný prostredník, pripravený zasvätiť ho 
do kriakovských mýtov a legiend (a veruže 
ich nie je málo). Jeho úhlavným nepria-
teľom je miestne jazero. To je, ako sa zdá, 
ústredím všetkého záhadného, čo sa v dedi-
ne deje. Navyše sa jazero neustále rozširuje 
a hrozí, že zatopí aj jeho pozemok. Preto sa 
rozhodne postaviť sa mu v ústrety a začne 
stavať hrádzu. Lenže protiviť sa kriakovské-
mu jazeru sa nevypláca a Gusto sa nevyhne 
osudovej chybe.
Neskôr stretávame mierne excentrickú 

umeleckú dušu v podobe maliarky Ester, 
ktorá má pomerne zvláštny vzťah k malým 
deťom. Dalo by sa povedať, že je nimi priam 
fascinovaná. Okrem toho by z jej pestrofa-

knižní recenze

Kriaky sú obyčajná fiktívna dedinka pri Rožňave, na východe Slovenska. Aspoň na prvý 
pohľad. No ako to už v horroroch býva, čím väčší zapadákov, tým monštruóznejšie zlo v ňom 
číha. No a v Kriakoch buble pod hladinou niečo, čo má priam až apokalyptické, vesmírne 
rozmery. Niet sa čomu čudovať, autor sám tvrdí, že situoval lovecraftovský horror s prvkami 
postáv Stephena Kinga do východoslovenského vidieka zámerne. Tak dostaneme knihu, aká 
na našom trhu zatiaľ absentovala (nakoniec, veď ani zo samotného Lovecrafta sme toho na 
Slovensku doteraz veľmi veľa nevydali – a to je naozaj škoda!). Poďme sa však na Kriaky od 
Lukáša Poláka pozrieť bližšie.

Vydavateľ: 
Lukáš Polák
Rok vydania: 2022
Počet strán: 208

rebného vkusu rozboleli oči hádam aj Libe-
raceho. Teda, až do jedného dňa, keď Ester 
napadne zvláštny výjav. Na jeho základe sa 
rozhodne vytvoriť obraz, aký dovtedy jakživ 
nenamaľovala. A s ním sa vydáva na púť do 
Kriakov, hľadať odpovede na mnohé otázky, 
o ktorých ani netušila, že ich má. Je to všet-
ko náhoda, alebo sa jedná o vyšší zámer?
Nuž, a trojicu hlavných hrdinov uzatvá-

ra pomerne cynický bývalý policajt Rúfus, 
ktorého pričasto svrbí ukazovák na spúšti, 
čo vyústilo v to, že jeho štatistiky úmrt-
nosti kriminálnikov sa pohybujú niekde na 
úrovni Terminátora dvojky. V čase, keď ho 
začíname sledovať už o odznak prišiel, no 
funguje ako súkromný detektív. Vyhľadá ho 
istá dáma, ktorá od neho chce, aby vyšetril 
zmiznutie jej dcéry. Zvláštne je však na tom 
to, že jej telo zmizlo až po smrti – a to rovno 
z jej hrobu! Rúfus si na pomoc berie starého 
parťáka Maxa a spolu sa vydávajú vyriešiť 
najzvláštnejší prípad jeho kariéry.
Kriaky sú útla knižka. Má okolo dvesto 

strán. Môžete v nej očakávať (ako som už 

LUKÁŠ POLÁK: KRIAKY
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spomínal) lovecraftovské monštrá, príše-
ry, vesmírne stvory, množstvo krvi, kusov 
ľudského mäsa, odseknutých hláv, praska-
júcich kostí, kanibalizmus – no jednodu-
cho masaker, ako sa patrí. Okrem dvoch 
literárnych velikánov (samotná kniha má 
napríklad dosť veľa z Dagona alebo zopár 
spoločných čŕt s kingovým 
To) je v príbehu možné 
badať prvky bodyhorroru, 
taktiež mi Kriaky prevede-
ním miestami pripomínali 
filmy Lucia Fulciho či Ma-
ria Bavu – najmä rýchlym 
spádom, prešpikovaným 
scénami extrémneho a ex-
plicitného násilia.
Dej je popretkávaný od-

kazmi na mytologické 
a rozprávkové stvorenia, 
ktoré v Kriakoch ožívajú 
a často dostávajú desivú 
podobu, napreduje rýchlo, 
je brutálny, s čitateľom sa 
nemazná, nemá potrebu sa nad prezento-
vaným násilím nejako pozastavovať, či pre-
zentovať zamyslenie sa nad jeho následka-
mi. Je to jednoducho zábavná jazda až do 
konca.
Horror to toleruje, horrorový fanúšik tiež. 

Ale iba ak je na to pripravený. Občas sa vy-
skytnú pasáže, kde sa autor snaží aj o bu-
dovanie atmosféry, no pri rýchlom spáde, 
kde nie je čas ani na chvíľu sa zastaviť, vy-
dýchnuť si a spracovať všetku tú brutalitu, 
sa jedná skôr iba o náznaky. No aj tie deju 

poskytujú určitú pridanú hodnotu.
Čím však príbeh zaručene trpí, je technic-

ká stránka textu. Jedná sa o autorovu prvo-
tinu – a je to vidieť. Ak by sa mala kniha 
pretransformovať v skrytý diamant, potre-
bovala by ešte obrúsiť. Teda inými slovami: 
Zišla by sa tvrdá korektorská/redaktorská 

ruka, ktorá by odstránila 
všetko od preklepov, cez 
opakujúce sa slová a pí-
sanie myšlienok v úvo-
dzovkách, až po miestami 
nelogicky vsunutý prítom-
ný čas v texte napísanom 
v čase minulom. Silná 
stránka knihy je určite jej 
„čítavosť“, a tieto veci vás 
vedia vyhodiť z rytmu, čím 
jej, pochopiteľne, škodia. 
No ak sa cez ne dokáže-
te preniesť, čaká na vás 
zábavná horrorová oddy-
chovka, akú u nás na trhu 
inde zrejme nenájdete.

Lukáš Polák je autor, ktorý má v horro-
rovom žánri v našich končinách určite čo 
ponúknuť. Nechýba mu predstavivosť, čo 
dokázal aj touto knihou. Ak ste žánrovým 
nadšencom, dajte jej šancu.
Nedá mi nespomenúť ani zaujímavú maľ-

bu na obálke, ktorej autorkou je Alexandra 
Power. Rozhodne by som rád vidiel viacej 
kníh so starými dobrými tematickými ilu-
stráciami. Dávajú totiž príbehu vo vnútri tú 
pravú horrorovú tvár a na poličke sa určite 
budú vynímať. Radoslav Kozák
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No dobře, uká-
zalo se, že 

rozhodně ne 
horror, který 
by byl skutečně 
dobrý. Nemys-
lím si, že by byl 
film špatně na-
točen, ale i když 
se tvůrci snaží, 
může být výsle-
dek takový ne-
mastný, neslaný. 

A přesně takový film Selfie from Hell 
je. Začne vám vadit už postavami. Což, 
pravda, není u béčkového horroru, který 
jede podle jednoduchého vzorce, nic tak 
neobvyklého.
Na začátku se seznamujeme s Julií, která 

má vlastní vlog. Anebo je to prostě you-
tuberka, což je v současné době v podsta-
tě už označení pro povolání. V posledním 
příspěvku se Julia zaměřila na selfie a jaká 
je jeho historie. Ano, je delší, než bychom 
si mysleli, a to se ani moc nezmiňuje, že 
snaha zachytit sebe sama je ve výtvarném 
umění celkem obvyklá a rozhodně není 
nic nového. Nakonec je to asi zajímavější 
téma, než to na první pohled vlastně vy-
padá. Ale o tom to až tak moc není.

filmová recenze

SELFIE FROM HELL
Self ie from Hell je popravdě docela dobrý název, od kterého jsem si úplně nebyl jistý, 
co bych měl čekat.

SELFIE FROM 
HELL
Režie: Erdal Ceylan
Scénář: Erdal 
Ceylan, Paul Burton
Délka: 73 min.
Původ: Kanada
Rok: 2018
Hrají: Alyson 
Walker, Tony 
Giroux, Meelah 
Adams, Ian Butcher

Od Julie ale přeskakujeme na Hannah, 
která je sestřenicí zmiňované a zrovna 
čeká na její příjezd. Julia se má dostavit 
na návštěvu, ale už od začátku je jasné, 
že s ní něco není v pořádku. Pak usne, 
a jako kdyby se ani nemohla probudit. 
Ale to není všechno. Ještě je něco v ne-
pořádku s jejím vlogem. A možná je za 
tím víc. Hannah je trochu překvapená, 
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když na internetu zjistí, že její sestřenice 
je mrtvá. To se nám to ale pěkně zamo-
talo, že?
Jasně, Julie leží hned vedle v její ložnici, 

ale něco s ní není vůbec takové, jaké by 
mělo být. A tak začne Hannah pátrat, co 
se Julii stalo. A dostane se na Darknet 
a jeho různá temná zákoutí, však jste 
tam určitě sami někdy nahlédli. Jako 
kdyby tam o ní někdo něco věděl. Jako 
kdyby po ní někdo šel. Od té chvíle už je 
film celkem standard a trochu nudí, ale 
musím uznat, že svým nápadem mě sní-
mek Selfie from Hell docela zaujal a byl 
jsem zvědavý, jak bude pojat.
Nakonec se ukázalo, že je kanadský 

horror spíše nijaký, že nemá pořádný ná-
boj a ani pořádné koule na to, aby uká-
zal něco víc, což je škoda. Někdy prostě 
nestačí jen docela dobrý základ. Co ná-
sleduje, už nemusí být zrovna výživné. 
Někdy je to jen nuda, která není extra 
špatně provedena, ale bohužel v sobě 
nemá ani nic, co by bylo opravdu skvělé. 
A tohle není. Je to škoda. Věřím, že se 
z toho potenciálu dalo vytřískat trochu 
víc.

Martin Štefko
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Jakub Luksch

povídka

CO TO TAM STAVÍ?

Otázka, která mi v hlavě kyne od prvního 
dne, co se nastěhoval do toho vedlejšího 

baráku, kterej byl tak dlouhou dobu krás-
ně prázdnej. Potají číhám pootevřenýma 
žaluziema a čas od času si je prstama ne-
patrně roztáhnu, abych viděl ještě trochu 
víc. Ale jenom na chvíli. Mám takovej bl-
bej pocit, že i tak riskuju až až.
Co to tam staví?
Přijel si tím svým velkým autem dva dny 

před Vánocema a sotva svátky vyvrcholily, 
všechen jeho nábytek už byl naštosovanej 
vevnitř. Vždycky byl ale sám. Nikdy jsem 
neviděl nikoho, kdo by mu pomáhal. Sa-
kra, dokonce i ty obrovský skříně nějakým 
způsobem utáhnul sám a dokázal je pro-
cpat těma malýma dveřma. Nemám z něj 
dobrej pocit. Na první pohled vypadá jako 
každej druhej, ale ve vzduchu kolem něj 
je divnej smrad a když se mu člověk chce 
podívat do očí, cejtí se najednou jako ma-
lej fracek, co mu rozbil zrcátko od auta. 
I když jsme sousedi už několik měsíců, 
potkal jsem se s ním naštěstí jenom jed-
nou. Z auta zrovna tahal nějaký nářadí, 
odporně barevný tapety, válečky na malo-

vání stěn a divný dráty. Šel jsem okolo něj 
a když mě probodnul těma svýma očima, 
zvednul se mi žaludek. Síra. Pozdravil jsem 
ho a on mě taky a v týhle krátký výměně 
jsem měl pocit, jako bych měl v krku na-
rvaný klubko ponožek. Sotva jsem dolezl 
domů, vlezl jsem za okno druhýho patra 
svýho baráku a pozoroval. Všechno to ná-
řadí nosil dovnitř. O pár dní pozdějc jsem 
si všiml, že do domu nosí nějaký dřevěný 
latě a pytle s cementem.
Co to tam staví?
Od tý doby, co tu bydlí, je i hnusnější po-

časí. Mám dojem, že za celý jaro snad ani 
jednou nezasvítilo sluníčko. Furt jenom 
prší, všichni v ulici jsou zalezlí a je ticho. 
Kromě tlumenýho zvuku vrtačky a ran 
kladivem vycházejících odněkud z toho 
baráku vedle. Chvíli mi trvalo, než jsem si 
to spojil, ale ty zvuky se ozývají vždycky 
mezi šestou a osmou večer. Nikdy dřív, ni-
kdy pozdějc. Jednou v noci, když se v jeho 
oknech už nesvítilo a on spal (?) jsem se 
šel podívat do jeho popelnice, den před 
tím, než ji měli vyvážet. Nebylo tam nic. 
Vůbec nic.
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Co to tam staví?
Pár tejdnů po tom, co se nastěhoval, pře-

stali všichni psi v ulici štěkat. Nebylo to 
najednou, ale postupně, takže jsem si toho 
nejdřív ani nevšiml. Upozornilo mě až do 
morku kostí se zažírající ticho. To smrad-
lavý ticho. Obešel jsem zahrady a dvorky, 
kde se mě dřív každej den snažily přes 
plot roztrhat vyceněný tesáky různejch ve-
likostí, ale žádnej pes tam nebyl. Zahrady 
a dvorky byly prázdný.
Co to tam staví?
Před třema tejdnama se ztratil kluk 

a malá holka. Jejich matka, co bydlí na 
konci ulice, se o ně stará už deset let sama. 
Ten čtrnáctiletej kluk a jedenáctiletá hol-
ka už jednou v minulosti utekli. Vrtačka 
odvedle utichla. O tejden pozdějc jsem si 
všiml, jak ten chlap vytahuje z auta nacpa-
nej velkej černej pytel a nese ho do domu. 
Z díry vespod toho odpadkovýho pytle, 
který si nejspíš vůbec nevšimnul, koukala 
usmívající se modrá hlavička s dlouhýma 
plyšovýma ušima.
Co to tam staví?
Předevčírem v noci za ním někdo přijel. 

Byla tma, takže jsem toho nejdřív moc ne-
viděl. Teprve až když rozsvítil a jeho ok-
nama se vyhrnulo ven světlo, uviděl jsem 
půlkruh pěti divně oblečenejch lidí stojí-
cích před jeho dveřma. Postupně je pustil 
dovnitř a zase zhasl.
Co to tam staví?
Kluk s holkou se včera ráno našli mrtví 

u potoka asi tři kilometry od města. Čtr-
náctiletej vykastrovanej a politej nějakou 

divnou tekutinou a jedenáctiletá několi-
kanásobně znásilněná a skalpovaná. Oba 
měli sešitý rty a jejich oči se doteď nenašly.
Co to tam staví?
Asi bych měl to, co jsem tu noc viděl, 

nahlásit… ale nemůžu. Dneska ráno jsem 
našel před dveřma divnej balíček. Sotva 
jsem ho vzal do ruky, zvedl se mi žaludek. 
Síra. Nejsem schopnej ho otevřít. Jsem 
připoutanej k žaluziím. V šest hodin se 
zase vrátil zvuk vrtačky.
Co to tam, sakra, staví?

JAKUB LUKSCH 
(*1996)
Pochází z Českých 
Budějovic. Vystudo-
vaný fotograf, sociální 
pracovník a student 
etiky v sociální práci 
na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzi-
ty, kde působí i jako 
vědecký asistent při 

projektu zabývajícím se spiritualitou seni-
orů. Svými (nejenom) beletristickými texty 
přispívá do časopisu M O S T (Ministry of 
„Silly“ Talks), zrozeného na Filozofické fa-
kultě JU. Mimo vody prózy se věnuje i psaní 
písní v anglickém jazyce. V roce 2018 vydal 
lo-fi indie-folkové album Words Lying On 
My Tongue a rok na to krátký dvoj-singl 
Like A Rain In The Wind/This Lullaby 
Of Yours. V současnosti se v nakladatelství 
Dybbuk připravuje vydání jeho debutové 
sbírky povídek Čas a jeho loutky.
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howard téma

ILSA, KANADSKÁ VLČICE
Ilsa, odhodlaná, tvrdá a sošná žena coby ztělesnění temných a krutých 
stránek lidského plemene. Alespoň na povrch. Vezme nás na pouť časem, 
prostorem i historickými a kulturně sociálními obdobími. Je jako snaživá 
referentka cestovní kanceláře lidského zla, fetišů a na povrch probubláva-
jících rozkoší.

Ilsa, chtíčem zmítaná milovnice uni-
forem, silných a odhodlaných mužů, 

rozkoše a bolesti, se zrodila coby vlčice 
v samotném kotli pekelném. Ilsa, She 
Wolf of the SS (1975) má sice americ-
kého režiséra Dona Edmondse (pozděj-
šího producenta True Romance Tonyho 
Scotta a Quentina Tarantina) a převáž-
ně americké obsazení, byť při bližším 
prozkoumání zabíhá do různých koutů 
světa, ovšem produkce se ujala kanadská 
společnost Cinepix of Canada a scénář 
napsal kanadský profesor John Saxton 
(v titulcích uveden jako Jonah Roys-
ton). Žánrově a formálně snímek zapadá 
do tehdy se rodivšího a velmi oblíbe-
ného žánru fetišistického sexploitation 
horrorového thrilleru plného syrovější 
erotiky a ještě syrovějšího (brutálního) 
násilí. Tento žánr do sebe absorboval 
velkou škálu různých fetišů a sexuálních 
BDSM praktik ve spojení s proléváním 
krve a gore, před nímž kamera neuhý-
bá. Na své si přijdou vyznavači drsných 
praktik, milovníci a milovnice uniforem, 
kozaček a v tomto snímku i tzv. zlatého 
deště. Příběh se odehrává v nacistickém 

koncentračním táboře č. 9, kterému ru-
kou tvrdou a nemilosrdnou vládne Ilsa. 
Asi nebude daleka pravdy domněnka, 
že pro jméno postavy byla inspirací sku-
tečná postava Ilsa Koch, brutální a krutá 
dozorkyně v koncentračních táborech 
Buchenwald a Majdanek, které se pře-
zdívalo Čarodějnice z Buchenwaldu. 
Inspiraci reálnými událostmi se snaží 
naznačit i producent snímku upozorně-
ním v úvodu filmu, že se „krutosti ve filmu 
znázorněné snaží být co nejvěrnějším zob-
razením chování reálných postav. Film je 



66

natočen v naději, že se tato zvěrstva již ni-
kdy nezopakují.“ O tom, jak je to s filmo-
vými inspiracemi skutečnými událostmi, 
si každý dělá obrázek sám, faktem však 
je, že zvěrstev nejen za druhé světové vál-
ky (a nejen v nacistických táborech) se 
událo nepřeberné množství a trefit se do 
inspirace lze prakticky namátkou. Někte-
ré scény např. jako by vypadly z pracovní 
náplně japonské Jednotky 731. Kdyby 
někdo neznalý pochyboval, o co ve fil-
mu půjde, divákovi částečně naznačí již 
úvodní obraz. Nechybí sprchová scéna. 
Fetiš. Uniformy. Bobři. Lesby. BDSM. 
Ilsa, pardon… Freulein Doktor… přes 
den mučí vězně různými lékařskými po-
kusy, ale i elektrickými dildy, tlakovými 
komorami, bičováním apod. Sama ostat-
ně tvrdí: „Říká se, že strach před bolestí je 
někdy silnější, než sama bolest.“ V noci pak 
spí s vězni a následně je kastruje, proto-
že kdo se vyspí s Ilsou, už se nikdy ne-
smí vyspat s jinou ženou. V jedné zásilce 
nových vězňů však přijdou dva zajímavé 
exempláře. Jedním je Američan, který 
umí svůj orgasmus ovládat a vyhne se tak 
kastrování. Druhým je pak vězeňkyně, 
která dokáže odolávat bolesti. A tak za-
tímco si Američan Ilsu pomalu podma-
ňuje, v táboře se chystá útěk a k tomu se 
blíží inspekce generála. Filmu samotné-
mu ubližuje hned několik věcí. Legenda 
o něm, kterou si časem vybudoval. Může 
vyvolat přílišná očekávání a současný di-
vák zažít pocit zklamání. Otázkou je, zda 
už ve své době měl a chtěl vyznívat až tak 

komicky. Hodně špatná je barva umělé 
krve. Ovšem ujíždíte-li na pestré škále 
fetišů, které film nabízí, dá se mu mno-
hé prominout. Byť nebyl prvním, stal se 
bezpochyby nejznámějším sexploitation 
filmem s nacistickou tematikou a velkou 
inspirací pro mnohé následovníky. Film 
byl natáčen anonymně a v utajení, neboť 
jak se předpokládalo a po jeho uvedení 
potvrdilo, vyvolal velké kontroverze. Film 
byl věnován obětem holocaustu. Jeho 
producent byl Žid. Představitelka Ilsy 
později prohlásila, že její židovští přáte-
lé byli „zděšeni, že bych se v takovém filmu 
mohla objevit. Můj manžel je Žid a když 
si poprvé přečetl scénář, začal bláznit. Jako 
herečka jsem ale na to nemyslela. Prostě jsem 
jen hrála roli. (…) Nikdy jsem se nesna-
žila Ilsu glorifikovat. Měla jsem pocit, že 
je to postava, kterou je třeba spíše litovat 
než napodobovat.“ Pro svou kontroverzi 
se snímek nevyhnul zákazu v Německu 
a Norsku.
Je třeba říci, že příběhy série, která ná-

sledně díky ohlasu prvního filmu, vznik-
la, na sebe nijak nenavazují a Ilsa jako 
postava v každém z filmů vystupuje sama 
o sobě, ne jako jeden pokračující charak-
ter. Nezávisle na tom, jak vystupovala 
a koho představovala (byť styčné prvky 
samozřejmě existují) v jiných částech. 
Ono již podle letmého seznámení s ano-
tacemi některých snímků a rychlého od-
halení základní kostry příběhů nebude 
žádným překvapením, že tu a tam Ilsa 
neskončí zrovna dobře. Na tohle série ni-
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jak nehraje. Pokaždé představuje a nabízí 
svébytnou, samostatnou a „novou“ Ilsu.
Ve druhém snímku, jak již samotný 

název Ilsa, Harem Keeper of the Oil 
Sheiks (1976) napovídá, se tak Ilsa, 
navzdory závěru předchozího filmu, 
(přesunuta v čase i prostoru) vrací jako 
„velitelka stráže“ harému bohatého šej-
ka El Sharifa. Přesto si zachovala lásku 
k uniformám i sebezrádné podléhání 
výrazným mužům. Film nabízí pouště, 
ropné magnáty, unášení hezkých žen ze 
západu (herečky, dědičky apod.). Za šej-
kem se vydává americký agent, který chce 
odhalit jeho a Ilsiny tajné praktiky mu-
čení a obchodu s bílým masem. Druhý 
Ilsin příběh natočil stejný režisér, vrátil 
se i Gregory Thorne, který v předcho-
zím snímku hrál nacistického generála 
s vytříbenými zálibami. Film však nabízí 
méně krve, gore a vlastně i sexu, paradox-
ně více mučení (vytrhávání zubů, drcení 
těla a ňader, skřípění skřipců i výbušniny 
vybuchující ve vaginách) a nahoty, a ne-
chybí opět ani záchvěvy komedie (tento-
krát znatelněji chtěné a plánované). Stalo 
se tak proto, že si tvůrci chtěli získat širší 
publikum a dostat film do ratingu R. Ilsa 
úřadující v harému je obecně akčnější, 
avšak slabší a ne tak výrazná a drsná. Ač 
se může zdát film prvoplánově sexistický 
a k ženám neuctivý, skrývá nejeden femi-
nistický odkaz a dává prostor silným že-
nám (Ilsiny bodyguardky, které se s muži 
nepářou). Přesto však, navzdory Ilsině 
tvrdosti a předkládanému sebevědomí, 

titulní hrdinka opět až bondovsky lehce 
podléhá dominantním mužům a je ovla-
datelná chtíčem, respektive sexem. Sex, 
ač ho má ráda, užívá si ho a vyhledává ho, 
se tak stává její Nemesis.

A jako by si toho Ilsa byla nakonec vě-
doma, poté, co se jí slabost pro domi-
nantní muže dvakrát nevyplatila, v Ilsa, 
The Wicked Warden (1977) tentokrát 
přesedlala na ženy. Vzhledem k tomu, že 
na režisérskou sesli tentokrát usedl Jesús 
Franco, to vlastně ani nijak nepřekvapí. 
Jak je u něj totiž zvykem, celý film se 
odehrává převážně v lesbické atmosféře. 
Kromě sexuální orientace Ilsa změnila 
také barvu vlasů. Respektive, její herecká 
představitelka se vrátila ke své přirozené 
barvě. Dá se říct, že vzhledem k předcho-
zím filmům, se vlastně, kromě představi-
telky hlavní role, změnilo skoro všechno 
(uniformy zůstaly, nebojte). Podle někte-
rých názvů v jednotlivých koprodukčních 
zemích (Kanada, Švýcarsko, Západní 
Německo), se dokonce i hlavní hrdinka 
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jmenuje jinak (Greta the Mad Butcher, 
Greta – Haus ohne Männer, v USA film 
dokonce koloval jako Wanda, the Wic-
ked Warden). Z obecného hlediska je ze 
všech čtyř filmů tenhle nejvíce a nejvýraz-
něji jiný. Dokonce i titulní postava (ať už 
se jmenuje jakkoliv) vlastně po značnou 
část stopáže ustoupila do pozadí. Dalo 
by se říci, že jde o neoficiální část série, 
do ústřední trilogie, i když stojí na stej-
ném základu a využívá „značkové“ prvky, 
záměrně nezapadající. Francův film se 
odehrává v (tehdejší) současnosti kdesi 
v latinské Americe, na klinice, kde místo 
léčení sexuálních poruch a závislostí pa-
cientky mučí a natáčí s nimi SM videa. 
Na kliniku se infiltruje mladá dívka, aby 
odhalila, co se stalo její sestře. Jesús Fran-
co si do filmu přitáhl hned několik svých 
oblíbených hereček, především svou (zde 
krátkovlasou) múzu, královnu eroticko-
-horrorových céček Linu Romay. Film 
zaujme latinskoamerickou exotikou, žen-
skou nahotou s lesbickým oparem a za-
jímavými prostřihy v závěrečné vrcholné 

scéně, kdy náhle a nečeka-
ně do filmu pronikne skoro 
až pokus o umění.
Ve stejném roce jako Fran-

cův film vznikl i poslední 
Ilsin příběh Ilsa, the Tig-
ress of Siberia (1977). Jak 
název opět napovídá, pří-
běh začíná na Sibiři v roce 
1953. Ilsa zde tentokrát 
vládne rukou krutou a ne-

milosrdnou gulagu č. 14. A jako mazlíčka 
si chová tygra Sašu, který jí jen sporadic-
ky. Do gulagu se s novou várkou vězňů 
dostane mladý Nikolaj, syn soudruha 
generála Zerova. Nikolaj je přesvědčen, 
že všechny řeči o gulazích jsou jen poví-
dačky ke strašení dětí a je odhodlaný si 
svůj půlroční trest nucených prací pocti-
vě a odhodlaně odpracovat. Spolu s ním 
přijíždí politický vězeň Čikurin, odpůrce 
Stalina. Že se s vězni nezachází zrovna 
v rukavičkách, je nasnadě. Když zemře 
Stalin a do gulagu se na inspekci chystá 
Nikolajův otec generál Zerov, Ilsa nechá 
celý tábor zmasakrovat a vypálit a zmizí 
se dvěma dozorci a táborovým lékařem. 
Přežije jen Čikurin. Navzdory názvu je 
tento díl jediný, který konečně zavítá do 
Kanady. Jeho příběh totiž skočí v prosto-
ru a čase. Do Montrealu 1977. Tam se 
Čikurin se dvěma sportovci ze Sovětské-
ho svazu před návratem do země vydá do 
místního bordelu. Asi nepřekvapivě ne-
věstinec vede právě Ilsa, která Čikurina 
pozná a v podstatě unese. Ilsa je žena ná-
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paditá a přístupná novým věcem, k pře-
výchově svých zaměstnankyň používá 
moderní výpočetní techniku. Zmoderni-
zovala ale i své mučící techniky. Erotický 
krvák tak postupně nabírá až psycholo-
gické prvky, s psychedelickou hrůzou. 
Díky agentům, které vyšle ve stopách 
Čikurina generál Zerov odhalí Ilsu a vy-
šle za ní, odhodlán pomstít zabití svého 
syna, nájemné komando. Sibiřská Ilsa 
je hned od počátku návratem k syrové 
brutalitě, otevřenější erotice (zdejší Ilsa 
je neústupnou vyznavačkou švédské troj-
ky). Projevuje se příjemnou nápaditostí 
– protahování pod ledem, páka s moto-
rovými pilami, benzín ve vodní posteli). 
Žánrově je výrazně barvitější s příměsí 
špionážního erotického krváku. Obecně 
se dá považovat za hodně milé a v ně-
kolika ohledech nápadité završení série 
a snad i její nejlepší, nejzajímavější a ob-
sahově nejpestřejší část.

Ilsa, kromě fetišistické modly, se jako 
charakter stala personifikací lidských 

temností i slabostí. Její příběhy se po-
stupně stávají zreálněním mysticko-rea-
listického pořekadla o nahlížení do zla, 
které nahlíží do vás. Neboť černá a bílá 
v životě lidského druhu zpravidla nefun-
gují s jasně vymezenými okraji a rozpo-
znatelnými hranicemi. Ilsa je v příbězích 
mnohoznačná – tak jak se jeví, tak jak se 
sama vidí a tak, jaká je ve skutečnosti, ať 
už to sama přijímá či nepřipouští. Vlast-
ně až v Ilsa, the Tigress of Siberia její 
postava neprochází žádnou katarzí ani 
charakterovou proměnou (či odhalením 
utajovaného a potlačovaného opravdo-
vého nitra). Je od začátku až do konce 
stejná.
Její představitelkou se stala americká 

zpěvačka, herečka, pin-up girl, modelka, 
showgirl, propagátorka zdravého život-
ního stylu a v závěru svého života církev-
ní nenáboženská farářka oddávající v Las 
Vegas Dyanne Thorne (1936-2020). 
Thorne začínala jako zpěvačka a diva-
delní herečka. Vystupovala ve skečích 
a televizních estrádních pořadech. Prv-
ní větší roli získala v hereckém debutu 
Roberta de Nira, krátkometrážním dra-
matu Normana C. Chaitina Encounter 
(1965). Ve svých filmových rolích před-
stavovala kdekoho – nevěrnou manželku, 
servírku, čarodějnici i prostitutku. Kromě 
erotických a pornografických filmů, dra-
mat a komedií na ni narazíte dokonce 
i v seriálu Star Trek (1968). Často se 
objevovala v horrorech: Point of Terror 
(1971), Blood Sabbath (1972), Hellho-
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le (1985), House of the Witchdoctor 
(2013) a House of Forbidden Secrets 
(2013). Jejím posledním filmem byla ko-
medie Exploitation (2018). Vystupovala 
i pod pseudonymy Lahna Monroe, Ro-
salee Stein a Diane Thorne. Ilsa Dyanne 
v určitých kruzích přinesla slávu a obdiv. 
S pobavením zmínila, jak jí přišel dopis 
jistého bratrstva z lékařské fakulty v Bos-
tonu, v němž jí bylo oznámeno, že byla 

bratrstvem zvolena tělem, které by jeho 
členové operovali nejraději. Ilsa však 
s sebou nesla i negativní stránky. Dle he-
reččiných vlastních slov budete trpět za 
to, když se vám podaří zahrát padoucha 
příliš dobře. Ilsa jí v podstatě přivřela 
dveře k hollywoodské kariéře, přišla kvů-
li ní o mnoho rolí, báli se s ní jednat jak 
agenti, tak castingoví ředitelé větších stu-
dií. Navzdory všemu si Dyanne Thorne 

udržela střízlivý po-
hled: „(…) prostě po-
kračuji dál. Při životě 
mě drží má všestran-
nost – ne nutně můj 
talent, ale ochota zkusit 
cokoliv. Vím, že jsem 
určitou skupinu lidí po-
těšila. Kdybych hrála 
v konvenčnějších ho-
llywoodských filmech, 
možná bych zmizela 
v propadlišti dějin.“ 
V souvislosti s Ilsou 
stojí za zmínku, že se 
filmy s ní stavěly proti 
trendu obsazovat do 
hlavních rolí mladičké 
herečky. Dyanne Thor-
ne bylo v době uvedení 
prvního filmu s Ilsou 
39 let. Zemřela v 83 
letech na rakovinu sli-
nivky břišní.

Honza Vojtíšek
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profil

ANGELO BADALAMENTI

Angelo Badalamenti se narodil 22. 
března 1937 v New Yorku do italské 

rodiny. Jeho matka pocházela ze Sicílie. 
Již od dětství poslouchal operu a klasic-
kou hudbu. Za desky utrácel takřka veš-
keré své kapesné. Vystudoval Eastman 
School of Music a později Manhattan 
School of Music. Navzdory své oblíbené 
hudbě z dětství se z něj stal hlavně jazzo-
vý muzikant.
Jako filmový skladatel debutoval v roce 

1973 filmem Gordon‘s War. O rok poz-
ději hudebně doprovodil film českoslo-
venského emigranta Ivana Passera Law 
and Disorder (1974). Do širšího po-
vědomí se však dostal až filmem Blue 
Velvet (Modrý Samet, 1985) Davida 
Lynche. Toto dílo se stalo pro Badala-
mentiho přelomovým hned v mnoha 
směrech. Původně byl najat pouze jako 
„trenér/konzultant“ pro herečku Isabellu 
Rossellini, které měl pomoci s jejím zpě-
vem. Nakonec však zůstal jako skladatel 
a ve filmu si dokonce krátce zahrál, když 
doprovází Isabellu při barovém výstupu 
s písní Mysteries of Love na klavír. Touto 
spoluprací začalo však i velké přátelství 
mezi skladatelem Badalamentim a reži-

Vynikající hudebník, dvorní skladatel režiséra Davida Lynche, jehož f il-
movou hudbu jste určitě již slyšeli, aniž byste k tomu potřebovali vidět 
nějaký f ilm, pro který ji skládal.
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sérem Davidem Lynchem. Badalamenti 
o tom sám říká: „Byl to takový ten tradiční 
pracovní postup, jenž patří do pětaosmde-
sátiprocentní kategorie, kde režiséři spolu-
pracují přímo se skladateli. Po tomto filmu 
se z nás stali velcí přátelé a velmi rád si se 
mnou povídal o některých svých projektech 
na nichž zrovna pracoval.“

Badalamenti se stal Lynchovým dvor-
ním skladatelem a skládal nebo se podí-
lel na hudbě u většiny jeho dalších filmů 
a seriálů: Wild at Heart (Zběsilost v srd-
ci, 1990), seriál Twin Peaks (Městečko 
Twin Peaks, 1990) včetně jeho třetí série 
z roku 2017, Fire Walk With Me (Twin 
Peaks: Ohni se mnou pojď, 1992), Lost 
Highway (1997), The Straight Story 
(Příběh Alvina Straighta, 1999) a Mul-
holland Drive (2001).
Hudbu pro Blue Velvet nahrávali Bada-

lamenti s Lynchem v Praze. V roce 1985! 
Při nahrávání spolupracovali s dirigen-
tem Štěpánem Koníčkem a zvukařem 
Jiřím Zobáčem. Výslednou spolupráci 
Lynch komentoval následovně: „Hudba, 

kterou jsme tu nahráli pro Modrý samet, 
měla na film takový účinek, že jsem byl roz-
hodnut se v budoucnu vrátit. Čeští muzi-
kanti jsou jedni z nejlepších a umí pracovat 
rychle – vše tu dokážeme udělat dvakrát 
tak rychleji než jinde. Jsou výborní a jsem 
s nimi naprosto spokojený.“ Do Pražského 
studia Ve Smečkách 22 se pak oba vrátili 
v červnu 1996, aby zde nahráli hudbu pro 
film Lost Highway.
Angelo Badalamenti pak v Praze nahrá-

val hudbu ještě k dramatu The Comfort 
of Strangers (Podivná pohostinnost, 
1990) a ultratemné fantasy Jeana-Pi-
erra Jeuneta Le Cité des enfants perdus 
(Město ztracených dětí, 1995).

Za nejlepší jeho práci je považována 
temně jazzově laděná hudba k Lyncho-
vě TV seriálu Twin Peaks a následnému 
filmu Fire Walk With Me (1992). Ke 
spolupráci přibrali Julee Cruise, která na-
zpívala většinu zpívaných skladeb a v se-

s Davidem Lynchem
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riálu i filmu si zahrála v podstatě samu 
sebe coby silně éterickou barovou zpě-
vačku v motorestu. Některé tyto skladby 
(jako např. Falling, Into the Night, The 
Nightingale nebo The World Spins), se 
objevily i na jejím sólovém albu Floating 
into the Night, které Badalamenti s Lyn-
chem produkovali a Lynch na něj dodal 
fotografie. Badalamenti pro tento příběh 
vytvořil v pravdě kultovní monumentální 
hudební doprovod, který se na atmosféře 
obou příběhů podílí minimálně z 50 %. 
Už i pro způsob, jakým hudba pro seriál 
a film (a i další plody jejich spolupráce) 
vznikala:
„Když začala práce na seriálu Twin Peaks, 

přišel ke mně do kanceláře v New Yorku 
a pověděl mi: Přijel jsem kvůli tomu tele-
viznímu seriálu, co budu dělat pro ABC. 
O čem bude? Jak by ta muzika měla vypa-
dat? Postup, jakým jsme pak skládali hudbu, 
to bylo předtím než natočil jediný záběr, se 
opakoval od té doby téměř pokaždé. Posadil 
jsem se k pianu, dali jsme kazetu do nahrá-
vače, David se usadil vedle mne a říká: Je 
velmi, velmi temná noc s měsícem na nebi. 
Skrze stromy vane slabý vítr a někde je 
v nich ukrytá sova, jejíž houkání lze slabě 
slyšet. Můžeš vytvořit náladu, která by toto 
obsahovala? Začal jsem hrát De, Dum, De, 
Da, da, de, dum, dum, a on řekl: Angelo, to 
je nádhera, pokračuj dál. Chvíli jsem takhle 
hrál dál a on mi povídá: Nádhera, zahraj 
tohle… a zopakuj to. Pomaleji a poma-
leji. To je úžasný. Pak říká: Je tam dívka, 
vychází zpoza stromu, je to teenager, a je 

krásná, ale vypadá ztraceně. Můžeš přejít 
z tohoto námětu k této dívce? Změnil jsem 
styl na Laura Palmer‘s theme skladbu. Da-
vid říká: To je nádhera… Teď přichází blíž 
ke kameře, mohl bys sestavit takovou melo-
dii? Hrál jsem a on pokračoval: To je skvělé. 
Jde stále pořád blíž. Zkus tu hudbu dostat 
až na samý vrchol. To je ono… Říkám ti, 
je to prostě nádhera! OK, pokračuj s tím, 
můžeš jít trochu níž? Přešel jsem na klá-
vesách o něco níže a on povídá: Teď se vrať 
zpátky do tmavého lesa, protože ta dívka se 
ztratila, tak jsem sešel zpět k De, dum, dum. 
Přestal jsem hrát asi po deseti až patnácti 
minutách, podívám se na Davida a on měl 
slzy v očích. Říká: Angelo, to je ono, vystihl 
jsi přesně celý Twin Peaks. Vidím všechny ty 
scény skrz tvoji hudbu.
Já jsem hrál, poslouchal ho, a on mi vše 

slovně popisoval. Nejkrásnější na tomhle je, 
že je to jako dobré manželství. Můžeš říct 
jen velmi málo a ten druhý hned přesně ví, 
co uvnitř cítíš. K většině Lynchových pro-
jektů skládám hudbu ještě před natáčením. 
David si vezme demo nahrávky, které udě-
lám případně ještě s několika muzikanty, 
a používá je přímo na place – herci mohou 
pak hrát přímo do rytmu a nálady té dané 
hudby. Dokonce jejich načasování a tempo 
jejich dialogů tím bývá ovlivněno. David 
ví, že muzika znamená mnoho a když má 
tu správnou, rád na jejím základě upravuje 
své filmy. Zatímco obyčejně se hudba při-
dává už k hotovému snímku. Takže takhle 
David někdy hudbou přímo ovlivní i ně-
které již dané scény.“
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David Lynch o výběru hudby pro film 
řekl toto: „Je to stejné jako s herci. Nejde 
prostě použít jen tak nějakou hudbu. Vyža-
duje to sednout si k filmu a nechat ho půso-
bit. Mnoho času pracuji s Angelem Bada-
lamentim, posloucháme hudbu a sledujeme, 
která se nejvíce hodí.“

Kromě Blue Velvet Badalamenti he-
recky vystoupil ještě v Lynchově filmu 
Mulholland Drive, kde hrál jednoho 
z bratrské dvojice gangsterů. Badalamen-
ti je ten, který miluje esspreso. Potřetí se 
na place jako herec objevil v prvním díle 
televizního seriálu On the Air (1992), 
samozřejmě jako pianista.
Kromě Lynchovy filmografie složil 

(nebo se na ní spolupodílel) Badalamenti 
hudbu k několika desítkám filmům, na-
mátkou jen: Tough Guys Don´t Dance 
(Drsňáci netančí, 1987), Christmas Va-
cation (Vánoční prázdniny, 1989), Na-
ked in New York (Nahý v New Yorku, 

1993), Arlington Road (Miluj bližního 
svého, 1999),  The Beach (Pláž, 2001), 
Napola – Elite für den Führer (Napo-
la: Hitlerova elita, 2004), The Edge of 
Love (Na hraně lásky, 2008), A Late 
Quartet (Poslední kvartet, 2012) nebo 
Guldkysten (2015). Občas si odsko-
čil i k seriálům, např. Lynchův Hotel 
Room (Hotelový pokoj, 1993), několik 
dílů Profiler (Případ pro Sam, 1996), ka-
nadské seriálové zpracování klasiky Les 
liasions dangereuses (Nebezpečné zná-
mosti, 2003) nebo k dokumentům: např. 
A Slice of Lynch (2007) či polský Moja 
Wola (2012).
Vynecháme-li některé Lynchovy filmy 

(které jsou nejednou žánrově nezařaditel-
né, přesto lze mnohé z nich mezi horrory 
zařadit), hlavně v novém tisíciletí Bada-
lamenti často skládal hudbu i k několika 
horrorům: A Nightmre on Elm Street 
3: Dream Warriors (Noční můra v Elm 
Street 3: Bojovníci ze sna, 1987), Cabin 
Fever (2002), Evilenko (2004) – při 
němž spolupracoval se zpěvačkou Cran-
berries Dolores O‘Riordan, Dominion: 
Prequel to the Exorcist (Pod nadvládou 
zla, 2005), remake japonské duchaři-
ny Hideo Nakaty Dark Water (Temné 
vody, 2005) a další remake horrorové kla-
siky Robina Hardyho z roku 1973 s Ni-
colasem Cagem v hlavní roli The Wicker 
Man (Rituál, 2006).
Angelo Badalamenti se však nevěnu-

je pouze filmové hudbě. Již v roce 1966 
se stal spoluautorem písně Visa to the 
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Stars, která se objevila na albu The In 
Sound from Way Out dvojice Perrey and 
Kingsey. Později vymyslel a produkoval 
Perreyho dvě sólová alba pro Vanguard 
Records a podílel se na jejich aranžích. 
V sedmdesátých letech používal pseu-
donym Andy Badale. V roce 1987 jeho 
služby využila britská synthpopová le-
genda Pet Shop Boys. Vypomáhal jim 
se skladbou It Couldn‘t Happen Here. 
Později jim vypomohl se dvěma písněmi 
na jejich slavném albu Behaviour z roku 
1990. V roce 1993 spolupracoval s thrash 
metalovou kapelou Anthrax na seriálem 

Twin Peaks inspirované skladbě Black 
Lodge, objevivší se na desce Sound of 
White Noise. O dva roky později slo-
žil, nahrál a produkoval desku A Secret 
Life zpěvačky Marianne Faithfull. 
V roce 1996 se spojil s Timem Boothem 
z britské rockové kapely James a jako 
Booth and Bad Angel vydali eponymní 

album pro vydavatelství Mercury. V roce 
2000 spolupracoval s kapelou Orbital na 
skladbě Beached pro film The Beach. 
Spolupracoval rovněž na soundtracku 
pro videohru Fahrenheit.
Za svou práci pro film byl Angelo Ba-

dalamenti mnohokrát na různé ceny no-
minován:
Twin Peaks – Emmy (1990) a to dokon-

ce třikrát: (1) za nejlepší hudbu v seriálu 
(za druhý díl); (2) za nejlepší originální 
hudbu a text za skladbu Into the Night 
z pátého dílu a (3) za nejlepší hudební 
úvodní motiv a Grammy (1991)

Le Cité des enfants per-
dus – Cesar (1996)
The Straight Story – Zla-

tý Globus (2000)
Mulholland Drive – Zla-

tý Globus (2002), BAFTA 
(2002), AFI (2001), Saturn 
(2002)
Un long dimanche de 

fiançailles (Příliš dlou-
hé zásnuby, 2004) – Cesar 
(2005)
nebo je přímo získal:
Twin Peaks: Fire Walk 

With Me – Independent Spirit (1993), 
Saturn (1993)
V roce 2008 byl Badalamenti oceněn 

čestným uznáním na World Sountrack 
Awards.

Honza Vojtíšek
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knižní recenze

Série The Silver Coin je zpátky! Po mimořádném úspěchu prvních pěti sešitů se horrorová 
antologie, za jejímž zrodem stál kreslíř a scenárista Michael Walsh, vrací se zbrusu novými 
příběhy. Stojí za váš čas, anebo byste se jim měli vyhnout obloukem?

Vydavatelství: 
Image Comics
Rok vydání: 2022
Scénář: Joshua 
Williamson, Ram V, 
Matthew Rosenberg, 
Vita Ayala, 
Michael Walsh 
Kresba: Michael 
Walsh

THE SILVER COIN, VOL. 2

Když vydava-
telství Image 

Comics odtajni-
lo svůj nový pro-
jekt, antologii 
The Silver Coin 
(2021), zbystřil 
jsem. Myšlenka 
oslovit úspěš-
né scenáristy 
ze současného 
k o m i k s o vé h o 

mainstreamu a dát jim možnost odvy-
právět krátké, napínavé a zcela uzavřené 
strašidelné příběhy, mi přišla zajímavá 
už z principu. Přece jenom, komiksové-
ho horroru není nikdy dost a jména jako 
Chip Zdarsky (Daredevil, Stillwater) 
nebo Jeff Lemire (Essex County, Gideon 
Falls, Primordial) jsou zárukou kvali-
ty. Nicméně po dočtení jsem byl mírně 
zklamaný. Pominu-li bravurní povídku 
The Ticket, které jsem neměl co vytk-
nout, byly příběhy obsažené v prvním 
svazku průměrné a nijak objevné. Proto 
se moje očekávání z The Silver Coin, 
Vol. 2 (2022) držela spíše při zemi. O to 
více jsem byl mile překvapen.
Sbírku otevírá povídka High Score od 

Joshuy Williamsona, autora úspěšné 
horrorové série Nailbiter (2014-2017) 
a mnoha populárních superhrdinských 
sérií (The Flash, Deathstroke Inc., Robin 
apod.). Děj pojednává o mladém kluko-
vi, kterému se nedaří zvítězit v arkádové 
bojovce Horror Fighter 2. Díky tomu je 
terčem výsměchu a je urážen dospělejší-
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mi hochy. Vše se ovšem změní ve chvíli, 
kdy klučina ve fontáně najde prokletou 
stříbrnou minci. Premisa může půso-
bit strašně hloupě, ale opak je pravdou. 
Williamson na krátkém prostoru odvy-

právěl přímočarý příběh, v němž nechybí 
sympatická hlavní postava ani nečekané 
momenty. Zápletka příjemně odsýpá 
a brutální krvavé sekvence jsou umocně-
ny působivým temným vizuálem, který se 
hodí k celkové atmosféře vyprávění. Zá-
věr je pak příjemnou třešničkou na dortu.
Laťka byla nastavená hodně vysoko 

a obával jsem se, že po solidním začátku 
přijde jen strmý pád dolů. Šeredně jsem 
se mýlil. Tzompanco, příběh který na-

psal Ram V (Blue in Green), si naštěstí 
udržuje kvalitativní úroveň první povíd-
ky a nijak výrazně nezaostává. Tempo 
je tentokrát pomalejší, což ovšem vůbec 
nevadí, protože autor má větší prostor na 
vybudování pravé horrorové atmosféry 
i vykreslení vztahů mezi ústředním pro-
tagonistou Lou Pradem a ostatními po-
stavami. Završení příběhu sice mohlo být 
lepší, ale i přesto jde o skvělý kus práce.
Rising & Falling In America od 

Matthewa Rosenberga mě zaujalo nejen 
svou netradiční kompozicí, kde každá 
stránka v určité míře využívá panelování 
3x3, ale také svým mrazivým nádechem 
a skvělou pointou. Povídka The Dancer 
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od Vity Ayaly, odehrávající se v Jižním 
Bronxu, mě bohužel moc nebavila. Oce-
ňuji pěknou myšlenku, provedení však 
silně pokulhávalo. A co se týče závěreč-
ného příběhu Covenant: Abomination, 
ve kterém Michael Walsh rozehrává na-
pínavou hru o přežití s partou nevinných 
teenagerů, ten si mě dokázal získat už od 
prvních několika stránek. Podle mého 
názoru jde o druhý nejlepší příběh celé 
knihy.
O kresbu se již tradičně postaral Micha-

el Walsh, jehož osobitý styl se ke všem 
povídkám dokonale hodí. Podobně jako 
u prvního svazku musím vyzdvihnout 
hrátky se stínováním, výraznou paletu 

barev a skvělé panelování, které obzvlášť 
vynikne v děsivých pasážích (důkazem 
budiž Covenant: Abomination, v němž 
jsou prvky typické pro Walshův specific-
ký styl patrné asi nejvíce).
The Silver Coin, Vol. 2 je velice příjem-

ným překvapením. Kniha působí kvalita-
tivně vyrovnaněji než první díl a čtenáře 
dovede mnohem více zaujmout. Povíd-
ky jsou napínavější, originálnější a lépe 
zpracované. Z vypravěčského hlediska 
mají lepší tempo a zajímavější zápletku. 
Pokud hledáte skvělou sbírku horroro-
vých povídek, je The Silver Coin, Vol. 2 
určeno přímo pro vás.

Daniel Palička
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Veronika Fiedlerová

povídka

AŽ MĚ POVOLAJÍ K SOBĚ

Sklonil hlavu, aby se neudeřil čelem o strop 
úzké jeskynní průrvy. Cestu do nitra 

hory znal zpaměti. Ostatně světlo si ani 
vzít nemohl. Jakýkoli záblesk by pro hlídku 
u ústí chodby znamenal, že se blíží někdo, 
kdo cestu nezná, tedy nepřítel. I tak ho při 
příchodu prohledali. Pak ho jeden z přiděle-
ných strážců zavedl dál, spletí hrubě otesa-
ných chodeb až do krápníkového dómu. Na 
stěnách tančily stíny a v jeskyni čpěl vypále-
ný olej z lamp.
Imám, jehož fousy dosahovaly až do půli 

stehen, tu v úzkém kroužku disputoval s ně-
kolika dalšími souvěrci.
„Ti američtí vepři a jejich spojenci nás honí 

a zabíjejí desítky let. Ale my vytrváme. 
Chtějí nás lovit, chtějí nás honit jako poušt-
ní lišky ve skalách, ale my jsme stejně chytří 
jako lišky, prohnaní a stateční. My se vypu-
dit nedáme! Nevyčenichají nás ani s hejny 
dronů, i s těmi si dokážeme poradit.“
„Alláh!“ ozvalo se souhlasné zahučení.
Jakmile spatřil nově příchozího mladého 

muže, ukončil rozmluvu a odebrali se spo-
lu stranou, do jednoho z výklenků za prů-
svitným vápencovým paravánem. Imám ze 
svého kaftanu vytáhl vyšívaný rudý šátek 

smotaný do malé koule. Položil jej na skal-
ní výklenek, aby na něj mladík dobře viděl. 
Opatrně uchopil cípy šátku a odkryl nevel-
kou šedočernou, lesklou sošku. Samotný po-
hled na ni byl rouháním proti Bohu.
„Byl jsi vybrán, abys splnil poslání nejvyšší 

důležitosti.“
Mladík nervózně přešlápl z nohy na nohu. 

Měl dojem, že v jeskyni dochází kyslík.
„Není Boha kromě Alláha, obětuji v Jeho 

jméně svůj život.“
„Když budeš obezřetný, nebudeš muset,“ 

usmál se imám a vysvětlil mu podrobnosti 
plánu. Zdál se až příliš jednoduchý a mla-
dík, připraven prolévat krev okupantů, leh-
ce zklamán.
Převléct se za trhovce v Bagdádu nebu-

de těžké. Určitě sežene někoho, kdo mu na 
čas přenechá své místo, až se budou kolem 
procházet příslušníci cizí armády. A pak už 
zbývá jen čekat, až ta věc všechny bezvěrce 
zničí.

* * *
„Takže? Je to nádor?“
Zvedal jsem hlavu k lékaři, který si na 

obrazovce prohlížel snímky z ultrazvuku.
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Snažil jsem se ignorovat svědění na zá-
dech, ale neudržel jsem se. Podrbal jsem 
se na lopatce. Dnes už asi posté. Výrůstky 
pálily, napínaly kůži. Každým dnem rost-
ly. Ne, rostly každou hodinu. Dnes ráno 
jsem bolestí nemohl ani vstát z postele. 
Neměl jsem návštěvu lékaře odkládat.
Doktor se napřed díval nedůvěřivě, pak 

se jeho výraz změnil na překvapený a sta-
rostlivý.
„Tohle musí vidět další odborníci.“
„Řekl jste mi, že budete upřímný. Slíbil 

jste mi to!“ Slyšel zoufalství, které z mého 
hlasu sršelo?
„Je mi líto, ale přiznávám, že moje speci-

alizace na tohle nestačí.“ Doktor zavrtěl 
hlavou a klikal mezi snímky. „Podívejte 
se. Vyrůstají přímo z kosti. Z tohohle 
úhlu je vidět, že tkáň deformuje lopatku. 
Tyto ohraničené útvary na kostní tkáni-“
…vypadají jako pařátky.
„Jsou souměrné, párové. Mohlo by to 

být parazitické dvojče. Pravděpodobnost 
asi jedna k půl milionu. V literatuře jsou 
doloženy případy, kdy začne parazitická 
tkáň růst i po mnoha letech života. Ale 
jak jsem řekl, musím to konzultovat.“
„Kdy to vyříznete?“ Téměř jsem se na 

doktora rozkřikl.
„Nechci vás strašit, ale nejsem si jistý, 

jestli to půjde.“
„Co… cože? Jistěže to půjde. Musí to jít 

ven.“ Jinak z toho zešílím. Už jenom to 
vědomí, že mám na zádech něco, co tam 
nepatří.
„Napíšu vám hned léky na bolest. Nit-

rožilně. Zařídím, aby se kolegové sešli co 
nejdříve. Samozřejmě si vás tu necháme.“
„Aha, tak to… to budu muset zavolat 

do práce. Nemám žádné věci, já…“ zadr-
hl jsem. Vlastně jsem nepočítal s tím, že 
z nemocnice neodejdu.
„Kartáček a toaletní papír se dá koupit 

dole v kantýně. Víc zatím potřebovat ne-
budete.“
Promnul jsem si unavené oči a zno-

vu se poškrábal na zádech. Několik dní 
jsem pořádně nespal. Poslední týden byl 
náročnější, než jsem si myslel. Šéf vyho-
dil kolegu účtaře a přihodil mi k vlastní 
agendě všechny jeho papíry. Prej máš 
maturitu, to zvládneš. Ale že by přidal, to 
ne. Měl jsem se mu na to vysrat. Nedo-
kázal jsem se soustředit. Cítil jsem se vy-
čerpaný, roztěkaný, a dokonce jsem zapo-
mněl na důležitou schůzku v bance. Od 
rozchodu s Nikolou předminulý pátek 
jsem měl hlavu jako v akvárku.
Tušil jsem, že mi na dveře klepe syn-

drom vyhoření. Tělo mě varovalo, abych 
zvolnil. Já všechny varovné signály sou-
stavně ignoroval a teď to mám. Nádory 
na lopatkách. Kdybych za doktorem zašel 
o pár dnů dřív, změnilo by se něco? Dalo 
by se něco udělat? Já si pořád říkal, že 
jsem si asi skřípl obratel, že to nic není. 
Ale nakonec jsem vyhledal Nikolina zná-
mého ortopeda a přemluvil ho, aby mě 
vzal přednostně.
Do dvou hodin jsem seděl na bíle povle-

čené posteli. Druhé lůžko bylo prázdné. 
Byl jsem rád, že nikdo není svědkem, jak 
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se svíjím a kňučím jako zbitý pes. Po-
slouchal jsem špatně těsnícími nemoc-
ničními okny čvachtání aut projíždějících 
kalužinami.
Tohle přece nemůže být pravda. Musí to 

být noční můra.

* * *
Nad základnu vylétl roj dronů. Šustění vr-
tulí a zvuk synchronizace se spletl do jed-
noho mocného zahučení. Ke Včelstvu 1 se ze 
startovací rampy připojily další roje. Zvedly 
se do výše a kolem národních vlajek třepo-
tajících se v mírném vánku zamířily nad 
vysoké štíty hor na obzoru.
„Tenhle zvuk, hulákání muezínů a ty jejich 

dotěrný zpěvy, to mi už asi navždycky zů-
stane v uších,“ zašklebil se voják, schovaný 
v polostínu stanové stříšky.
„Hele, co jsem si včera koupil,“ řekl druhý 

vedle něj, oblečený do stejné pouštní unifor-
my, a otevřel batoh. Zevnitř se na něj škle-
bilo cosi tmavého a lesklého. „Dobrej suve-
nýr, ne? Stálo to padesát doláčů. Prej je to 
ze Samary.“
„Co to jako má bejt? Model tvýho psa?“ 

uchechtl se spolubojovník, když spatřil obsah 
batohu.
„Třeba to má nějakou cenu. Usmlouval 

jsem to o polovičku.“
„Já bych řek, že tady ty obludky nabízejí 

k odkoupení hlavně takovým hejlům, jako 
seš ty. V Samaře je nejspíš nějaký skladi-
ště, kde barví sádrový odlitky dovezený 
z Číny.“
„Sám jsi vobluda.“ Hrdý majitel sošky ji 

vzal do ruky a prohlížel si ji ze všech stran. 
„Sádra to rozhodně není, na to je moc těž-
ká.“
„No, jak myslíš. Ale podle mě je hnusná, já 

bych to domů netahal. Kup jim ve freepor-
tu něco užitečnýho. Značkový hodinky nebo 
bundu.“
„Jdi do prdele,“ kontroval voják a schoval 

sošku do batohu.

* * *
Noc byla nejkrutější, co jsem kdy zažil. 
Nedala se s tím měřit ani ta, kdy mě ve 
dvanácti chytl slepák. Bolest se stupňo-
vala, kapačky neměly žádný efekt. Něko-
likrát jsem volal bzučákem sestru. Měl 
jsem dojem, že mi hoří záda. Dávala mi 
studené obklady, ale později už jen opa-
kovala, že nemůže víc udělat. Že musím 
vydržet do rána, až se sejde vizita. Hryzal 
jsem do polštáře, mokrého od slin a slz. 
Byl jsem přesvědčen, že udeřila moje 
poslední hodinka.
Kolem třetí ráno se déšť za oknem pro-

měnil v bílé krupky. Přituhlo a do rána 
napadlo pár čísel sněhu, který se na silni-
ci měnil v břečku.
Konečně jsem ucítil úlevu. Doploužil 

jsem se na záchod a ulehčil močové-
mu měchýři. Hlava mi třeštila a chtělo 
se mi zvracet. Záda mě přestala bolet 
i svědit. Cítil jsem, jak mi po nich stéká 
něco lepkavého. Opatrně jsem si rozvázal 
erární noční košili, svlékl ji a uviděl 
čerstvé fleky od krve. Sáhl jsem si na 
lopatky. Nahmatal jsem ostrý výrůstek ve 
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tvaru luku a něco jemného a měkkého.
Co se to – proboha – se mnou děje?! Nad 

umyvadlem viselo malé kulaté zrcadlo. 
Otočil jsem hlavu tak, abych si dohlédl 
na záda. Třásl jsem se a zíral na to, jak se 
výrůstky na mých zádech pohnuly. Jsem 
pošahanej mutant! Bože, doneste někdo 
nějakou pilku a uřízněte to! Zatraceně, 
zatraceně!
Snažil jsem se na to dosáhnout a servat 

to ze sebe. Opřel jsem se o žebřík tope-
ní a škrábal se jako kočka, ale nebylo to 
nic platné, jen jsem si způsobil další bo-
lest, jak jsem rýpal do otevřené rány. Můj 
křik přilákal službu konající sestru. Našla 
mě polonahého sedět na zemi, s rukama 
v dlaních.
„Proč nejste v posteli?“ zeptala se přísně.
Napřed jsem se styděl jí to ukázat. Ne-

chtěl jsem se k ní otočit. Připadal jsem si 
trapně, poníženě. Co teď bude? Jak se na 
mě budou všichni koukat, jako na exota. 
Doktoři mi řeknou, že se s tím nedá stej-
ně nic dělat. Sestry v nemocnici mě bu-
dou tajně natáčet a dávat videa na youtu-
be. Budou o mně zprávy na netu, natočí 
reportáž do pořadu „Divnosti a úchylár-
ny“, všichni si to budou pouštět jako 
zvrácený cirkus zrůd. Tohle všechno mě 
napadlo během zlomku vteřin. Přestanu 
existovat jako člověk, začnu být jen tou 
kreaturou, co jí ze zad rostou –
Do krku se mi navalila kyselá žaludeční 

šťáva. Jaká je vůbec pravděpodobnost, že 
se tohle stane? Možná někde v zapad-
lé indické vesničce, kde žijí děti s osmi 

končetinami, ale já přece… Kdybych věřil 
v boha, ptal bych se ho, za co mě trestá. 
Ale já nevěřím, nikdy jsem nevěřil.
Sestra něco říkala. Asi abych se vrátil 

do postele a neseděl na studené podlaze 
koupelny. Neposlouchal jsem ji. Myslel 
jsem na to všechno, na to, jestli by neby-
lo lepší hned teď skočit z okna a ukončit 
další utrpení.
„Dejte mi prosím trochu vody,“ požádal 

jsem. Vzala ze stolku u postele plastový 
kelímek a dala mi napít.
Nakonec jsem se k ní obrátil zády a chy-

til se křečovitě topení. Zároveň jsem stále 
tajně doufal, že děsivý noční běs polknu-
tím chlorované vody zázračně zmizí.
Ale ne, nezmizel. Bylo to tam a snad mi-

nutu od minuty čím dál větší.
Vypadám jak zatracenej cherubínek 

z vánočních pohlednic.

* * *
Do obchodu pronikalo slabé světlo ulice. 
Vetchý starožitník pomalu rozbaloval papí-
rovou krabici, pak si nasadil plátěné ruka-
vice a vytáhl předmět na stůl.
„Asi víte, že takové věci se nesmí vyvážet,“ 

řekl hlasem znějícím jako šustění starých 
novin.
„Taky nebylo lehký to sem dostat,“ řekl muž 

s baseballkou naraženou hluboko do čela. 
Ani v přítmí krámku si nesundal sluneční 
brýle. Patrně nechtěl, aby si ho starožitník 
lépe prohlédl, ale i tak bylo od pohledu na 
jeho svalnatou postavu, vlasy ostříhané na 
krátko a plnovous jasné, že má něco společ-
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ného s armádou. „Jenže manželce se to ne-
líbí, nechce na tom ani utírat prach. Prej se 
toho ani nedotkne. Je to takový –“
„Znepokojující,“ přikývl starožitník sou-

hlasně.
„Jo. Má dojem, že se to na ni dívá. Poprav-

dě jsem myslel, že jí tím udělám radost, má 
ráda tyhle orientální věci, ale mít to doma 
v krabici je na nic. Vlastně si myslí, že se to 
na ni dívá i zabalený ve skříni. Takže bych 
chtěl mít raději klid.“
„Rozumím. Musel bych se poptat možných 

zájemců. Kdybyste se stavil příští týden…“
„Můžete jim zavolat hned? Je to docela 

těžký. Nechce se mi s tím tahat zpátky.“
„Ano, soška je podle mne vyrobena z diori-

tu. Kolik byste si za ni představoval?“ chtěl 
vědět starožitník.
„Tak deset táců.“
Starožitník se ušklíbl.
„Bez důkladného rozmyšlení bych vám 

mohl dát pět set korun. Pokud nemohu ově-
řit historickou hodnotu, nechci riskovat, že 
mi tu zůstane ležet.“
Svalovec vydechl překvapením.
„Pět?“ upravil částku.
„Nezlobte se, ale je sporné, zda vůbec ně-

jakou historickou hodnotu má. Pro ověření 
pravosti se budu muset spojit s odborníky 
a beru na sebe riziko, že jde jen o nějakou 
levnou současnou kopii. Budu musel sehnat 
zákazníka se specifickým vkusem.“ Stařec 
sošku opatrně vložil zpátky do krabice a po-
sunul ji po pultě k muži s plnovousem.
„Tak dejte aspoň litr, ať netratím,“ řekl 

vousáč po chvíli váhání.

„Osm set korun,“ oznámil starožitník a vy-
padal, že přitom zákazníkovi prokazuje 
kdovíjakou službu. Jakmile muž odešel, po-
stavil si sošku opět na pult a chvíli si pro-
hlížel její detailní vypracování. Pak zvedl 
telefon.
„Dobrý den. Mám pro vás něco, co vás ur-

čitě bude zajímat.“

* * *
Netušil jsem, jak jsem se ocitl na lůžku. 
Sestra mě tam asi musela odtáhnout. Le-
žel jsem na břiše a připadal si jako brouk 
rozmačkaný pod podrážkou obří boty.
„Vnímáte mě?“ uslyšel jsem její hlas. 

„Měla bych vám teď podat léky na uklid-
nění.“
„Tak to udělejte, potřebuju se prospat,“ 

zahuhlal jsem zkřivenými ústy do polš-
táře.
„Spal byste moc dlouho a tvrdě.“
„To bych docela přivítal.“
„Za půl hodiny se vystřídají směny.“ 

Žena v bílém stejnokroji se otočila ke 
dveřím pokoje a pomalu je zavřela. Ztlu-
mila hlas. „Ale pak byste zase nemusel 
dobře pochopit, co vám chci říct.“
Zvedl jsem hlavu a tázavě se na ni po-

díval.
„Nejste první případ… atypických vý-

růstků. Na oddělení už byly minimálně 
dva, o kterých vím.“ Zarazila se, jako 
by váhala, jak moc mě zatěžovat detai-
ly. „Před pár týdny přivezli muže vašeho 
věku. Měl je větší než vy. Během dne 
jsem ho neošetřovala, ale v noci jsem vy-
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pisovala převozní kartu do vojenské ne-
mocnice.“
„A?“
„Víte, já mám ve VéeNce známého. 

A tohle je, nemůžete se divit… minimál-
ně neobvyklé,“ řekla. „Volala jsem mu, 
jestli ten konkrétní pacient dorazil. O ni-
čem nevěděl. Prověřovali jsme, kam po-
slali sanitku, a ten pacient prostě zmizel. 
Možná ho převezli jinam, ale… Testuje-
me centrální registr a ani podle rodného 
čísla ho jinde neošetřili. Ne oficiálně. Ří-
kám vám to proto, že ta druhá pacientka 
už podepsala reverz a odešla. A někdo 
smazal její složku v registru.“
Snažil jsem se utřídit myšlenky a pocho-

pit, co mi vlastně povídá.
„Možná to nic neznamená, ale chtěla 

jsem vás varovat. Děje se tu něco divné-
ho, něco mimo standardní postupy.“
„Proč mi to povídáte?“
„Možná to bude znít divně, ale… My-

slím si, že je to nějaké znamení. Lidé 
s křídly, to přece odjakživa byli jedině…“
„Neříkejte to nahlas,“ zarazil jsem ji. 

„Nejsem… tamto. Ani náhodou. Kdy-
byste mě znala, věděla byste, že k tomu 
mám hodně daleko.“
„Být na vašem místě, najdu tu ženu, co 

podepsala reverz.“
„Jak? Řekla jste, že je její složka smaza-

ná.“
„Měla takové zvláštní jméno, podle toho 

ji určitě vypátráte. Počkejte, vzpomenu si. 
Gita nebo… ne, Ida. Ida Geislerová.“
Nechala mě o samotě se splašenými 

myšlenkami. Na koho se obrátit? Niko-
la? Ne, Nikola mi nepomůže. Neklapalo 
nám to dlouho, oba jsme měli své životy, 
spali jsme spolu z povinnosti. A korunu 
všemu dal ten alarm v muzeu. Rozešli 
jsme se po vernisáži, kam byla pozvaná za 
město jako kulturní referentka. Já byl do-
provod, kterému je kultura celkem putna, 
ale na vernisážích bývá víno zdarma. Vy-
pil jsem ho trochu víc. Šťouchala do mě 
loktem a okřikovala mě, ať se kontroluju. 
Řekl jsem jí, že to je snobárna, že všechny 
ty věci jsou hnusný starý cetky. Ona na to, 
že jsem primitiv a ignorant.
Jako bych stále slyšel její ostrý hlas, snad 

ještě ostřejší než ten poplach, co jsem 
nedopatřením spustil: „Seš jak malej! To 
nevíš, že v muzeu se na nic nesahá?!“
Panebože, vím, měl jsem upito a ta věc 

se mi zdála tak trhlá, že jsem si ji chtěl 
prohlédnout zblízka… Proč jsem si na to 
vlastně vzpomněl? Napřed jsem si o těch 
bolestech zad myslel, že je to něco psy-
chosomatického. Že jsem se s ní rozchá-
zet neměl, že mi tělo dává najevo, že mám 
začít šoupat nohama a vrátit se k ní. Pro-
to mě to tak sebralo. Vlastně v té chvíli, 
kdy jsem si myslel, že mám rakovinu a že 
umírám, jsem litoval hlavně toho, že jsem 
sám. Možná má Nikola pravdu a jsem so-
becký, do sebe zahleděný idiot, který není 
zralý na vážnější vztah. A tohle je trest.
Promnul jsem si tvář. Chce se mi sedět 

na posteli v nemocnici a čekat, až do mě 
začnou strkat další hadičky? Musím od-
tud vypadnout. Najít tu Idu Geislerovou.
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Zadal jsem její jméno do mobilu a měl 
jsem štěstí hned napoprvé. Osobu toho 
jména mi Google našel jedinou. Byla to 
grafička, sídlo podnikání měla na Laudo-
nově náměstí.
To bude ona.
A tak jsem dal na radu sestry, která věřila 

v anděly, posbíral svoje svršky a v nestře-
ženém okamžiku utekl z nemocnice.

* * *
„Původ?“ zeptal se ředitel moravskobrod-
ského muzea.
„Prý Samara. Odhaduji kontraband 

z tamních vykopávek,“ odpověděl starožit-
ník.
„Je váš zdroj spolehlivý?“
„Těžko říct. Ale domnívám se, že zboží do-

kazuje svou autenticitu.“
Ředitel obcházel kolem stolu jako kohout, 

ruce složené za zády, očima bedlivě sledující 
tmavou sošku.
„Vypadá jako Šédu nebo Aladlammú. Jak 

jistě víte, chystáme právě výstavu mezo-
potámského umění a něco takového by nám 
zásadně zvedlo kredit nejen mezi odbornou 
veřejností. Chápete ale, že takto samostatně, 
navíc bez ověření pravosti, jsou mé finanční 
možnosti omezené. Na výjimečné výdaje se 
musí sejít komise.“
„Na ceně se jistě domluvíme,“ usmál se sta-

rožitník, když viděl ředitelův nepochybný 
zájem. „Chcete si sošku vyzvednout osobně?“
„Ne. Jestli si plácneme, oficiálně s tím nechci 

mít nic společného. Mohli by mě nařknout 
z překupnictví.“

„Hm, hm, hm,“ předstíral starožitník za-
mýšlení. „Nějak se nám to ovšem kompli-
kuje. Já totiž zítra odjíždím do zahraničí. 
Než se vrátím, vaše výstava začne, jestli se 
nemýlím…“
„V tom případě se asi nedomluvíme,“ za-

vrtěl hlavou muzejník. „Nemůžu vytáh-
nout z pokladny peníze jen tak, to dobře 
víte.“
„Dobrá tedy. Až od vás obdržím platbu, 

pošlu vám zboží kurýrem jako anonymní 
dárce. Plácneme si?“

* * *
V sychravém počasí jsem se třásl jako 
osikový list. Odhrnul jsem z čelního 
skla vrstvu sněhové krusty, sedl do auta 
a nastartoval. Zaplatil jsem nekřesťansky 
vysoký poplatek za parkování a připadal 
si jako zločinec, který prchá z vězení 
a na vrátnici bude odhalen. Vrátný mi 
nevěnoval jediný pohled. V protisměru 
jsem se minul se sanitkou, která vypadala 
oprýskaněji než všechny ostatní. Na je-
jím boku jsem zahlédl kulatý státní znak 
a nápis „vojenská nemocnice Moravský 
Brod“. Následoval ji armádní Land Ro-
ver. Že by si už pro mě jeli? Nebo začí-
nám trpět stihomamem?
Šlápl jsem na plyn a vyjel tak prudce, až 

jsem na přechodu v boční ulici málem 
sejmul babku s berlemi. Na každé 
červené jsem nervózně poklepával do 
volantu a udělal ještě minimálně dva 
dopravní přestupky, kterých si naštěstí 
nikdo nevšiml.
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Nenapadlo mě nic lepšího než jet domů. 
Bál jsem se, že je to první místo, kde mě 
budou hledat, ale neměl jsem kam jinam 
jít. Možná mi ta sestra, která mě varova-
la před – ani nevím, před čím vlastně – 
pomohla ještě podruhé a vymazala nebo 
upravila moje záznamy. Snad. A nebo 
jen prostě trpím stihomamem.
V koupelně jsem se prohlížel v zrcadle 

a zjistil, že od rána křídla vyrostla o dob-
rých dvacet čísel. Sahala mi zhruba do 
půlky zad. Rostla mi skoro před očima 
a pokaždé, když jsem se je pokoušel 
změřit, jsem se dostával do stále větší 
schízy. Chodil jsem sem tam po bytě, 
nadával, přemýšlel, jestli se nemám opít 
nebo si zajít do trafiky pro cigára, i když 
jsem toho předloni kvůli Nikole nechal.
V poledne jsem si přes ramena pře-

hodil bundu. Připadalo mi, že každý, 
kdo mě potká, hned musí poznat, že 
je se mnou něco špatně. Vydal jsem se 
do blízkého hladového okna pro něco 
k jídlu. V břiše mi kručelo, jako kdybych 
nejedl týden. Cestou jsem potkal váguse 
tlačícího dvoukolák a vyměnil s ním 
bundu, z níž mi už vykukovala brka, za 
obnošený smradlavý baloňák. Napřed se 
do výměny nehrnul, ale přidal jsem mu 
jeden ze čtyř gyrosů, kterými jsem se 
zásobil. Když jsem mu bundu podával, 
díval se na mě jako na zjevení. A kvůli 
mému šílenému pohledu to nejspíš ne-
bylo.
„Andělíčku, můj strážníčku,“ začal se 

bezdomovec vyděšeně křižovat.

„Až navěky, amen, kamaráde,“ hou-
kl jsem na něj místo pozdravu a odešel. 
Spěšně jsem se vrátil domů, plášť vypral 
a hodil do sušičky. Taky jsem vyhodil tri-
ko, potrhané od stále rostoucích křídel. 
Vyhrabal jsem jeden černý nátělník do 
posilovny, který mi Nikola koupila k na-
rozeninám. Nikdy jsem ho nenosil, pro-
tože jsem si v něm nepřipadal jako Ram-
bo, ale jako trapák. Dneska jsem usoudil, 
že je to jediná věc, kterou si můžu obléct 
i nohama napřed.
Seděl jsem na gauči v nátělníku a zíral 

do prázdna. Zkoušel jsem volat Idě Ge-
islerové, ale nebrala to. Prospal jsem sko-
ro celý den. Po probuzení jsem malátně 
vstal. Trvalo mi, než jsem se zoriento-
val v místě a čase. V nafialovělém světle 
pouličních lamp, dopadajícím do mého 
bytu, se můj stín rýsoval na koberci do 
obludných rozměrů. Usoudil jsem, že ve-
čer je dostatečně temný na to, aby si mě 
všímalo minimum lidí, a vyrazil na adre-
su kanceláře Idy Geislerové.
Nasoukal jsem se do auta, křídla zmač-

kal za sebe a vyjel do centra. Zaparkoval 
jsem, přeběhl podél jalovcových keřů ko-
lem sochy generála Laudona a dával po-
zor, aby mě nikdo neviděl, jak vcházím 
do jednoho z vysokých funkcionalistic-
kých domů. Věnoval jsem krátký pohled 
cedulkám na zvoncích a vyšel po scho-
dech do druhého patra. Ve spleti chodeb 
jsem našel kancelář označenou jménem 
Idy Geislerové a zaklepal.
„Ano?“ ozvalo se.
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Pootevřel jsem dveře a nakoukl dovnitř, 
připravený okamžitě vypadnout, pokud 
tam ta správná ženská nebude.
„Slečna Geislerová?“
„Jsem vzadu. Ale už jsem skoro na od-

chodu. Jestli to nehoří, mohl byste přijít 
zítra?“ Ze zadní místnosti se ozývalo he-
kání a šustění. Skoro bych hádal, že tam 
někoho má.
Konečně vyšla ven. Černé vlasy měla svá-

zané skřipcem. Její obličeji mi v prvním 
okamžiku připadal povědomý, jen jsem si 
nemohl vzpomenout, kde jsem ji už viděl. 
Byla štíhlá, celkem vysoká a na sobě měla 
krátkou koženou bundu. A z ní trčela 
křídla. Dva páry dobře vyvinutých labu-
tích nebo husích perutí, bělostných jako 
její pleť.
„Jmenuju se Richard Novotný. Přišel 

jsem, protože mi v nemocnici řekli… Já,“ 
zarazil jsem se. Celé to znělo tak absurd-
ně… Stačil jí jediný pohled a muselo jí 
být jasné, proč jsem přišel. Vypadal jsem 
jako hrbatej Columbo. „Patrně trpíme 
stejnou chorobou.“
„Ukážete mi je?“ zeptala se a já se za-

razil. Ta na to jde hopem! Připadal jsem 
si jako exhibicionista čekatel, co jde na 
svou první štaci a ještě v tom neumí úpl-
ně chodit. Sundal jsem si plášť a otočil se 
k ženě zády. Když si mě prohlížela, cítil 
jsem se jako na urologii.
„Hezký. Takový dohněda, jako sokol 

nebo káně. Ale jste hrozně stažený. Roz-
táhněte je trochu.“ Uchopila mě za hřbe-
ty křídel a snažila se je dát od sebe. Při 

tom dotyku mnou projelo zachvění. Bylo 
v něm něco tak důvěrného, jako by mi 
sáhla do rozkroku. Dobře, že jsem k ní 
stál zády.
„To já asi neumím.“
„Jen se uvolněte. Brka máte vyschlá, 

musíte si koupit vazelínu. Aby se pěkně 
promastila. Jak jsou asi dlouhá? To vlast-
ně nevíte, když se je bojíte roztáhnout.“ 
Ucítil jsem na tváři mírný závan, jak Ida 
roztáhla vlastní křídla vedle mých. „Ještě 
porostou. Myslím si tak půl metru.“
„Půl metru?!“
„Jasně. Jste kus chlapa ne? Tak vás musí 

unést. Víc jezte. Křídla jsou nové orgány, 
potřebují výživu kvůli letu.“
„Kvůli čemu?“
„Děláte hluchého nebo jste navedený? 

Na co jsou asi křídla? Abyste mohl dě-
lat na Mikuláše nejlepšího cosplayera? 
Nenoste ten baloňák navrch, stačí ho 
šikovně prostřihnout. Ukážu vám, jak je 
protáhnout ven. Počkejte, mám tu někde 
nůžky. Táák a je to. Je to pohodlnější?“
Přikývl jsem.
„Na křídla venku zima není. Peří drží 

teplo. Však se z něj dělají peřiny,“ usmála 
se. „Copak se tak tváříte, nestojíte o prak-
tické rady? Proč jste za mnou tedy přišel?“
„Myslel jsem, že mi řeknete víc o tom, 

proč se tohle děje. Proč nám narostla.“
„A jak jste přišel na to, že já vím, proč se 

to děje?“ podívala se zaraženě.
„Přece to musí mít nějaký důvod.“
„Důvod? To jistě. Ale pravděpodobně ne 

ten, který tipujete.“
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„Já nemám žádnej tip. Jen si prostě my-
slím, že já nemůžu být… tamto. Však vy 
víte. Anděl.“
„Proč ne? Nerad pomáháte lidem? An-

dělů je spousta druhů. Andělé strážci, 
andělé poslové a pomocníci, andělé in-
spirující k lásce. Existuje na to celá věda.“
Ida za sebou zamkla kancelář. Divil jsem 

se, jak může s křídly chodit do práce, 
ale nezeptal jsem se na to. Byla grafička, 
kumštýři často kašlou na to, co si o nich 
druzí myslí. Stane se to součástí jejich 
image a lidi si zvyknou. Šťastná holka.
„Podívejte, já pořád cítím, že je tohle 

omyl, že tohle se mi nemělo stát,“ vyklo-
pil jsem. „Děsí mě to. Vás ne? Připadám 
si jako oběť experimentu. Podivnýho po-
kusu na lidech.“
„Znám jednoho pána, kterému celá tahle 

situace vlila absolutně novou krev do žil. 
Věří, že se stal vyvoleným, že bude plnit 
boží plán a jako anděl šířit božskou slávu 
a pomáhat lidem. Býval to údržbář v mu-
zeu. Jeho to neděsí vůbec, naopak je rád.“
Tohle mě překvapivě za celou dobu vů-

bec nenapadlo. Že bych byl vybrán, abych 
plnil nějaký vyšší úkol. Já? Prodejce oje-
tin, kterého jeho práce ani nebaví, ani ni-
jak nenaplňuje? Mám před Vánoci začít 
říkat o těch vracích pravdu, nebo jak je to 
myšleno? Vyhlásit speciální akci na auta 
se zaručeně nepřetočeným tachometrem? 
Směšná představa. Každému musí dojít, 
že prodejce ojetých aut s křídly je hova-
dina na eNtou. Pokud je tohle boží zá-
měr, měly mi spíš narůst rohy.

„Takže znáte ještě někoho, komu se stalo 
totéž?“ došlo mi.
„Jo. Setkáváme se. Jestli se chcete přidat, 

zrovna na jeden sraz jdu.“
Volnou chůzí jsme vyšli z náměstí k řece. 

Já se pořád mírně hrbil, ona šla vzpříme-
ně a nevšímala si lidí, které jsme tu a tam 
míjeli a kteří po nás pokukovali. Přituh-
lo. Mrazivý vzduch mě štípal v nose, ale 
Ida měla pravdu, na křídla zima nebyla. 
Z nebe se líně snášely sněhové vločky. 
Slyšel jsem jejich tiché zašumění při do-
padu na zem. Pokradmu jsem se podíval 
na Idu. Vločky se jí přichytávaly do čer-
ných vlasů. Měl jsem nutkání ji pohladit 
a setřepat je. Něco mě k ní táhlo, tak ně-
jak živočišně, jako by mě lákal její pach. 
Kdybych jí tak mohl ležet u nohou a otí-
rat tvář o její… Sakra, Richarde, vzpa-
matuj se! Je to divná mutantka, nejsi s ní 
na rande, káral jsem se. Zjisti maximum 
o tom, co ví, a pryč.
Po pár desítkách metrů jsme se octli 

v salonku restaurace U Pelikána. U vy-
sokého stolu tu na kulatých barových 
židličkách seděli další dva muži. Také 
oni měli na zádech prostřižené bundy, 
z nichž trčely páry perutí. Kulatý chlapík 
sedící blíž dveřím, vypadající jako méně 
osvalená verze Jiřího Kajínka, je měl sivé, 
snad soví. Druhý muž, hubeňour s hr-
batým nosem a pihami na tvářích, černé 
jako uhel. Dokořán otevřeným oknem do 
místnosti proudil chladný vzduch.
„Ahoj! Promiňte zdržení, už jste objed-

nali?“ usmála se na oba muže Ida.
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„Ne, čekali jsme na tebe,“ odpověděl so-
vák.
„Dám vědět číšníkovi, ať donese obvyklé 

menu pro čtyři. Co říkáte na ty barovky? 
Jsou super, že? Já osobně si je co nejdřív 
pořídím domů,“ řekla Ida a vyhoupla se 
na vysokou židličku.
„Jo, je to praktický,“ řekl hubený chlapík, 

co vypadal jako krkavec.
„Tohle je Richard. Ještě si netykáme, ale 

možná bychom mohli začít, hm? Jsme 
přece na jedné lodi. To je Zdenek,“ uká-
zala Ida na tlouštíka. „Potkali jsme se ná-
hodou minulý týden v centru, před mu-
zeem. A Pavla jsme objevili přes internet. 
Na žádné další jste zatím nenarazili, klu-
ci?“
Oba zavrtěli hlavami. Zdálo se, že Ida 

v tomhle funguje jako ta, kdo má hlavní 
slovo, a já si čím dál víc připadal jako na 
schůzce anonymních alkoholiků.
„Richarde, povíš nám víc o své přemě-

ně,“ vyzvala mě Ida a ukázala si palcem 
na záda.
Už to přichází. Ahoj, jsem Richard, piju už 

deset let. Celá ta společnost, celé tohle klá-
bosení... Začneme mluvit o sobě a pitvat 
své životy a stejně se ničeho nedobereme. 
Panebože, co tady vůbec dělám?
Pověděl jsem ve zkratce svůj příběh, 

jak jsem skončil v nemocnici a o tom, 
jak jsem zase rychle vypadl. Ostatní, až 
na Idu, která mi v podstatě sloužila jako 
vzor, skončili u praktického lékaře nebo 
na pohotovosti. Tam jim předepsali léky 
na bolest, nebo je poslali na fyzioterapii 

s termínem v nedohlednu. A pak, když 
už měli křídla venku, už se za lékaři ne-
hnali. Shodli jsme se na tom, že křídla 
nebudou něco, s čím by si klasická medi-
cína uměla poradit.
Než jsem skončil, číšník donesl večeři. 

Tvářil se nezúčastněně, okřídlení hosté 
pro něj podle všeho nebyli žádným pře-
kvapením. Tak tučné, krvavé stejky s obří 
hromadou hranolek jsem snad v životě 
neviděl. Vrhl jsem se na jídlo, jako bych 
nejedl týden. Když jsem skončil s hltá-
ním, všichni, včetně Idy, v sobě měli stej-
ně velkou porci. Nechápal jsem, jak to 
mohla tak rychle sníst. Přece to nemohla 
polykat, musela taky trochu kousat, ne? 
Nebo se s někým podělila a já si toho 
nevšiml? Podezíravě jsem sledoval její 
prázdný talíř. Kde se v nich bere taková 
žravost?
 „Jak je to dlouho, co vám narostly?“ 

chtěl jsem vědět.
„Dva týdny,“ řekl Pavel.
„Deset dní,“ odpověděl na mou otázku 

Zdenek a dvěma doušky vyprázdnil půl 
sklenice piva.
„Já týden,“ dodala Ida.
„Čtrnáct dnů, deset, sedm a jeden den. 

Napadá vás něco?“ snažil jsem se v tom 
najít systém.
„Na nic jsme nepřišli. Ale je možné, že 

stále neznáme všechny lidi, kterým se to 
stalo,“ řekla Ida.
„Jak to teda celé vzniká? Proč rostou? 

Proč zrovna nám?“ vyslovil jsem další 
otázky, které mě pálily.
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„Pro mě není tak důležité, proč se to sta-
lo, ale co teď bude dál,“ řekla Ida.
Díval jsem se na ni a marně přemýšlel, 

kde jsem ji už viděl? Že by se mihla mezi 
klienty v autobazaru? Potkávám denně 
desítky lidí. Mohl jsem ji minout na ulici.
„Je to dar od boha,“ přerušil ji Zdenek. 

Takže tohle byl ten údržbář. „Podle mě 
stačí udělat něco dobrého pro člověka, 
kterého jsi ani neznal. A ten si o tobě po-
myslel, že jsi anděl. A pak se stal zázrak 
a Bůh udělal, co udělal, aby to dokázal. 
Něco jako Kainovo znamení, ale obráce-
ně. Znamení, že jsi dobrý člověk. Všichni 
jsme pro ně na začátku trpěli, ale víme, 
že z bolesti se zrodí něco většího, co nám 
pomůže konat dobro dál a nestydět se za 
to.“
Protočil jsem panenky. S pitím jsem za-

čal, když mi bylo jedenáct a načapal jsem 
rodiče, jak to dělají v kůlně. Kde je ten 
číšník? Potřeboval bych se opít. Urych-
leně.
„Jen si sdělujeme různé pohledy na věc,“ 

uvedla to na pravou míru Ida, když viděla 
můj výraz. „Já to beru spíše z praktické 
stránky. Třeba tyhle židle. Minule jsme 
se tu krčili a mačkali na židlích s opěra-
dlem, děs. Ty máš křídla první den, brzo 
zjistíš, že to s sebou přináší dost nepo-
hodlí. Zatím se spíš snažíme přežít do 
doby…“
„Do jaké doby?“ zeptal jsem se.
„Než se objeví toho celého smysl. Ně-

kdo, kdo nám rozdá přesné úkoly. Všich-
ni to cítíme,“ odpověděl Zdenek.

„Věříte v poslání? A že to vyřeší čekání? 
Mě by zajímaly úplně jiné věci, než jestli 
sedím na barovce. Kolik je takových jako 
my? Stovky? Tisíce? Děje se to i jinde, ve 
světě? To mě zajímá. A hlavně kde se ty 
křídla berou a jak se jich zbavím? Jestli 
jsem něco jako sloní muž nebo trpasličí 
žena, přece by to byla neuvěřitelná náho-
da, kdybychom všichni měli stejnou ge-
netickou mutaci, která se projevila skoro 
ve stejnou dobu. Měli bychom zjistit, co 
máme společnýho. Nebyli jste v poslední 
době na nějakém očkování?“ Sám jsem se 
zrovna za tenhle pokus pokáral, protože 
já na žádném nebyl. „Nebo je to z palmá-
če v sušenkách? Přemýšlejte!“
Slovo si vzal krkavec, teda Pavel.
„Nešiř paniku. Tuhle fázi už máme za se-

bou. Založil jsem skupinu na facebooku, 
jmenuje se „Máme křídla“. Podle ní hle-
dáme nové členy. Cílem je upozornit, že 
mít křídla není vůbec pohodlný, stejně 
jako kolikrát pomoct cizímu člověku. 
V práci jsem řekl, že ctím pravidla té sku-
piny a že teď budu nosit křídla, abych na 
to upozornil. Hele a bez problémů. Oni 
to berou, nikdo se nesměje. Pár kolegyň 
si je chtělo prohlídnout, tak jsem je ne-
chal. Nikdo neřekl ani půl slova.“
Pavlův přístup mi svým způsobem im-

ponoval. Měl křídla dva týdny a už dě-
lal antidiskriminační opatření. Jako by 
opravdu věřil, že mu zůstanou a že se 
s nimi dá normálně žít… Představil jsem 
si, že bych do práce přišel s andělskými 
křídly.
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„Ha ha ha,“ rozesmál jsem se psychopa-
ticky jako oslík Íjáček. „Kde prosím tě 
děláš?“
„Pracuju v depu přepravní společnosti,“ 

odpověděl mi vážně.
„Jo, takže jsi pošťák. Máš šéfy se smy-

slem pro humor, gratuluju. Před Váno-
ci to může být i docela vtipný virál. Já 
pošťák nejsem. A rozhodně nemám šéfy 
s tak otevřenou myslí.“ Na tváři mi za-
mrzl úsměv. „Vy to tady všichni berete 
tak… pozitivně. Copak jsem jedinej ra-
cionálně uvažující mezi váma? Nechci 
být obluda. Poslouchejte, jak víte, že 
tohle není spíš nějaký druh infekce, co 
já vím, biologická zbraň? Pořád nevíme, 
co se stalo tomu dalšímu, o kterém mi 
říkala sestra v nemocnici. Tomu, co ho 
měli převézt do vojenské a nepřevezli. 
Lidi – jsme pořád lidi, žádní andělé 
– přemýšlejte trochu! Jsme tu prodej-
ce aut, grafička, údržbář a pošťák? Co 
máme společnýho? Krevní skupinu, da-
tum narození? Co budeme dělat, když 
nás někdo začne pronásledovat? Život 
není tak milej, jak tady listonošovy ko-
legyňky, to ví dohajzlu každej, kdo cho-
dil na základní školu!“
„Počkej, Richarde. Počkej do zítřka. 

Proletíš se nad městem. Uklidní tě to,“ 
řekl mi Zdenek a skoro se mě pokusil 
přátelsky poplácat po rameni. „A pak se 
jich už nikdy nebudeš chtít zbavit.“
A to byla ta největší kravina, co jsem 

na tomhle sedánku slyšel. Já, kterej od-
jakživa nesnáším výšky, budu lítat nad 

městem?!
„To si děláš srandu, ty vypelichaná 

svatomartinská huso!“ tekly mi nervy. 
Nebyl jsem milej, jasně. Oni všichni 
byli. Velmi. Postavil jsem se a křídla se 
mi automaticky roztáhla po celé délce 
místnosti. Zíral jsem na ně polekaně, ale 
i trochu hrdě. Byla velkolepá. Fakt by 
mě i unesla, kdybych jimi mávnul.
Zdenek se postavil proti mně a i jeho 

křídla se roztáhla do něčeho, co vypada-
lo jako bojový postoj.
„Tak se uklidněte, pánové!“ zkoušela 

Ida zachránit situaci.
„Jak se mám uklidnit?“ křičel jsem na 

ně, jako by za to mohli. „Vy tady na to 
máte svoje teorie, každýmu to zapadá do 
jeho světonázoru, ale mně teda krucinál 
ne! Já nejsem anděl! Nejsem a nebudu, 
chápete?! Nedám se na charitu, dobrý 
skutky a pouštění těhotných v tramvaji, 
protože mi narostlo tohle. Vy mi tvrdíte 
něco o osudu, karmě a božím poslání. 
Pro mě to jsou prázdný kecy!“
Chtěl bych říct, že jsem rozčileně vy-

běhl ven, ale nebylo to tak. Samozřejmě 
jsem napřed uhradil účet. Než číšník na-
chystal terminál, bůhvíproč jsem čekal, 
že za mnou někdo z nich vyjde. Třeba 
Ida, že by se mě pokusila uklidnit, pře-
svědčit, že musíme jako minorita držet 
spolu, nějaké takové ty žvásty. Nestalo 
se.
Vyšel jsem do mrazivého večera. Uli-

ce mi připadala ještě tmavší. Uvědomil 
jsem si, že u řeky nesvítí lampy. Natáhl 
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jsem krok. Cvičně mávl křídly. Šlo to 
skoro samo. Jako bych je měl od naro-
zení, tak přirozené mi najednou přišly. 
Ještě jedno mávnutí a proud vzduchu 
mě nepatrně nadzvedl.
„Wau!“
Ono to možná nakonec…
V tom okamžiku mě něco udeřilo do 

obličeje. Než jsem se vzpamatoval, vý-
hled mi zakryla síť. Ve zmatku jsem se 
pokusil ji ze sebe setřást, ale čím víc jsem 
sebou škubal, tím víc jsem se do ní za-
motával. Do ticha ulice zadrnčel zvláštní 
zvuk, jako když někdo pustí velkou pru-
žinu. Vzápětí jsem ucítil bodnutí v boku 
a prsty si tam nahmatal okřídlenou šip-
ku. V mžiku jsem ochabl. Svalil jsem se 
na dlažbu a zůstal na ní ležet. Díval jsem 
se, jak ke mně kráčí velké černé kanady, 
až gumové podrážky zakryly veškerý můj 
výhled.
Výkřiky, hlasy, povely. Někdo mě vzal 

pod pažemi jako hadrovou panenku. 
Dveře bílé sanitky se znakem rozpíje-
jícím se do červenomodrobílého fleku. 
Bouchnutí, startování motoru. Dál už 
jsem nevnímal nic.

* * *
„Prosím?“ zamumlal ředitel muzea do tele-
fonu a odhlédl od návrhů na plakáty, kte-
ré obdržel. Grafik, kterého na práci najala 
agentura, byl nejspíš nějaký rekvalifikova-
ný diletant, protože plakáty byly zamořené 
textem, asi třemi druhy písma a ani jeden 
z návrhů nesplňoval ředitelovu představu. 

Ještě dnes musí sehnat někoho schopnějšího.
„Haló? Tady přepravní společnost Keisler. 

Vezeme vám balík,“ začal hlas na druhé 
straně netečně.
„No konečně! Dali jste si načas!“
„Musím se vám jménem naší přepravní 

společnosti omluvit, pane. Řidič, který vezl 
zásilku z centrály na pobočku, měl bohužel 
nehodu.“
„Nehodu? Jakou nehodu?!“ zvolal ředitel 

muzea nevěřícně. „Snad se nic nerozbilo?“ 
Ten prohnaný stařík muzeu dluží diorito-
vou sošku za padesát tisíc. Pokud se zásilce 
něco stane při přepravě, veškerá zodpověd-
nost padne na ředitelovu hlavu.
„Ne, kdepak, poškozena byla pouze krabi-

ce, lépe řečeno… On s tím totiž vjel mimo 
vozovku, do požární nádrže… a bohužel 
krabice navlhly, takže jsme museli všechny 
zásilky přebalit. Zásilka bude doručena bě-
hem dvou dnů, jen není v původním oba-
lu. Ještě jednou se omlouváme za způsobené 
komplikace.“
Ředitel muzea se málem popadal za 

hrudník a ani tvrzení o tom, že je soška 
v pořádku, ho neuklidnilo. Co když vzniklo 
poškození, byť nepatrné, které přepravci ne-
jsou schopni rozpoznat?
Následující dny očekával zásilku s daleko 

větší netrpělivostí. O to víc ho rozzuřilo, 
že ji doručili až po sedmé hodině večer, kdy 
již vzdal čekání a odešel domů. Jelikož byl 
kurýr nervózní, aby se neobjevila žádná 
reklamace, trval na tom, aby zaměstnanec 
muzea, který zásilku přebíral, balík rozbalil 
a podepsal, že převzetí bylo řádné.
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A tak to udělal jediný zaměstnanec, který 
byl v tu dobu v muzeu. Údržbář. Sundal 
si pracovní rukavice, protože se mu neda-
řilo odtrhnout pásku z bublinkové fólie, do 
níž byla soška zabalena. Potěžkal ji, obrátil 
v prstech na všechny strany, a pak se pode-
psal do kolonky PŘEVZETÍ BEZ VAD.

* * *
Betonová podlaha mě studila do prsou. 
Hlava se mi motala jako po hodně bu-
jaré noci. Pomalu jsem se posadil a roz-
hlížel kolem sebe. Mříže. Všude kolem. 
Cítil jsem kovovou chuť na jazyku, mož-
ná jsem se v bezvědomí kousl. Zvířecí 
zápach, taková ta kombinace jako v zoo 
– výkaly, srst, syrové maso. V prostoru pa-
novalo šero.
Zaostřil jsem na své ruce. Předloktí jsem 

měl rozpíchaná jako feťák. Hlavou se mi 
mihla vzpomínka. Záblesk vědomí. Viděl 
jsem roušky lékařů, slyšel jejich vzdálené 
hlasy, ale nerozuměl jim. Kde to jsem? 
A jak dlouho tu jsem? Co mi udělali? 
Rukou jsem si přejel po tváři. Několika-
denní strniště. Jinak jsem byl nahý. Hle-
dal jsem známky nějakého zákroku, ale 
mimo čerstvých vpichů a podlitin jsem 
žádné nenašel. Když jsem se na sebe po-
díval, měl jsem neodbytný pocit, že je 
něco jinak nejen s křídly, ale i se zbytkem 
těla. Zdálo se mi pevnější, šlachovitější, 
jako když jsem opravdu chodíval do po-
silovny.
Přistoupil jsem blíž k mříži a mžoural 

do šera. Klece utvářely dlouhý koridor. 

Připomínaly mi staré školní šatny, za 
nimi betonová zeď bez oken a několik 
kovových schůdků. Sousední klec byla 
prázdná, ale v té další se pohnul stín. Ro-
zeznal jsem záplavu černých vlasů a bílá 
křídla.
„Ido? Ido?!“ křikl jsem a protáhl ruku 

mřížemi.
Do dalších klecí jsem neviděl, ale došlo 

mi, že pokud tam jsou ostatní, jsou i oni 
nadrogovaní.
Pomalu se postavila. Přistoupila blíž 

a upřeně se na mě podívala mandlo-
výma očima. I v šeru se mi zdály jasné, 
jako by odrážely zbytky světla. A v tom 
okamžiku jsem si vzpomněl, kde jsem 
ji uviděl poprvé. Na vernisáži v muzeu. 
Měla v ruce skleničku vína a dívala se 
na mě podobně nedůtklivě jako teď. Já 
pil, hloupě a nahlas se smál a pak Nikole 
ztropil tu ostudu. Sáhl jsem na údajně 
tisíce let starou sošku toho podivného 
tvora.
Ida roztáhla křídla, na několika místech 

pokrytá krví, rozbitá, jedno se zdálo do-
konce poškozené, protože souměrnost 
byla ta tam. Nejspíš se pokusila utéct. 
Byla rovněž nahá. Neměl bych se na ni 
takhle dívat, napadlo mě, ale nedokázal 
jsem od ní odtrhnout oči.
„Kde to jsme? Co se s námi děje?“
Žádná odpověď. Přistoupila ke kleci, 

chytla se štíhlýma rukama mříží. Její 
nehty se mi zdály nepřirozeně dlouhé. 
Otevřela ústa, zvedla horní ret a odhalila 
ostré bílé tesáky. Zavrčela. Hluboké, 
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bublavé vrčení mnou projelo jako 
elektrický proud. Vzadu na zátylku mi 
naskočila husí kůže. Nelekl jsem se, ne, 
jen mě to… rozrušilo. Vzrušilo. Pak se ke 
mně otočila zády a odkráčela do druhého 
kouta klece. Od kostrče dolů se jí při ka-
ždém kroku něco zhouplo.
„A kurva!“
Pochopil jsem, co to je a co mi proměna 

Idy připomíná. Toho tvora, který vypadal 
jako… nevím co vlastně, ale anděl ani ná-
hodou.
 Ať si ostatní mysleli cokoli, není to dar. 

Je to prokletí.

* * *
Stáhla si hřívu tmavých kadeří skřipcem 
a upravila clonu fotoaparátu. Vyfotit černou 
sošku tak, aby byly patrné její rysy a nevy-
padala přitom jako flek z Rorschachova tes-
tu, bylo umění. Ale ona se za umělkyni po-
važovala, právě proto přijala tuhle ASAP 
zakázku.
Z podkladů si nevybrala nic vhodného, 

a tak se po dohodě s ředitelem muzea vydala 
přímo na místo a sbírky se rozhodla zdo-
kumentovat osobně. Po dobu její návštěvy 
vypnul alarm a nechal ji ve výstavní síni 
klid na práci. Světelné podmínky mizerné, 
ale s trochou počítačových kouzel nikdo ne-
pozná, že neměla přirozené světlo.
„Potřebovala bych tě ale malinko posu-

nout,“ řekla sošce. „O dva centimetry.“
Věděla, že by při sahání na exponát měla 

mít rukavice, ale zapomněla je v autě, mu-
zejník odešel a než ho sežene, ztratí spoustu 

času. Vytáhla tedy hadřík na čištění objek-
tivu a rozložila jej na sošku tak, aby se jí 
pokud možno nedotkla. Soška byla mnohem 
těžší, než se na první pohled zdálo. Prsty jí 
sklouzly po hladkém povrchu. Otočila sošku 
okřídlené bytosti o palec do protisvětla, jak 
potřebovala, ale zanechala po sobě drobný 
mastný otisk. Otřela sošku hadříkem, až se 
i na boku krásně leskla.
Zaostřila. Cvak cvak.
„Tak, mrško. Už tě mám.“
Snímek se uložil do paměti fotoaparátu. 

Výborně. Ještě dnes zpracuje návrh plakátu 
a pošle řediteli muzea tak dokonalý výtvor, 
že se na výstavu pohrnou davy.
„Výborně, slečno Geislerová,“ pochválil 

ji ředitel muzea, když ještě ten večer na-
šel v mailu návrh dokonale splňující jeho 
představu. „Je to přesně takové, jak jsem si 
to představoval. Je v tom duch celé výstavy 
– orient, historie, a výraz té sošky je ztěles-
něním záhady a tajemství. A nezapomeňte 
mi z toho udělat pozvánku na vernisáž ve 
formátu A6.“

* * *
„Lepší by bylo, kdybys se mnou mluvila, 
Ido. Přišli bychom na to,“ posteskl jsem 
si.
Nereagovala. Mé oči uvykly tmě a já sle-

doval, jak se její panteří tělo protahuje. 
Ani jsem nevěděl, jestli mě vnímá. Dou-
fal jsem, že ano.
„To, co máme společný, je muzeum. Oba 

jsme byli na vernisáži. Zdenek v muzeu 
dělal údržbáře. Pavel mi do toho úplně 
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nezapadá, ale mohl se nějak do muzea 
dostat… A pak je tu ten okřídlenej chlá-
pek, o kterém mluvila ta sestra. Mohl to 
být, jak se říká, pacient nula. Stalo se mu 
to dřív než nám. Pokud teda vůbec existo-
val a nebyla to jen bouda, abych ty lidi, co 
nás tu drží, přivedl k vám,“ dumal jsem. 
„Ale… v tom muzeu byla soška takový 
mezopotámský potvory… Vzpomínáš si 
na ni? Mohla bys aspoň přikývnout?“
Nic. Nehýbala se, jako by se také promě-

nila v sochu. Slyšel jsem její mělký dech. 
Neodpočívala, byla napjatá.
„Třeba když tu sošku zničíme,“ napadlo 

mě. „Ztratí nad námi svou moc.“
Náhle jsem v Idině kleci zahlédl pohyb. 

Začala se procházet kolem mříží, po čty-
řech jako kočka. Netušil jsem, jak dlouho 
potrvá, než mě postihne totéž co ji, ale 
předpokládal jsem, že brzy. A pak už mi 
nebude záležet na ničem. Až se změním 
ve stejnou nestvůru, jako je Ida, zůstanu 
jen pokusným zvířetem, které si bude 
přát rychlou smrt. Nepochyboval jsem 
o tom, že se to stane. Vždyť jsem to přece 
tušil.
Zastavila se u mříží. Něco se muselo 

změnit. Rozsvítily se zářivky. Ostré světlo 
mě oslnilo. Instinktivně jsem si oči zakryl 
letkami.
Ve světle se objevily dvě postavy v bílých 

pláštích, od vchodu do místnosti je kryl 
muž v maskáčích s puškovou v ruce. Do-
dal jsem si odvahy.
„Co jste zač? Proč nás tu držíte? Nemů-

žete s námi takhle zacházet! Jsme lidské 

bytosti!“ křikl jsem na něj a zalomcoval 
mřížemi.
„Ona už není a ty taky brzo nebudeš,“ 

odpověděl mi jeden z nich.
„Nesmíš na něj mluvit,“ připomněl mu 

druhý. „Desátníku, až s ní skončíme, 
zkontrolujeme dávkování a uspíte ho 
taky. Probouzejí se čím dál dřív. Snad ne-
získávají rezistenci.“
Muž se zbraní kývl. Dál si mě nevšímali, 

jako bych byl jen otravný opičák, a při-
stoupili k Idině kleci. Po zásahu střelou 
se chytila za hrudník, přikrčila se, zahalila 
křídly a okamžitě padla na zem.
Čekali, až uspávací látka zabere. Ida 

měla zavřené oči a dýchala mělce. Mříže 
se začaly zvedat. Výzkumníci si rozložili 
kufřík a vytáhli injekce a obinadlo. Jak-
mile jeden z mužů zvedl její ruku a hle-
dal žílu, Ida se vymrštila a zasáhla ho šip-
kou skrytou v dlani do krku. Zhroutil se 
na zem. Bleskurychle popadla druhého 
a použila ho jako štít. Voják zaklel a při-
krčený přeběhl blíž k mřížím, aby mohl 
lépe zamířit.
V chumlu těl se mihl Idin ostnatý ocas 

a vystřelil jako dikobraz šipku přímo do 
ozbrojencova obličeje. Padl na zem, he-
kal a kroutil se bolestí, zatímco se Ida 
zahryzla druhému muži do krku. Držela 
ho zuby tak dlouho, dokud se nepřestal 
hýbat a neutichlo bublavé chroptění. Zí-
ral jsem na něj a po bradě mi začaly téct 
sliny. Útroby mi svíral hlad a neuvěřitelná 
touha toho muže rozsápat na kusy.
Jak dokázala povolit čelisti a nevrhnout 
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se na ty hody? Ida s obličejem od krve 
místo toho obrátila nehybným tělům 
kapsy. Vytáhla svazky klíčů, strhla jim 
z krku jmenovky s bezpečnostními kar-
tami a obezřetně vyšla z klece. Jeden ze 
svazků mi hodila k nohám a ukázala na 
tlačítko podobné otvírání vrat od garáže. 
Přívěsky byly očíslované, číslo svého vě-
zení jsem ale neznal. Zmáčkl jsem tedy 
všechny, postupně se začaly zvedat i okol-
ní mříže. Některé klece byly prázdné, 
v jiných jsem poznával skrčené okřídlené 
bytosti. Zahlédl jsem známá sivá křídla 
a v poslední kleci písková, patřící ohrom-
nému tvoru velikosti lva.
Ida mě popadla za ruku a zavrtěla hla-

vou. Neměli jsme čas je obcházet a zjiš-
ťovat, jak na tom jsou. Budou si muset 
poradit sami. Vyběhla ke schůdkům. Nad 
dveřmi na nás zíralo oko kamery. Popad-
la ho a strhla na zem. Potom se rozběhla 
opačným směrem, než odkud muži přišli. 
Následoval jsem ji. Podle všeho byla ona 
tou, která má plán.
Proběhli jsme mezi klecemi až do jaké-

hosi zázemí. Přípravna jídla, křeslo. Hla-
vou mi projel výjev, jak se na něm kroutím 
a snažím se dostat z pout. Štípnutí, jak mi 
vytrhávají pera. Ano, tady nás zkoumali. 
Ida zacloumala dveřmi, byly zamčené. 
Hledali jsme klíč ve svazku. Marně. Mož-
ná tam byl, jen jsem se nemohl pořádně 
soustředit. Z prostoru klecí se ozval křik, 
nadávky a pak… řev. Řev, při kterém tuh-
la krev v žilách. Lev se probudil z letargie.
Vší silou jsem se vrhl proti dveřím 

a rozrazil je. Sám jsem se divil, jak to šlo 
snadno. Dlouhá hala připomínala mosty 
k přistávacím rampám letadel. Skrz strop 
jsem viděl nebe, konstrukce pokrytá ple-
tivem se ocelově leskla. Běželi jsme dál.
Na konci haly se objevili další lidi v pláš-

tích. Ida se opět přikrčila jako syčící šelma 
a než stačili jakkoli zareagovat, zasáhla 
je šipkami ze svého ocasu, ostrými jako 
bodliny dikobraza. Proběhli jsme kolem 
jejich těl a octli se na schodišti. Ida se roz-
běhla nahoru. Běželi jsme výš a výš, až do 
nejvyššího patra budovy.
A tam, nahoře, jsem pochopil, že už 

není kam dál utíkat. Zamířila k jednomu 
z oken, osvětlujícímu zeleným nástřikem 
pokrytou chodbu. Neváhala. Rozběhla se 
proti skleněnému obdélníku a za řinčení 
rozbitého skla vyskočila.
Přistoupil jsem k otvoru, který po oknu 

zbyl. Při pohledu dolů se mi obrátil žalu-
dek. Šesté, možná sedmé patro. Ida se ne-
ohlížela a stoupala k nebesům. Zraněné 
křídlo ji táhlo do strany, ale i tak se rychle 
vzdalovala.
Já váhal. Vevnitř budovy se rozezněl po-

plach. Díval jsem se na šedou oblohu před 
sebou.
Nezastavuj se. Nestojím za to, abych tě 

brzdil, pomyslel jsem si.
Nádech, výdech.
Práskl výstřel. Ida mizela v dálce, neza-

sažená. Já možná takové štěstí mít ne-
budu.
„Fajn. Je to hop, anebo trop,“ řekl jsem 

si. Postavil se bosýma nohama na okraj 
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okenního parapetu posetého střepy.
Nádech.
A skok do prázdna.

* * *
Ředitel muzea hrdě provázel členy 
nadnárodní muzejní komise, která na 
výstavu mezopotámského umění zavítala 
až z Norska. Fondy a jejich peníze udělaly 
z komise polobohy, k nimž bylo třeba 
vzhlížet.
„Jak se vám výstava líbila?“ oslovil ředitel 

muzea vedoucí norského grantového týmu.
„Pane řediteli, vaše mezopotámské sbírky 

jsou vpravdě úžasné,“ odpověděla svět-
lovlasá žena středních let, která více než 
vědeckou pracovnici připomínala marke-
tingovou manažerku. „Je to nepochybně 
událost roku. Ten model zničeného chrámu 
z dob perské nadvlády je skvělý. Autentic-
ký.“
„Tak to rád slyším,“ zapýřil se ředitel a po-

držel komisařce dveře vedoucí z výstavních 
sálů k sekretariátu muzea, kde komisi čekalo 
drobné pohoštění.
„Ale chtělo by to zapracovat na moderni-

zaci celé výstavy. Chybí jí dotyk.“
Ředitel naprázdno polkl. Udělal přece vše, 

co bylo v jeho silách…
„Moderní trendy muzejnictví jsou nyní 

poněkud jinde,“ doplnila šéfka komise. 
„V zoologických zahradách začal tenhle 
trend před několika desítkami let – méně 
klecí, více zvířat. My se držíme podobného 
hesla – méně vitrín, více živoucích exponá-
tů.“

„Živoucích?“ zopakoval ředitel muzea slo-
vo, které mu v kombinaci s tisíce let starými 
exponáty nedávalo smysl.
„Na návštěvníky musí ta doba vytrysknout 

a pohltit je. To, že se exponáty neoddělují od 
návštěvníků, je jen polovina tohoto motta. 
Nechte prolnout současnost s duchem staro-
věku. Dodejte výstavě interaktivitu. Lidi si 
musí všechno vyzkoušet.“
„Takový přístup má závažná bezpečnostní 

rizika. Ohrožení hodnotných exponátů –“ 
zaprotestoval chabě ředitel.
„Je cenou, kterou jistě rád zaplatíte pro 

zvýšení povědomí o výstavě. Vždycky se to 
dá vymyslet tak, aby měli návštěvníci záži-
tek. Dala bych sem zrcadlo. A kopii nějakých 
sumerských nebo akkadských šperků. Ženy se 
zblázní, aby si je na vlastní kůži vyzkouše-
ly. Přidejte obrazovku a možnost se vyfotit 
na virtuálním pozadí a fotku si rovnou po-
slat na mail nebo sdílet přes sociální sítě. Ty 
technologie už má každé obchodní centrum. 
A pak bych doporučila haptický exponát. 
Něco, co nepodléhá zkáze, abyste se nemusel 
obávat poškození, ale zároveň dostatečně 
zajímavého, aby si lidi mohli říct: sáhli jsme 
si na starověk. Rozumíte? Myslím, že třeba 
zrovna tahle věc si o to vyloženě říká.“
Natáhla prst směrem k černé dioritové soš-

ce.
„Jak se to jmenuje? Mantikora?“
„Nebo také mantichora,“ přikývl ředitel 

muzea. „Bájné zvíře řecko-perské mytolo-
gie, lev s křídly a jedovatým ocasem. Tohle 
vyobrazení je patrně mnohem starší. Me-
zopotámské kosmologické mýty obsahují 
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řadu podobných stvoření – jakýchsi sfing, 
gryfů či okřídlených lidí.“
„Perfektní! Bezprostřední zkáza kamenné 

sošce určitě nehrozí. Postavte k ní hlídače 
a je to. Mohou třeba prostrčit jednu ruku 
průduchem v kamenné zdi do hrobky asyr-
ského krále a tam nahmatat tohle. Lidi bu-
dou nadšení, uvidíte.“
Ředitel si povzdechl.
Kdo platí, ten poroučí.

Veronika Fiedlerová (*1985)
Moravská milovnice lilku a pistolí za-

strčených za punčocháče debutovala du-
chařskou detektivkou Pozdravy záhrobí, 
která vyšla v roce 2021 u nakladatelství 
Golden Dog. Kniha se v květnu 2022 do-
čkala pokračování s názvem Ozvěny zá-
hrobí. Na její povídkovou tvorbu mohli 
čtenáři narazit ve 29. čísle Howardu, kde 
publikovala povídku Prázdná houpačka 
(2018), v časopise Pevnost (03/2019) či 
ve sborníku příběhů o apokalypse Kraji-
na háďat (2019).
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Mladý kluk 
jménem Joni 

je po mnohale-
tém cestování 
po světě nucen 
se usadit a vě-
novat se stu-
diu. Není tomu 
ani tak z jeho 
vlastní vůle 

jako spíše z popudu despotického otce, 
který je rozhodnut svého syna „srovnat 
do latě“. Za tímto účelem mu koupí byt 
v činžovním domě, pochopitelně nedale-
ko univerzity. Jenže se záhy ukáže, že to-
hle je nejmenší z Joniho problémů. Jeho 
záchvaty MD se zhoršují, blízká chladící 
jednotka je zbytečně rušivá a setkání se 
sousedy mu na klidu také nepřidá. Nic-
méně je tu ještě něco dalšího, temného, 
co rezonuje napříč celou budovou…
Kulisy příběhu budou mnohým čtená-

řům podezřele známé – schodiště, výtah, 
rámy zavřených dveří… Nemůže chybět 

knižní recenze

MARKO HAUTALA: ARCHITEKT TEMNA
Znáte ty roztomilé horrory, kde se děsně naivní rodinka nastěhuje do po-
dezřele levného domu na okraji civilizace? Takový ten barák, který už na 
první pohled působí dojmem, že by si z něj nadělal do kalhot i letitý urbexer? 
Ovšemže v něm straší, až to mlátí dveřmi… ale můžete se utěšovat tím, že 
od vaší betonové králíkárny uprostřed města je to daleko. Vlastně – mohli 
jste. Většina těchto obydlí je totiž oproti paneláku z románu Architekt tem-
na (Pimeän Arkkitehti, 2020), kterou nás obohatil finský spisovatel Marko 
Hautala, jen slabý odvar…

PIMEÄN
ARKKITEHTI 
Překlad: Lin-
da Dejdarová
Vydavatel: 
Golden Dog
Rok českého 
vydání: 2022
Počet stran: 312

ani půda domu s průlezem na střechu či 
sklep se zabudovanou saunou, obojí tím 
či oním způsobem znepokojivé. Nicmé-
ně jak děj pomalu postupuje, stále více 
mrazí i z Joniho vlastního bytu, cizích 
bytů a vlastně z celého toho betonového 
monolitu z šedesátých let. Řečeno takhle 
bez spoilerů to zní možná jako samo-
zřejmost a ani zdaleka to nevystihuje tu 
plíživě narůstající atmosféru temnoty. 
Vlastně bych řekl, že v tomto bodě se (jak 
už to bývá) čtenářská obec rozdělí na dvě 
poloviny.
Tento román je svým způsobem surrea-

listická Rubikova kostka. Veškerou hrů-
zu ve čtenáři evokuje velmi záludným 
způsobem; předem vytvoří zdánlivě ne-
užitečné dílky skládačky, které ve vhod-
ný okamžik nechá zapadnout na správná 
místa. Což je dobře, protože hrůza se pak 
aktivně vygeneruje přímo ve čtenářově 
mysli namísto obyčejného popisu ul-
trakrutého bubání, které pak čtenář musí 
přijímat pasivně. Minimálně v mém pří-
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padě se jednalo o solidní psycho (v pří-
jemném smyslu), kde na rozdíl od filmu 
nelze dát hlavu srabácky pod deku. Před 
vlastními myšlenkami člověk neuteče. 
Proto se domnívám, že tato kniha bude 
stylem vyprávění lépe sedět imaginativ-
ním a přemýšlivým jedincům.
Na druhou stranu, pokud text radě-

ji čtete pasivnějším způsobem, je klidně 
i možné, že se na vlně této knihy nesve-
zete. Nehraje se zde ani tak na vysvětlo-
vání jako spíše náznaky, a pokud už se 
konkrétní vysvětlení objeví, je vždy na 
správném místě. Osobně jsem se napálil 
už v první kapitole, kde jsem se rozmr-
zele zasekl na detailu, zda jsou vstupní 
dveře zavřené či otevřené (nejprve jsem 
to mylně považoval za chybu překladu, 
který ovšem ve výsledku hodnotím jako 
vynikající), aby to bylo záhy vysvětleno 
v kapitole číslo dva. Někdo možná řek-
ne, že to tedy je odvyprávěno „blbě“, když 
věc nevíte hned, ale chyba lávky. Z mého 
úhlu pohledu tímto způsobem autor pra-
cuje záměrně – a funguje to. Je to zřejmě 
otázka citlivosti, ale právě tyto tóny vy-
právění vybudí konkrétní emoce. Proto 
se domnívám, že tohle může být jedním 
z důvodů, proč na někoho kniha neza-
funguje.
Podobně se například dozvíte až časem, 

co je ono MD, kterým hlavní hrdina trpí. 
Já vám to prozrazovat nebudu (dobrý 
příběh má i vzdělat), ale je to další z pří-
kladů toho, jak kniha pracuje s lidskou 
myslí. S postupem děje je čtenář stále 

více nucen uvažovat (obhajovat si), jestli 
daná věc vůbec může být skutečná. A to 
i přesto, že většinu času prostě víte, jak 
se věci mají. Díky tomu se přechod z de-
presivní reality do temnot noční můry 
zdá takřka neznatelný. Navíc to autorovi 
umožnilo do prostředí činžáku zasadit 
horrorové prvky, které bych si za normál-
ních okolností jen tak nespojil.
Pokud by se mě někdo zeptal, o čem 

tato kniha je, odpověděl bych stručně: 
„O touze uniknout.“ Když se na to za-
měříte, skutečně je to tak. Joni by se rád 
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vrátil do světa cestovat, dál utíkat před 
minulostí; nemá problém s drogami, al-
koholem ani nezávazným sexem. V ději 
se opakovaně objevuje tématika létání, 
běhání či rovnou hlubokých ponorů do 
světa fantazie. A v konečném důsledku 
vlastně i snaha utéct před nevyhnutelnou 
absurditou jménem smrt.
Marko Hautala u nás poprvé vykoukl 

z knižních regálů v roce 2016 prostřed-
nictvím knihy Bába Motyka (Kuokka-
mummo, 2014). Roku 2017 následoval 
román Šeptající dívka (Kuiskaava tyttö, 
2016), jehož recenzi (včetně rozhovoru 
s autorem a jinou povídkou z jeho tvor-
by) si můžete přečíst v Howardu #38. 
Poté u nás bohužel jeho knihy na několik 
let vlivem nevhodné prezentace vůči čte-
nářské obci dočasně zmizely z knižních 
pultů. Z hlubin zapomnění autorovu 
tvorbu v letošním roce zpět na výslu-

ní vytáhlo nakladatelství Golden Dog, 
které tvorbu Marka Hautaly představilo 
tak, jak se sluší a patří. Závěrem bych vy-
zdvihl i povedenou a horrorově výraznou 
obálku knihy – zobrazená bytost je ně-
čím, čeho bych se skutečně byl schopný 
bát.
Architekt temna je intenzivní zážitek 

a po další autorově tvorbě (předchozí 
knihy jsem úmyslně minul, aby se mi tato 
lépe recenzovala) rozhodně sáhnu. Pro 
někoho možná bude kniha na čtení slo-
žitější, ale pokud jí přijdete na chuť, čeká 
vás skvělý horror. A to je dobře, protože 
je to důkaz toho, že tento inteligentně 
podaný příběh funguje na jedničku. Ze-
jména, když ji po nocích čtete ve svém 
sklepním bytě starého činžáku. Knihu 
neváhám doporučit a jdu dostavět tu sau-
nu ve vedlejší místnosti…

Ondřej Kocáb
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filmová recenze

CARNIVAL OF SOULS
Některé věci jsou prostě nevyhnutelné. Například i to, že natočíte-li desítky krátko-
metrážních a dokumentárních filmů, může vašemu jedinému celovečernímu filmu 
něco chybět.

Pár dní před 
odjezdem var-

hanistky Mary 
Henry za prací 
do jiného státu 
se jí a jejím ka-
marádkám stane 
nehoda. Během 
ne formá ln ího 
pouličního zá-
vodu i se svým 
autem spadnou 
z mostu do řeky. 

Záchranné práce započnou takřka oka-
mžitě, ale auto se nedaří nalézt. K vel-
kému překvapení všech se tři hodiny 
po nehodě na břeh řeky vydrápe pouze 
Mary, bez sebemenších stop po zranění. 
Mary byla vždycky trochu podivná, ale 
po nehodě se změnila ještě více. Odje-
de do Utahu za svou novou prací, kde 
bude hrát na varhany v místním kostele, 
ale odmítá si k sobě kohokoliv připustit, 
obzvláště přítulného nového souseda. 
S Mary se něco stalo, začíná vídat tajem-
ného muže se smrtelně bílou tváří, občas 
propadá divným stavům, během nichž ji 
přestane vnímat její okolí a ocitá se na 

KARNEVAL
DUŠÍ
Režie: Herk Harvey
Scénář:
John Clifford
Délka: 78 min.
Původ: USA
Rok: 1962
Hrají: Candace 
Hilligoss, Sidney 
Berger, Frances 
Berger, Herk Harvey

podivných místech. A k tomu ji navíc 
začíná neuvěřitelně přitahovat obrovská 
budova opuštěného zábavního parku na 
břehu vyschlého jezera…
Režisér Herk Harvey natočil desítky 

naučných krátkometrážních a několik 
dokumentárních filmů. Carnival of Sou-
ls je jeho jediným celovečerním filmem. 
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A ač nejde o žádné unikátní dílo, po-
vedlo se mu natočit film, který a zapsal 
do análů filmového horroru. Často bývá 
zmiňován v různých žebříčcích horroro-
vých filmů a k přímé inspiraci Harveyho 
dílem se přiznává i George A. Romero 
pro svůj film Night of the Living Dead.
Zápletka děje je často srovnávána s po-

vídkou Ambrose Bierce Případ na mostě 
přes soví řeku (znalci povídky prominou 
vyzrazení pointy) a závěrečnou pointu 
filmu o několik desítek let později vy-
užil ve svém filmu jeden nejmenovaný 
režisér a se svým filmem sklidil obrovský 
úspěch. Je možná škoda, že ze stínu to-
hoto úspěchu zřejmě nikdy nevystoupí 
zrovna Harveyho ojedinělý produkt.
Carnival of Souls má několik přednos-

tí. Kromě černobílého formátu je to ve-
lice zajímavá kamera Maurice Prathera, 
místy nesourodá, jaksi kakofonická, přes-
to uchvacující a pohlcující hudba Gene 
Moora (varhany jsou úžasný hudební ná-

stroj) a v první řadě skvělý herecký výkon 
hlavní představitelky Candace Hilligoss, 
kteroužto ještě o stupínek předčí tajem-
ný muž s bílou tváří, v podání samotné-
ho režiséra Harveyho. Ten je opravdu 
strašidelný a jakákoliv scéna s ním vy-
bičuje atmosféru až na samotnou hra-
nici únosnosti. Tajemný muž (společně 
s pozdějším objevováním se podobně vy-
hlížejících postav) je nejsvětlejší stránkou 
filmu. Objevuje se v zajímavých momen-
tech a v dobře vymyšlených a natoče-
ných scénách – např. scéna, kdy se jeho 
strašidelný bílý obličej vynořuje z vody, je 
opravdu děsivá.
Tím však výčet pozitiv končí. Film má 

sice docela spád, přesto se nevyhne nudě 
objevující se natolik často, že to začne 
být až nepříjemné. Harveyovy zkušenosti 
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s krátkometrážním filmem přinesly ovo-
ce v tom, že jisté scénické sekvence jsou 
zajímavě a promyšleně natočené (jde 
hlavně o scény s tajemným mužem a du-
chy – groteskně laděný dance macabre – či 
jaksi snové scény s hlavní hrdinkou, kdy 
se objeví jakoby v mezičase a meziprosto-
ru a pouze zrakem vnímá své okolí, pro 
něž je však ona sama neviditelná a nesly-
šitelná), jde však jen o ojedinělé a pevně 
vymezené úseky, kterých je na celovečer-
ní film poměrně málo. Možná je hlavní 
slabinou Harveyho celovečerního sním-
ku jeho dosavadní zkušenost „pouze“ 
s filmy krátkometrážními. Po většinu fil-
mu sledujeme jen poměrně bezvýznamné 
osudy hlavní hrdinky, které mnohdy jako 
by s celou zápletkou neměly žádnou pev-
nější spojitost a u některých scén se nelze 
vyhnout pocitu, že tam jsou jen aby nějak 
vyplnily stopáž. Snaží se sice načrtnout 

a prohloubit charakter hlavní hrdinky, 
ale činí tak mnohdy zdlouhavě a opako-
vaně, nejednou se otvírají dveře, které již 
byly otevřeny. Zdá se, že výčet pozitiv by 
alespoň na průměrný film (horror) mohl 
stačit, ale nakonec tomu tak není. Měl-li 
bych to shrnout do jedné věty, tak pokud 
se ve filmu neobjevuje tajemný a děsivý 
chlápek s bílým obličejem, je to nuda, 
kterou silně podporuje velice nepříjemná 
a nesympatická postava Mariina souse-
da, jež se ji snaží sbalit tím nejješitnějším 
a nejsamolibějším způsobem, co znám.
Na alespoň uspokojující průměrnost 

nakonec nestačí ani silný odkaz celého 
filmu, potýkající se s narůstajícím odci-
zením současné moderní civilizace a, jak 
se píše v knize 101 hororů, které musíte 
vidět, než umřete, snoubící „poezii s rea-
litou tehdejší americké společnosti.“

Honza Vojtíšek
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Horrorová nakladatelství ve světě

UNDERTOW, EDGE SCIENCE FICTION 
AND FANTASY, CHIZINE, KANADA
Cestu literárnímu horroru razí leccos: slavní autoři, oddaní editoři, věrní čtenáři a 
v neposlední řadě vizionářská nakladatelství, která se odhodlají pustit do rizika a 
nabídnout něco specifického. Těm nejdůležitějším, klíčovým nebo nějakým způsobem 
výrazným bych se chtěl na stránkách Howarda věnovat… tentokrát Kanada.

Kanadská žánrová nakladatelství existují 
i navzdory tomu, že Kanada je součás-

tí angloamerického literárního světa a je 
v ní přes globální distribuční hráče běž-
ně dostupná produkce z USA, Británie, 
Austrálie nebo Itálie (vzpomeňme třeba 
agilní rodinné nakladatelství Indepen-
dent Legions Publishing z Terstu, které 
asi polovinu produkce vydává anglicky). 
I v Kanadě se děje to, co poslední dobou 
snad všude… díky technologickým mož-
nostem vznikají malá rodinná specializo-
vaná nakladatelství, která můžou opero-
vat odkudkoliv.
Takže co Kanada a vydavatelé horroru? 

Patrně největší slovo má v současnosti 
nakladatelství Undertow Publication 
z Pickeringu v Ontariu, jen co by kame-
nem dohodil (přes jezero Ontario) od 
státu New York. Za Undertow stojí Mi-
chael Kelly a vydává si, co je jeho srdci 
nejbližší, tj. weird fiction. Firma vznikla 
v roce 2009 a jejím prvním počinem byla 
antologie přízračných povídek s příznač-

ným názvem Apparitions. Potom pět 
let vydávala weird časopiseckou ročenku 
Shadows and Tall Trees s povídkami 
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a recenzemi. Od roku 2014 se pustila do 
smělého projektu ročenek Year‘s Best 
Weird Fiction, v níž Michael Kelly spo-
lu s hostujícím editorem vybírá to nejlep-

ší z tohoto nekrvavého subžánru horro-
ru. V prvním ročníku mu asistoval Laird 
Barron, v dalších Kathe Kojaová, Simon 
Strantzas, Helen Marshallová a Robert 
Shearman. Vyšlo celkem pět těchto ro-
čenek, od roku 2018 však vycházet pře-
staly. Což je určitě škoda. Nakladatelství 
ale funguje dál, dodnes, a vydává hlavně 
povídkové sbírky autorů, jako jsou Priya 
Sharma, Michael Griffin a další. V roce 
2020 začal u Undertown vycházet časo-

pis Weird Horror. Vypadá to, že bude 
vycházet jednou, možná dvakrát roč-
ně a bude jistou náhradou za antologie. 
Undertow, jako všichni malí nakladate-
lé, spoléhá hlavně na svůj e-shop (www.
undertowpublications.com), ale protože 
se kvůli platbám DPH zkomplikovala 
doprava do EU, pro Evropany je nejjis-
tější nákup přes Book Depository.

Dalším kanadským specializovaným 
nakladatelstvím je Edge Science Ficti-
on and Fantasy z Calgary, které začalo 
operovat v roce 2000. Už podle názvu je 
zřejmé, že jádro produkce leží v žánrech 
s horrorem příbuzných, ale zároveň pří-
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mo nesouvisejících. Přesto se i u Edge 
něco málo najde… a opět za tím stojí 
Michael Kelly. Ten v letech 2011 a 2013 
sestavil dvě antologie s názvem Chilling 
Tales, které představují pouze kanadské 
autory horroru. Z těch, co jsou u nás ale-

spoň trochu známí, můžu zmínit Simo-
na Strantzase nebo Dereka Künskena. 
Mimo tyto antologie se u Edge temnější 
věci objevily například ve sborníku Gas-
light Gothic: Strange Tales of Sher-
lock Holmes (2018) nebo v „železni-
čářském“ kompendiu Fantastic Trains: 
An Anthology of Phantasmagorical 

Engines and Rail Riders (2019). Až při 
psaní tohoto článku jsem zjistil, že na-
kladatelství Edge se v roce 2020 odml-
čelo. Nevím, co za tím stojí. Covid? Při 
nahlédnutí do knih lze narazit na loga 
kanadských státních kulturních nadací, 
která tento typ publikací sponzorují, tak-
že finance by snad problém být nemusely, 
ale kdoví.

Asi největším kanadským žánrovým a ví-
ceméně horrorovým nakladatelstvím bylo 
ChiZine z Toronta. Píšu bylo, protože 
koncem roku 2020 se kolem této rodin-
né firmy strhl skandál, z něhož se podle 



110

všeho dodnes nevzpamatovala. ChiZine 
vzniklo v roce 2008 kolem stejnojmen-
ného zinu, ale už o dva roky později 
pod vedením manželů Bretta Savoryho 
a Sandry Kasturiové vydávalo utěšenou 
řádku převážně paperbackových románů 
a povídkových sbírek kanadských, ame-
rických i britských autorů. Na rozdíl od 
Edge se důraz kladl na horror nebo obec-
ně temnou fantastiku. V prvních letech 
u ChiZine vyšli např. Tim Lebbon, Paul 
Tremblay, Paul di Filippo, Steve Rasnic 
Tem, antologii Fearful Symmetries tu 
měla Ellen Datlowová (2014, a vyhrála 
za ni Cenu Brama Stokera i Cenu Shirley 
Jacksonové). V roce 2013 ChiZine získalo 
cenu British Fantasy Award pro nejlepší 
malé nakladatelství. V roce 2020 však na 

povrch probublaly informace, že naklada-
telství se delší dobu chovalo nekorektně 
ke svým autorům, nevyplácelo včas nebo 
v plné výši honoráře, mělo problém s je-
jich vyúčtováváním, špatně komunikova-
lo, následně se objevily výzvy nerecenzo-
vat jejich knihy, od firmy daly ruce pryč 
kulturní grantové nadace, odtáhli se autoři 
a v Kanadě tak zůstala zet velká naklada-
telská díra. Vzhledem k tomu, že v roce 
2021 ani letos ChiZine nevyvíjí žádnou 
aktivitu, zdá se, že ostrakizaci nepřežilo 
a řada dříve jeho kmenových autorů našla 
uplatnění jinde. I na těchto příkladech je 
vidět, jak je činnost malých nakladatelů 
vrtkavá i ve velkých ekonomikách anglo-
amerického světa.

Milan Žáček
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rozhovor

DAVID DEMCHUK

Mohl byste se našim čtenářům a čte-
nářkám alespoň v krátkosti představit?
Jmenuji se David Demchuk, jsem scená-
rista divadelních her a spisovatel z To-
ronta v Kanadě. Po otci mám ukrajinské 
kořeny, ale narodil jsem se a vyrůstal ve 
Winnipegu ve státě Manitoba a do To-
ronta jsem se přestěhoval, když mi bylo 
22 let. Většinu textů jsem napsal pro di-
vadlo, ale psal jsem i pro film a televizi 
a kromě toho nějaké povídky a romány.

V roce 2023 vyjde v češtině váš román 
RED X, odehrávající se v torontské gay 
komunitě. O čem ten román je a co vás 
k jeho napsání inspirovalo?
V RED X začínají v torontské gay ko-
munitě mizet muži. Jsou to lidé na okraji 
společnosti, zranitelní. Jeden po druhém 
jsou pronásledováni a mizí, nechávají za 
sebou kruhy svých zmatených, vyděše-
ných přátel. Na pozadí homofobie, která 
se během desetiletí vyvíjí, od HIV/AIDS 
krize a nepokojů přes zátahy až po gen-
trifikaci a policejní brutalitu, čelí přeživší 
nečinnosti zákona a nezájmu většiny. Ale 
jak počet pohřešovaných přibývá, ti, kte-

David Demchuk je kanadský spisovatel. Sympatický kanadský spisovatel, kterého 
jsme oslovili pro tématický rozhovor a on nám, a doufáme, že i vám, svými odpo-
věďmi udělal velkou radost.
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ří tu zůstali, si uvědomují, že ať už muže 
unáší a dělá jim kdokoli nebo cokoli, dělá 
to déle, než je v lidských možnostech. 
Do jejich příběhů je vetkaná moje osobní 
historie, život ve strachu a v zajetí hrůzy, 
vášeň, která přerůstá v posedlost. Snažil 
jsem se dát smysl vztahu homosexuality 
a horroru, co znamená pro homosexu-
ála zmizet a jak nás izolace LGBTQ+ 
komunity vystavuje monstrům, která se 
mezi námi snadno pohybují – v tu chví-
li se fakta a fikce střetávají a realita se 
začíná rozplétat. Nejprve jsem RED X 
začal před osmi lety psát jako divadelní 
hru, poté, co z torontské gay komunity 
zmizelo několik mužů; ta zmizení nejsou 

ve velkých městech nic neobvyklého, 
ale úřady je přesto neberou nijak vážně. 
Chtěl jsem se na Toronto podívat jako 
na město, které je pronásledováno svou 
vlastní historií, a prozkoumat násilí na 
homosexuálech jako součást této histo-
rie. Hra nakonec nebyla uvedena, ale mě 
ten příběh nadále zajímal – a tak když 
jsem později dostal možnost, vrátil jsem 
se k tématu v podobě románu propojené-
ho s osobními vzpomínkami. Tenhle ne-
zvyklý přístup se ukázal ještě zásadnějším 
ve chvíli, kdy zmizel můj přítel a s ním 
několik dalších mužů. Později se ukázalo, 
že byli zabiti místním sériovým vrahem.

Jaké jsou reakce na tento román? Do-
kázal byste zmínit nejpozitivnější/nej-
příjemnější a nejnegativnější/nejbizar-
nější?
Přijetí je ve většině velmi pozitivní. Kniha 
byla právě nominována na Aurora Award 
(kanadská cena pro sci-fi a fantasy díla) 
v kategorii nejlepší román. Mnoho čte-
nářů oceňuje neobvyklý přístup k příbě-
hu. Asi nejkladnější recenzi kniha získala 
od Sama Readera, což je recenzent na 
webu Tor Nightfire, který napsal: „Ačkoli 
je román neúprosný a dokáže být neuvěři-
telně znepokojivý, najdou se v něm i mo-
menty krásy, naděje a jisté melancholie. Je 
to komplexní, znepokojivé, náročné a nut-
kavě čtivé dílo, které si vyžádá vaši pozor-
nost a skutečně si ji zaslouží.“ Objevily se 
samozřejmě i negativní ohlasy – v knize 
vystupuje velké množství postav a děj se 
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odehrává v rozmezí několika desetiletí, 
od roku 1984 do roku 2016, takže ně-
kteří čtenáři považovali jeho složitost za 
zmatečnou. Navíc jako horrorový román 
obsahuje řadu znepokojivých (i když ne 
přehnaných) násilných scén. Scott Man-
ley Hadley ve své recenzi na webu Tri-
umph of the New uvedl: „Realita je sama 
o sobě dost zlá… nadpřirozený horror ne-
chápu,“ což je názor mnoha čtenářů, kteří 
tento druh fikce nemají rádi.

Váš románový debut The Bone Mother 
(2017) se setkal s velmi vřelým přije-
tím, byl nominován na několik ocenění 
nebo je přímo získal. Jak takové přijetí 
působí na další tvorbu? Neobjevují se 
stíny v podobě obav, zda se každé další 
dílo minimálně vyrovná velmi kladně 
přijatému debutu?
Vždycky doufám, že každá nová kniha 
bude lepší než ta předchozí, ale nikdy ne-
víte, jestli se to podaří. Je důležité odložit 
předchozí práci (a recenze a pochvaly) 
a dívat se na každý nový projekt, jako 
byste psali poprvé. Myslím, že klíčové je 
zkoušet různé věci a vždy si dávat výzvy, 
abyste se nenechali strhnout srovnává-
ním jedné práce s druhou nebo očekává-
ním, že pokaždé budete dostávat stejnou 
chválu, pokaždé budete stejně úspěšní. 
Každá kniha je jiná a vy byste tuto odliš-
nost měli přijmout.

Společně s A. Petrash, JH Moncrieff 
a Jess Landrym jste se účastnil projektu 

Fantasmagoriana 2, z něhož vzešla stej-
nojmenná kniha. O co v tomto případě 
šlo a čím je významný dům v němž jste 
nocovali?
Tohle byla velmi povedená akce! V roce 
2017 jsem se o Halloweenu vrátil do své-
ho rodného Winnipegu, abych strávil noc 
v historickém muzeu, o kterém se říká, že 
v něm straší. Než jsme tam strávili noc, 
každý jsme přečetli něco ze své práce 
a o několik týdnů později jsme odevzda-
li příběhy inspirované našimi zážitky 
z domu. Tyto povídky byly shromážděny 
v antologii Fantasmagoriana 2. Jedna 
z nás, J. H. Moncrieff, skutečně zažila 
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v jednom z pokojů nevysvětlitelný záži-
tek, který ji později inspiroval k napsání 
románu The Restoration. Osobně jsem 
žádnou přítomnost ducha necítil, ale rád 
jsem si prohlédl dům a mnoho fascinují-
cích starožitných artefaktů v jeho sbírce.

Můžete napsat pár slov o vašich dalších 
knihách?
Můj první román The Bone Mother 
(Matka z kostí nebo Kostěná matka) vy-
chází z velké části z východoevropských 
lidových pověstí a vypráví hlavní příběh 
prostřednictvím mnoha dalších men-
ších příběhů, z nichž většina se odehrává 

v dávné minulosti, některé během druhé 
světové války a několik v současnosti. Mé 
další publikace jsou povídky v antologi-
ích a na webových stránkách.

Tématem čísla, pro který děláme ten-
to rozhovor, je kanadský horror. Našel 
byste tři věci, které vám na kanadském 
horroru obecně vadí a které naopak 
oceňujete?
Na kanadském horroru se mi líbí tolik 
věcí! Kanada je velká a relativně nová 
země s velmi odlišnou krajinou a kultu-
rou, která se liší region od regionu. Líbí 
se mi, že většina kanadského horroru 
se zabývá naší relativně krátkou historií 
a tajemstvími země. Líbí se mi, že ka-
nadský horror má odlišný charakter od 
amerického a britského horroru, přes-
tože jsou to naše nejsilnější vlivy. Líbí 
se mi, že tolik kanadského horroru píší 
ženy, LGBTQ+ lidé a černoši, původ-
ní obyvatelé a lidé jiné barvy pleti. Ne-
líbí se mi, že některé kanadské horrory 
v minulosti zneužívaly historii a folklór 
původního obyvatelstva. Nelíbí se mi, že 
kanadský horror je ve stínu amerického 
horroru a často zůstává našimi americký-
mi kolegy neuznán. Nelíbí se mi, že ka-
nadský horror bojuje o přijetí samotnou 
kanadskou literární komunitou.

Kdybyste měl v krátkosti ne moc zna-
lým zájemcům představit kanadský li-
terární horror, která jména a názvy knih 
byste zmínil a proč?
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Mezi klasiky kanadského horroru patří: 
Experimental Film od Gemmy Files; 
Wildfell od Michaela Rowea; The Troop 
(česky jako Oddíl, 2014) od Nicka Cutte-
ra; Mexican Gothic (česky jako Mexická 
gotika, 2021) od Silvie Moreno-Garcia; 
Lost Girls od Andrewa Pypera; Through 
the Woods (česky jako Temnými hvozdy, 
2017) od Emily Carroll; Empire of Wild 
od Cherie Dimaline; Skin Folk od Nalo 
Hopkinson.

Kanadský a americký (US) horror může 
lidem v našich končinách splývat. Exis-
tují, případně dají se najít, nějaké speci-
fické (lokální) odlišnosti v horrorovém 
žánru těchto dvou zemí?
Americký horror se nejčastěji zabývá úz-
kostmi souvisejícími s rasou a pohlavím, 
s tradiční rodinnou strukturou a rodin-
ným majetkem, se zranitelností a „ne-
zničitelností“ mládeže a s napětím mezi 
americkými městy a americkým venko-
vem. Kanadský horror se často zaměřuje 
na křehkost našich těl, odcizení od krajiny, 
staré tradice a obavy, které si někteří z nás 
přinesli do „nové země“, a naši neznalost 
domorodých legend a tradic, které nás 
předcházely.

Je nutnou (určující) součástí horroro-
vého žánru nadpřirozený prvek nebo se 
současný (moderní) horror obejde i bez 
něj?
O tom se mezi horrorovými spisovate-
li a čtenáři vedou neustálé debaty. Mám 

rád jak nadpřirozený horror, tak slasher/
thriller/psychologický horror, i když obec-
ně dávám přednost psaní nadpřirozeného 
horroru. Mám rád duchy a příšery a by-
tosti z folklóru, legend a pohádek.

Povídka, kterou jste nám poskytl do ča-
sopisu podle všeho vychází z ukrajinské-
ho lidového příběhu. Jak jste se k němu 
dostal? Inspirujete se vy osobně nebo 
kanadští autoři obecně častěji legenda-
mi z cizích zemí?
Povídka Vánoční pavoučice Anuška je 
ovlivněna ukrajinskou lidovou pohádkou 
o vánočním pavoukovi, i když jsem do pří-
běhu přidal vlastní horrorové prvky. Ten-
to příběh jsem v dětství neslyšel, ale viděl 
jsem tradiční vánoční ozdoby. Když jsem 
později příběh objevil, napadlo mě, že by 
bylo zajímavé převyprávět ho v horroro-
vém žánru. Mnoho kanadských spisova-
telů má předky v jiných zemích a přemýšlí 
o tom, jak ve svých dílech vyprávět legen-
dy a lidové příběhy těchto zemí.

Máte nějakou jinou oblíbenou evrop-
skou strašidelnou legendu?
Název knihy The Bone Mother pochází 
z příběhů o Babě Jaze, které patří k mým 
nejoblíbenějším. A vždycky se mi líbila le-
genda o Rusalce, utopené duši, která žije 
v jezerech a rybnících.

Která je vaše oblíbená kanadská straši-
delná legenda či případně nějaké kon-
krétní kanadské děsivé strašidlo?
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Mým nejoblíbenějším kanadským du-
chem je jeptiška bez tváře jménem 
Sestra Vincenza (neboli Vinnie), která 
straší v sedmém patře nemocnice svaté-
ho Michaela v centru Toronta, přikrývá 
pacienty a hlídá je po celou noc. O ní 
a mnoha dalších torontských straši-
dlech jsem psal zde. (https://torontoist.
com/2012/10/torontos-haunted-hot-
-spots-or-should-that-be-cold-spots/)

V rozhovoru se zahraničními tvůrci 
obligátní otázka, která nesmí chybět. 
Znáte nějaký český horror, ať už filmo-
vý nebo literární?
Znám legendu o pražském Golemovi 
(jedna z částí knihy The Bone Mother 
je inspirována tímto příběhem) a viděl 
jsem filmy Spalovač mrtvol a Poledni-
ce, které se mi velmi líbily!

Co chystáte do budoucna, případně na 
čem aktuálně pracujete?
V současné době mám rozpracované dva 
projekty: román o strašidelném domě, 
který se odehrává na kanadském ven-
kově v oblasti, kde mají své letní chaty 
rekreanti z města, a gotický thriller, na 
němž se podílím a který se odehrává ve 
viktoriánském Londýně.

Závěrem můžete odpovědět na otáz-
ku, kterou vám dosud nikdy nikdo ne-
položil ale vy byste ji rád dostal.
Proč píšete horror? Už jako malé (úz-
kostné) dítě jsem vždycky miloval 

horrory, horrorové filmy a horrorové se-
riály. I když mě děsily a měl jsem z nich 
noční můry, horrorové příběhy a filmy 
mi připadaly vzrušující a napínavé, plné 
fascinujících postav a působivých obra-
zů. V průběhu let můj zájem o horrory 
pokračoval a zejména jako homosexuál 
jsem v příbězích, které jsem miloval, 
mohl metaforicky vidět své dospělé 
strachy a boje. Když mi bylo padesát, 
napsal jsem a inscenoval divadelní hru 
The Thimble Factory (Továrna na ná-
prstky), kterou jsem později zpracoval 
do knihy The Bone Mother, a to byl 
začátek mé kariéry spisovatele horrorů. 
Věřím, že horror je o konfrontaci s trau-
matem a o rozvoji empatie, soucitu 
a odolnosti.

Otázky: Honza Vojtíšek
Překlad: Martin Štefko
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David Demchuk

povídka

VÁNOČNÍ PAVOUČICE ANUŠKA

Naše vesnice nyní prosperuje, ale vždy 
tomu tak nebylo. Když jsem byl dítě, 

naším starostou byl starý laskavý muž 
jménem pan Lubomyr. Každý den od 
svítání do soumraku běhal panicky po 
celé vesnici a bezmocně sledoval, jak se 
vesničané potýkají se záplavami, požáry 
a dalšími neštěstími. Pan Lubomyr, ať už 
byl laskavý, jak chtěl, se totiž bál všeho – 
vody a výšek a psů a koček a ptáků a ne-
topýrů a myší a krys a samozřejmě tmy. 
V některých ohledech byl dobrým sta-
rostou: Byl přemýšlivý, velkorysý a sou-
citný. Ale jeho největší strach byl naší 
zkázou. Strach z pavouků.
Každé jaro, když slunce začalo vesnici 

prohřívat, nařídil všem farmářům a ves-
ničanům, aby našli a zabili každého pa-
vouka, kterého najdou na svém pozemku. 
První, kdo zabije stovku pavouků, získá 
cenu – krásný věnec jarních travin a kvě-
tin, který pletla starostova okouzlující 
dcera Malinka.
Poslušně jsme prohledávali naše domy, 

pozemky a pole a zabíjeli každého pa-
vouka, kterého jsme objevili. Šlo o ne-

radostný úkol, protože pavouci byli malí 
a plaší a nikdy nikoho nekousli, dokonce 
ani dítě ne. Ale tohle jsme dostali naří-
zeno, a to rovnou od starosty. A tak jsme 
celé moje dětství jednu neděli každé jaro 
věnovali zabíjení pavouků, a pak ještě 
jednu na podzim, když se těch pár přeži-
vších snažilo uniknout chladu tím, že se 
stahovali do našich domovů.
Během pár let pavouci vymizeli a pan 

Lubomyr byl velmi šťastný. Ale pak jed-
noho jara a léta naši úrodu a sady napad-
li škůdci všeho druhu – červi, hraboši, 
mravenci a vosy, takže jsme měli co dělat, 
abychom naše rodiny a dobytek udrželi 
naživu. Pak jedno dítě, chlapec Kostiuko-
vých, mladší než já, onemocněl podivnou 
skvrnitou horečkou, a stejně tak jeho 
sestra. Zanedlouho byla ve vážném sta-
vu většina dětí a několik dospělých, a to 
z nemoci, kterou podle všeho přenášely 
blechy.
Jen jedna rodina byla těchto strastí ušet-

řena – domácnost paní Romaniuk, která 
žila na okraji vesnice. Jejímu obilí a zví-
řatům se dařilo, stejně tak jejím dětem 
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i vnoučatům. Ona sama byla stará a hlu-
chá a její rodina se s vesničany stýkala 
jen málo, pouze v obchodu se smíšeným 
zbožím a během sklizně. Pokud se kdy 
dověděla o starostově příkazech, nikdy 
jim nevěnovala pozornost a ani její rodi-
na tak nečinila. A proto její dům zaplavili 
pavouci, kteří se krmili škůdci, jež by ji-
nak zničili i její obilí a úrodu a zaútočili 
na její dobytek. Toho roku se mnohokrát 
stalo, že ostatní farmáři a vesničané vy-
zývali její rodinu, ať jim poskytne jaké-
koli jídlo, které by mohla postrádat. Ro-
maniukovi se ke svým sousedům chovali 
štědře, protože měli víc, než sami snědli.
Takhle udrželi celou vesnici naživu, až 

do podzimních dožínkových slavností. 
Právě tehdy starosta na vlastní oči uviděl 
prázdné košíky, vyhublá zvířata a děti vy-
děšené a trpící nemocí.
„Jestliže nemáte nic,“ zeptal se šokovaně 

farmářů na náměstí, „jak jste přežili? Kde 
jste sehnali jídlo?“
Farmáři odpovídali jeden po druhém. 

„Stará paní Romaniuk, to ona nás živila. 
To ona nám dávala maso, brambory, tuří-
ny, ovoce, mouku a kukuřici.“
Mírný a tichý starosta se najednou roz-

zuřil. „Jak je možné, že ona má dost jídla 
pro všechny, zatímco se nikdo z vás ne-
dokáže uživit sám?“
Sedláci a vesničané se neodvážili od-

povědět. Jen v tichosti hleděli na špičky 
svých bot.
„Kde je? Kde jsou Romaniukovi?“
Farmáři ukázali na nejvzdálenější stá-

nek, u něhož stála paní Romaniuk se 
svým nejstarším synem Vasylem.
Pan Lubomyr se přiřítil ke stánku Ro-

maniukových a na vlastní oči se přesvěd-
čil, jakou úrodu přinesli: čerstvá kuřata 
a jehňata, řepu, zelí a mrkve, jablka, bo-
bule a obilí.
„Tohle je čarodějnictví!“ vykřikoval. 

„Tohle je práce ďábla!“
Paní Romaniuk starostu sotva slyšela, 

a tak se k ní naklonil Vasyl, aby jí situ-
aci vysvětlil. Ona jen pokrčila rameny 
a zavrtěla hlavou. „Nic zvláštního jsem 
neudělala. Byl to dobrý rok. Smolný pro 
ostatní.“ Sáhla do jednoho z přeplněných 
košů a vytáhla šťavnaté červené jablko. 
„Tady,“ nabídla, „dávám ti ho darem.“
Pan Lubomyr pohlédl na jablko a zděsil 

se, když na něm uviděl sedět malého pa-
voučka. Vyrazil ženě jablko z ruky a vy-
křikl: „Nařízení! Dal jsem všem nařízení! 
Snažíš se mě zabít?“
Otočil se a volal na strážmistra Rudni-

aka, vrchního obecního strážce zákona, 
a dožadoval se, aby byla paní Romaniuk 
i s rodinou vyvedena ze svého pozemku 
a poslána pryč ještě před setměním.
Vasyl se k matce znovu naklonil a vy-

světlil starostův výbuch. Přikývla a na 
rtech se jí roztáhl šibalský úsměv. „Ode-
jdeme, pokud si to přeješ,“ řekla. „Ale 
brzy se po nás budeš shánět.“
Řekla synovi, aby přivedl koně s povo-

zem, aby se mohli rychle vrátit domů 
a zabalit si. Pak se otočila zpět ke sta-
rostovi i strážmistrovi a všem shromáž-
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děným vesničanům. „Tohle jídlo tady pro 
vás všechny necháme. S mým požehná-
ním si vezměte, co potřebujete.“ Lehce 
pokývla hlavou, pak se obrátila a zamířila 
k místu, kde se měla setkat se synem.
„Neberte si to!“ hořekoval starosta. „Ne-

sahejte na to! Spalte to jídlo, stůl, stánek, 
spalte to všechno!“
Oči sedláků se zalily slzami, když stráž-

mistr přistoupil s pochodní ke stánku pl-
nému jídla, a sledovali, jak se vše mění na 
popel.
Noc poté, co se Romaniukovi sbali-

li a odešli, strážmistr a jeho muži vrhli 
i na jejich statek a zapálili i ten – dům, 
stodolu, pole i sady. Všichni pavouci Ro-
maniukových byli zabiti, až na jednoho 
– stará moudrá pavoučí matka jménem 
Anuška, která seděla na kameni na bře-
hu rybníka až na samém okraji pozemku 
Romaniukových. Ona, starosta, farmáři 
a vesničané, všichni sledovali plameny 
z dálky, zatímco se z nebe bez hvězd sná-
šely první sněhové vločky toho roku.

* * *
O tři měsíce později, před Vánoci, bojo-
vali farmáři a vesničané o život, ale sta-
rosta si jejich složité situace bohužel ne-
všímal. Víte, jeho okouzlující mladá dcera 
Malinka churavěla a on u ní trávil dny 
i noci a krmil ji tou trochou vývaru, který 
dokázal uvařit z těch pár scvrklých bram-
bor, jež měl ve sklepě. Obával se, že se ne-
dožije posvátného dne, a nebyl jediným 
otcem ve vesnici, který mě tento strach.

Sedm dní před Vánoci pana Lubomyra 
vzbudil křik, který se ozýval zpoza okna 
ložnice jeho dcery. Vztekle roztáhl závě-
sy a uviděl to, co uviděli vesničané: jednu 
z vysokých borovic před jeho domem do-
konale pokrývala leskle stříbrná, zmrzlá 
pavučina – krásná, propracovaná a zakáza-
ná. Chytil se za hruď a slabě vyjekl. Jak je 
to možné? Seběhl schody, vyrazil předními 
dveřmi ven a zůstal stát spolu s vesničany, 
ohromený a pobouřený ledovou dokona-
lostí pavučiny. Vrátil se do domu a znovu 
se objevil s pochodní, kterou zapálil v ku-
chyňských kamnech. Pak strom zapálil. 
Plameny šplhaly po větvích a stravovaly 
borovici, dokud z ní nezbyl jen ohořelý 
zčernalý kmen. Jeho dcera náhle zasténala 
a starosta běžel za ní, aby jí byl na blízku.
Tři dny před Vánoci pana Lubomyra 

znovu vzbudil křik a pláč vesničanů ozý-
vající se zpoza okna v ložnici jeho dcery. 
Roztáhl závěsy a spatřil, že druhá z bo-
rovic před jeho domem se leskne a blyští 
v jasném ranním světle, jemně zahalená do 
další zmrzlé pavučiny. Starosta se chytil za 
hlavu a vyjekl – jak se to mohlo dít? Sebě-
hl schody, zapálil další pochodeň a vyrazil 
ze dveří, nechápavě blekotal a zapálil dru-
hý ze stromů. Spolu s vesničany sledoval 
plameny stoupající vzhůru, až strom shořel 
na uhel. Dvě na uhel spálené vysoké boro-
vice teď stály bok po boku jako dva zčer-
nalé pařáty natahující se ze země. Chu-
dák Malinka najednou strašlivě zasténala 
a starosta spěchal do domu, zabouchl za 
sebou dveře.
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Den před Vánocemi pana Lubomyra 
vzbudil křik a pláč, které byly hlasitější 
než předchozí dvě rána dohromady. Ješ-
tě než roztáhl závěsy, věděl, co se děje, 
ale přesto to udělal a spatřil to, na co zí-
rali i všichni ostatní vesničané: Poslední 
přeživší borovici před domem halila le-
sklá ledová pavučina, která připomínala 
drahocenné perly a diamanty navlečené 
na nejjemnější stříbrné šňůrky. Nikdo 
z vesnice, dokonce ani starosta ne, nikdy 
neviděl nic tak nádherného. Starosta, na 
pokraji šílenství, vyrazil z domu, kvílel 
a naříkal, mával hořící pochodní a ho-
dil ji na poslední strom. Během chvíle 
byla borovice v plamenech a zanedlou-
ho z ní zbyla kouřící ruina jako z ostat-
ních. Malinka znovu vykřikla strašlivou 
bolestí a starosta utíkal zpět do domu 
s jistotou, že tohle je konec všeho.
A také byl.
Když se totiž starosta na Štědrý den 

vzbudil, zjistil, že nedokáže pohnout 
paží, nohou, dlaněmi, chodidly, ani ne-
mohl otevřít ústa. Shlédl na sebe a uvi-
děl, že je úplně uzavřen v pavučině tisíce 
pavouků. Byl paralyzovaný. Podíval se 
otevřenými dveřmi směrem k Malinčině 
ložnici – a zalapal po dechu, když spatřil 
dceru na podlaze, kde se svíjela bolestí, 
obličej i tělo podivně oteklé, a snažila se 
plazit směrem k němu.
Pak se starosta podíval na svou hruď 

a vykřikl. Seděla na něm totiž stará 
moudrá pavoučí matka Anuška, zírala 
na něj a měla pro něj tato slova: „Za-

bil jsi mnoho členů mé rodiny a snažil 
ses zabít i mě a tví sedláci a vesničané, 
dokonce i tvoje dcera kvůli tomu trpěli. 
A přesto jsi toho nenechal, dokonce ani 
na nejsvětější dny v roce ne. A tak jsem 
dnes přišla, abych ti dala velmi speciální 
dárek, tu nejcennější věc, jakou ti mohu 
dát.“
S tím se otočila na chuděru Malinku, 

která se plazila po podlaze. S hrůzou ji 
sledoval i starosta. Kůže na jejích dla-
ních, pažích a tváři najednou začala 
bublat a vířit, Malinka sebou mrskala 
a škrábala se, vzlykala a ječela. Jedno oko 
jí prasklo, pak i druhé, a z jejích očních 
důlků se rojily desítky, stovky malých 
pavoučků. Nato se hejna začala hrnout 
z jejích uší, nosu, úst, ze všech otvorů–
Opakuji, ze všech otvorů.
–a všichni se rozlezli po podlaze a míři-

li přímo ke starostovi.
„Můj nejcennější dar,“ řekla Anuška. 

„Mých mnoho, mnoho dětí. Veselé Vá-
noce, pane Lubomyre. Doufám, že si je 
užijete.“
Stovky a tisíce pavoučků lezlo na postel 

a přes jeho tělo, na obličej a do jeho ote-
vřených úst.
A to bylo naposled, co jsme ho viděli, 

nebo o něm slyšeli. Za celá ta dlouhá 
léta, co tu žiju, nikdo do toho domu ne-
vkročil a nikdo nevyšel ven.
Stará paní Romaniuk se vrátila do ves-

nice se svými syny a její nejstarší se stal 
starostou, ještě než sněhy té zimy slezly. 
Naše pole, sady a dobytek opět plně 
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prospívaly, stejně tak naše děti. A každý 
rok, abychom daly najevo naši vděčnost 
Anušce, vyrábíme slámové pavučiny, 
které věšíme na strop a nad dveře, a vá-
noční stromky zdobíme řetězy, aby nám 
připomínaly pavoučí sítě, které vytvoři-
la na třech vysokých borovicích. Učíme 
naše syny a dcery, že najít pavučinu je 
největší štěstí a že ji vždy mají nechat 
nedotčenou.
Vánoční pavoučice Anuška se totiž dívá 

a s ní i jejích
mnoho
mnoho
mnoho
mnoho
dětí.

Překlad: Martin Štefko

DAVID DEMCHUK
Píše pro divadlo i různá média. Jeho de-
butový román The Bone Mother (2017) 
byl nominován hned na několik ocenění: 
Scotiabank Giller Prize, Amazon First 
Novel Award, Toronto Book Award, Kob-
zar Book Award a v kategorii Nejlepší ro-
mán na Shirley Jackson Award. Ve stej-
ném roce byl zařazen mezi 100 nejlepších 
knih Globe and Mail a umístil se na 22. 

místě mezi 99 nejlepšími knihami roku 
National Post. O rok později kniha získala 
Sunburst Award v kategorii Adult Fiction 
za výraznost v kanadské fantastické litera-
tuře. Jeho druhý román RED X (2021) byl 
v roce vydání zařazen do Rakuten Kobo 
Top 20, CBC Books ho označil za nejlepší 
kanadskou beletrii roku 2021 a jako jeden 
z pouhých tří kanadských románů se do-
stal do žebříku Nejlepší kniha roku 2021 
New York Public Library. David Dem-
chuk má ukrajinské předky. Narodil se ve 
Winnipegu, od svých 22 let žije v Torontu.
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Skupinku přá-
tel (ať už 

p r o v á z a n ý c h 
kamarádskými 
či partnerský-
mi vztahy) si 
k sobě pozve 
jejich nová ka-
marádka. Po 
kratší chvilce 
posezení u sto-
lu si návštěvníci 
všimnou, že se 
nemohou hýbat. 
Brzy zjistí, že to 

je záměr jejich hostitelky, která se roz-
hodla nezvyklým způsobem všem odhalit 
taje jejich vzájemných vztahů. To vše jako 
svérázný způsob pomsty. Nehodlá však 
sílu jejich vztahů zkoušet jen slovně, ale 
i fyzicky a tak brzy dojde na první krev. 
Jak silná jsou pouta přátelství a kdo je co 
pro to své přátelství schopen vykonat či 
vytrpět?
Mám ženské filmy rád. Nahlíží na věci 

trochu jinak. Ne lépe nebo hůře, prostě 
jen jinak, což se mi líbí. V Among Fri-
ends nehrají jen ženy, to by zápletka ztra-
tila na svém kouzlu. Scénář však napsala 

filmová recenze

AMONG FRIENDS
Druhý režisérský počin sestřenice Michalea Myerse a dcery Joe Hallen-
becka. Čistě ženský pohled na hranice, meze a taje přátelství.

AMONG 
FRIENDS
Režie: 
Danielle Harris
Scénář:
Alyssa Lobit
Délka: 80 min.
Původ: USA
Rok: 2012
Hrají: Alyssa Lobit, 
Jennifer Blanc-
Biehn, Aj Bowen, 
Christopher Backus

režisérka, která se ve filmu objeví i v jedné 
z rolí, režírovala ho žena (z herecké strán-
ky znalá horrorových forem a stylů) a nej-
výraznější postavy filmu patří ženám. Ať 
už jde o velmi charismatickou a zajíma-
vou lesbu nebo jednu z dívek, která bě-
hem příběhu projde pozoruhodnou psy-
chickou a charakterovou proměnou.
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Honza Vojtíšek

Druhý režisérský počin jedné z královen 
horrorového řevu Danielle Harris nako-
nec dopadl lépe, než jsem čekal. Ač zalo-
žen převážně na konverzačním stylu a vi-
deo flashbackových scénách odhalujících 
důležité zvraty, nakonec si přijdou na své 
i příznivci mučení a gore a to v zajíma-
vě provedených scénách. Příběh i pointa 
jsou postupem děje sice lehce předvída-
telné, přesto má film spád. Kromě vizuál-
ní stránky příběh jede v linii vztahových 
komplikací jasně dané skupinky přátel, 
čímž zajímavě odhaluje tajná a nevidi-
telná zákoutí přátelství a všechny jeho 
možné slabiny. Znáte své přátele opravdu 
dobře? Víte, co od nich čekat nebo si my-
slíte, že víte, co by nikdy neudělali?
Nejvýraznějším a nejpovedenějším oka-

mžikem filmu je opravdu výborně na-
točená tripová scéna s natáčením filmu, 
v níž se samotná režisérka objeví ve skvě-
lé odkazové cameo roli, která musí potě-
šit většinu fandů žánru.
Film samozřejmě má své neduhy. Kromě 

již zmíněné předvídatelnosti by to patrně 
chtělo trochu čitelněji nastínit vzájemné 
vztahy přítomných, neboť je lehce mož-
né se rychle ztratit v tom kdo s kým, kdy, 
proč a jak.

Kvalitativně v Among Fields forma ne-
jednou předběhne obsah, i přesto lze říci, 
že je to hlavně pro dobro filmu a posílení 
jeho kvalit. Originální to moc není, ale 
zajímavé postupy a přístupy dílo dobře 
šperkují pro blaho věci.

Když už jsem začal recenzi vztahovým 
odkazem, sluší se informovat, že kromě 
Kane Hoddera (žánrově druhé nejzná-
mější jméno filmu) se v jedné z výraz-
ných rolí objeví pozdější manželka Kylee 
Reeseho či desátníka Hickse Jennifer 
Blanc-Biehn (vzali se v roce 2015).
Danielle Harris se již hlubokou rýhou 

zaryla do horrorového žánru coby hereč-
ka, zdá se, že by se mohla vydat i jiným 
směrem. Nezbývá, než jí to přát a doufat, 
že její další režisérské pokusy budou jen 
a jen lepší.
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Quentin (Q_P_) 
je na první 

pohled normál-
ní a průměrný 
americký tři-
cátník se všemi 
obyčejnými pro-
blémy. Pochází 
ze vzdělané ro-

diny, jeho otec je univerzitní profesor, 
sestra ředitelkou školy, jenže Q_P_ je 
trošku jiný. Po střetu se zákonem a od-
souzení za „sexuální přečin vůči obča-
novi národnostní menšiny“ si odpykává 
dvouletou podmínku, pravidelně navště-
vuje různé doktory a sociální pracovníky, 
pracuje jako správce domu, v němž by-
dlí univerzitní studenti. Je homosexuál. 
A vše podřizuje jednomu jedinému cíli. 
Jeho snem je vytvořit si vlastní ZOM-
BIE, poslušnou, povolnou a podřízenou 
ovečku.
Snad by se asi slušelo hned na začá-

tek přiznat, jak lehce lze propadnout 
neoprávněným předsudkům, které ve 
vás v dnešní době může kniha jménem 
Zombie z pera spisovatelky vyvolat. Ob-
zvláště patříte-li mezi ty, kteří se se jmé-

knižní recenze

JOYCE CAROL OATES: ZOMBIE
Napadlo vás někdy, že byste si mohli vytvořit vlastní zombie? Myslíte si, že by 
to bylo obtížné a problematické? Quentina to napadlo a ukáže vám, že to zase 
až tak moc těžké zrovna nebude. Tedy pokud jste trpěliví…

nem autorky setkávají poprvé nebo její 
(žánrově) rozsáhlé dílo, neznají. Jenže 
člověk míní a skutečnost mění. To, co si 
nakonec přečtete, patrně očekávat nebu-
dete.
Ale vezměme to postupně. Prvním po-

zitivním zjištěním během četby byl fakt, 
že forma přebíjí obsah. On obsah sám 
o sobě je překvapivě zajímavý, ale styl, 
jakým je román napsaný, mu poskytuje 
ještě více lesku a zajímavosti. Není to jen 
nutná součást faktu, že se příběh musí 
prostě nějak napsat, je to samostatná 
kapitola, svébytný element, který se na 
čtivosti a zajímavosti příběhu podílí ne-
malou mírou.
Kniha jako celek, jak svým obsahem, tak 

i stylem, jakým je napsána, mi vzdáleně 
připomínala Ellisovo Americké psycho. 
V žádném případě však nejde o plagiát 
ani epigon, to chraň mě jehla Q_P_ho. 
Každá z knih je svým způsobem origi-
nální, nalezl jsem pouze několik styčných 
bodů. Forma letmých, nijak nespecifi-
kovaných či chronologicky ukotvených, 
jakoby deníkových záznamů. Ich forma. 
Zdánlivě s obsahem a hlavní dějovou li-
nií nesouvisející a tedy „zbytečné“ kapi-

ZOMBIE
Překlad: Alice 
Rychetníková
Vydavatel: Mustang
Rok českého 
vydání: 1996
Počet stran: 172
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toly, které jen rozmělňují strmý běh děje. 
Na druhou stranu zapadají do kontextu, 
neboť pomáhají spoluutvářet charakter 
daného příběhu, respektive hlavního 
hrdiny. Trochu zvláštní a pro román ne 
zcela klasický jazyk. Oates je ještě mno-
hem hovorovější 
než Ellis, což se 
odvíjí od hlavní-
ho hrdiny.
Q_P_ by totiž 

mohl být vzdále-
ným bratrancem 
právě Ellisova 
Patricka Batema-
na. Představuje 
ovšem jakousi li-
dovější verzi. Re-
spektive je v ur-
čitých mezích 
Ba temanový m 
pravým opakem. 
Bateman je po-
sedlý dokonalos-
tí, luxusem a jeho 
život v high spo-
lečnosti se mu 
do krve zažral 
natolik, až je na-
prosto nepředstavitelné, že by kdy mohl 
žít jinak. Je to prostě do sebe zahleděný 
yuppie až za hrob. Q_P_ naproti tomu 
sice pochází na první pohled z podob-
ných poměrů, životní okolnosti jej však 
nakonec přivedly na opačný konec soci-
álního spektra. Trochu z donucení, tro-

chu z nutnosti dělá domovního správ-
ce, kromě své posedlosti ho nic jiného 
nezajímá, má jen velmi zúžený rozhled 
a v určitých ohledech se řídí punkovým 
No Future. Přesto mají něco společného. 
Oba jsou svým způsobem šílení (Bate-

man mnohem 
více co se týče 
významu toho-
to slova, u Q_P_ 
to je více jeho 
podstatou), ale 
oba si to svým 
způsobem ne-
uvědomují, pro 
oba je to napros-
to normální věc. 
Oba prostě občas 
někoho zabijí, 
ovšem každý z ji-
ných pohnutek. 
Batemanovi to 
někdy dělá radost 
nebo takto vy-
pouští natlakova-
nou páru a klidní 
svou rozbouře-
nou mysl, Q_P_ 
zabíjí v podstatě 

nechtěně, smrt je jen vedlejším produk-
tem jeho konání. Chce si totiž vyrobit 
vlastní poslušnou zombie a moc se mu 
to nevede.
Zombie je příjemně strohý román. Až 

mě překvapilo, že na těch pár stranách 
Oates dokázala občas příběh zavést do 
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mělkých stojatých vod. Ona strohost 
však má přínos v tom, že nikdy nedo-
jde na skutečnou nudu. Pokud vám sed-
ne styl vyprávění, jeho jazyk, struktura 
a svérázný humor, nebudou vás nudit ani 
pasáže, v nichž se nic moc neděje, nebo 
které se často opakují (Q_P_ho vnitřní 
touha po vlastním zombie, časté retro-
spektivní výlety do minulosti, obzvláště 
kolem Q_P_ova soudního procesu).
Oates je třeba přiznat, že z docela ba-

nální zápletky dokázala vytvořit zajíma-
vý, čtivý a poutavý příběh, který je místy 
dostatečně chladně mrazivý, tu a tam 
zabředne do vod nepříjemnosti, hnusu 
a odpornosti. Jeho velkou výhodou je, že 
přesně podle povahy hlavního hrdiny, se 
pořád drží v rovině jakési normality, a to 
je na něm to nejmrazivější. Je to jen dal-
ší, poměrně originální a zajímavý, vnitřní 
pohled do duše jedince, který se vymyká 
normálu (respektive tomu, co většina za 
normál považuje). Což je další spojni-
ce s Batemanem. Rozhodně nečekejte 
klasický zombie příběh, ať už starou či 
novou školu. Oates příběh oprostila od 
čehokoliv nadpřirozeného či magického 
(žádné oživlé mrtvoly, žádní šílení expe-
rimentující vědci, žádné voodoo). Přesto 
z příběhu obyčejného muže na počátku 
středního věku, který bez jakýchkoliv 
hlubších znalostí a zkušeností, jen na zá-
kladě několika časopiseckých a encyklo-
pedických článků, chce vytvořit zombie, 
opravdu mrazí. Pro jeho skutečnost, při-
rozenost, přístupnost.

Trochu mě zklamal závěr, respekti-
ve část před závěrem, která vychází do 
ztracena. Samotný závěr totiž alespoň 
trochu napravuje to, co možná předčas-
né a nezvykle rychlé a zbrklé vyústění 
románu kazí. Ona totiž ta hlavní linie 
příběhu, věnující se Q_P_ho posedlostí 
veverkou (pardon VEVERKOU) skon-
čí až moc rychle a v souvislosti s jejím 
dlouhým rozpracováním, trochu šíleně 
a neuvěřitelně.
Obecně mě však kniha velmi potěšila – 

originální zápletkou, originálním stylem 
vyprávění, příjemným jazykem, hloub-
kou a poctivým proniknutím do nitra 
hlavní postavy a vykreslením jejího cha-
rakteru. Z obecného hlediska je Q_P_ 
psychopat zasluhující svěrací kazajku 
a zamřížovanou vypolstrovanou celu se 
zazděnými okny a zavařenými zámky, 
během čtení vám to však takto připadat 
nebude. Q_P_ bude váš kamarád, které-
mu budete i držet palce. A to je na pří-
běhu to nejděsivější.

Honza Vojtíšek
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TRANSYLVANIE NAD TEMŽÍ ČÁST I.
„Toužím procházet se rušnými ulicemi vaše-
ho velkolepého Londýna, být uprostřed víru 
a shonu lidstva, účastnit se jeho života, jeho 
přeměny, jeho smrti a všeho, co ho činí tím, 
čím je.“

Hrabě Dracula, B. Stoker, Dracula1

„Zítra odjíždím z Londýna, člověk aby se tu 
bál o život. Je to hrozné (…)“

Austin, A. Machen, Velký Bůh Pan2

I. Hrůza se blíží k metropoli
Počátky strašidelné literatury3 sahají do 
druhé poloviny 18. století, kdy vznikl 
a rozvinul se gotický román. Jde o první 
fázi rozvoje literárního horroru4. Roku 
1 Překlad Tomáš Korbař, Praha, Odeon 1970, s. 

26. (pozn. překl.)
2 Překlad Jiří Živný, úprava překladu Michal 

Žák, Nakladatelství Mor 1992, s. 34. (pozn. překl.)
3 Pojetí „strašidelná [hrůzná – pozn. překl.] lite-

ratura“ jakož i „literární horror“ jsou v této mono-
grafii používány zaměnitelně jako synonyma. Je to, 
samozřejmě, jisté zjednodušení, ovšem ne chyba. 
Rozlišení na „strašidelnou literaturu“ a „horror“ 
sahá do dvacátých let 19. století a bylo zavedeno 
A. Radcliffe. Nevztahuje se k odlišení literárních 
děl, ale k odlišení psychologických efektů, které 
daný text vyvolává u čtenáře. „Hrůzou“ je strach 
z očekávané odpornosti, „horrorem“ – emocio-
nální reakce na již nastalou odpornost. Jelikož od 
okamžiku svého vzniku takřka každý výtvor „stra-
šidelné“ literatury operuje oběma druhy poetiky, 
striktní oddělování „literárního horroru“ od „stra-
šidelné literatury“ není možné označit jinak, než 
jako chybné.
4 M. Kruszelnicki neuznává gotický román za 

„literární horror“ a navrhuje hledat prameny to-

1764 Horace Walpole publikuje Otrant-
ský zámek5. Podle západních autorů je 
tato publikace všeobecně považována za 
počátek horroru jako literárního žánru6. 
Dílo anglického šlechtice rozjíždí hodně 
živelný – přinejmenším následujících pa-
desát let – žánr v preromantické literatuře, 
nazývaný „gotická romance“7. Největšími 
díly tohoto období jsou: Vathek Williama 
Beckforda8 (1786), Mnich Matthewa G. 

hoto žánru mnohem dříve (viz. M. Kruszelnicki, 
Oblicza strachu. Tradycja i współczesnosć horroru li-
terackiego, Toruń 2010, s. 24.). Autor se dokonce 
uchyluje k tvrzení, že „horror v žádném případě 
jako žánr neexistoval až do 20. století“, přizná-
vá však, že na přelomu 18. a 19. století se utvořil 
„strašidelný román“ (s. 33). Anna Gemra píše, 
že „Kořeny horroru jako žánru v podobě, s níž se 
dnes setkávají odběratelé v literatuře či filmu, je 
třeba hledat především v gotickém románu (gotic-
ké romanci)“. A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. 
Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wy-
branych utworach, Wrocław 2008, s. 3.
5 České vydání H. Walpole, C. Reeve, W. 

Beckford, A. Radcliffe Otrantský zámek / Starý an-
glický baron / Vathek / Sicilský román, Odeon, 1970.
6 B. S. Spratford, The Readers´ Advisory Guide to 

Horror, Chicago 2012, str. 2 a v díle jmenovaná 
literatura.
7 Tento termín se nezdá být anachronický, za 

„gotickou romanci“ raný gotický román označuje 
např. H. P. Lovecraft ve své známé, často citované 
eseji Nadpřirozený horror v literatuře, Warszawa 
2008. [Česky v H. P. Lovecraft, Bezejmenné město, 
Praha 1998 – pozn. překl.]
8 České vydání H. Walpole, C. Reeve, W. 

Beckford, A. Radcliffe, Otrantský zámek / Starý 
anglický baron / Vathek / Sicilský román, Odeon, 
1970.
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Lewise9 (1794) a romány Ann Radcliffe 
s The Italian, or the Confessional of the 
Black Penitents10 (1797) v čele.
Gotický román pozdního 18. století cha-

rakterizuje jistý otřepaný dějový vzorec, 
naznačený díly výše zmiňovaných spiso-
vatelů. Děj se zpravidla odehrává v nějaké 
staré, rozpadající se budově (gotický zá-
mek, letité opatství), popsané se všemi ar-
chitektonickými detaily, vytvářejícími at-
mosféru hrůzy. Autoři gotických romancí 
si proto libovali v komnatách, hrobkách, 
temných zákoutích a šerých katakom-
bách. Hlavní postavou je hrdinka, dívka 
neobyčejné krásy a velkých duševních 
vlastností. Obvykle tato hrdinka také pro-
padá strastem a během spásného útěku 
zabloudí do těchto temných chodeb, kde 
„průvan zhasne její lampu a celou scénu 
uvrhne do neproniknutelné temnoty“11. 
Typická stafáž gotického románu obsa-
huje také letitý rukopis, který rozšifrovaný 
hlavními hrdiny odhaluje nějaké děsivé 
odhalení nebo varování. Klasickým dějo-
vým prvkem se stal i zločinec, lotr nebo 
tyran. Hrdinka je z jeho vlivu osvobozena 
něžným a ctnostným mládencem, který se 
později ukáže být potomkem starobylého 
šlechtického rodu, zbaveného dědictví ro-
dinou výše zmíněného padoucha. Nelze 
opomenout postavu tajemného (jak také 
jinak) mnicha, který se ukazuje být buď 
9 České vydání Matthew Gregory Lewis, Mnich, 

Odeon, 1971.
10 Česky román nevyšel, slovenské vydání Ann 

Radcliffe, Talian, Smena, Text-Mórik, 1993.
11 M. A. Rustowski, Angielska powieść gotycka 

doby wiktoriańskiej, Katowice 1977, s. 8.

dobrotivým andělem (to zřídka), nebo 
ďábelským „adeptem machiavelistického 
umění“ (to častěji). Všechny tyto události 
„musely konečně mít romantickou scené-
rii“12.
Důležitější je, že onen vliv romantické 

scenérie byl zesilován skrze umísťování 
času a místa děje gotických románů v exo-
tických, z pohledu čtenáře této literatury, 
zemích. A tak se děj Otrantského zámku 
odehrává v Itálii, Mnich ve středověkém 
Španělsku, Vathek pak v Arábii. Umístě-
ní zápletky v méně či více vzdálené mi-
nulosti nebo v katolických či islámských 
zemích u anglického čtenáře vyvolává 
efekt „dvojí exotičnosti“, neboť „odlišnost“ 
postav a událostí je determinována rovněž 
skrze jiné náboženství13. Gotická romance 
se jako žánr začíná vyčerpávat od druhého 
desetiletí 19. století. Mnoho dalších násle-
dovníků triády Walpole-Radcliffe-Lewis 
buď nevydrželo do našich dob, nebo jsou 
čteni a zmiňováni pouze úzkým hlou-
čkem odborníků (a zarytých fanoušků). 
Jsou to nejednou věci průměrné, s malou 
literární hodnotou14. V té době se objevuje 
dílo, které nejen, že se vymyká schématu 
raně gotického románu, ale zároveň do 
žánru vnáší revoluci. Roku 1818 vychází 
Frankenstein M. Shelley15.

12 Tamtéž, s. 9.
13 J. Kokot, W świezle gazowych latarni. O angiel-

skiej prozie «gotyckiej» przełomu XIX i XX wieku, 
Toruń 2013, s. 10.
14 Což se přičinilo o vnímání gotického románu 

jako „literatury třetí, a dokonce čtvrté kategorie“, 
A. M. Rustowski, op. cit., s. 9.
15 České vydání M. Shelley, Frankenstein, Práce, 1966.
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Román M. Shelley nastínil několik dů-
ležitých témat, která v populární kultuře 
fungují dodnes. Jedním z nich je postava 
šíleného vědce a jeho díla, odpuzující-
ho monstra. Stala se důležitým prvkem 
v diskusi o vnímání modernosti16. Je také 
uznávám za první věděcko-fantastické 
dílo17. Gotický román v provedení mla-
dičké britské spisovatelky přestává být 
pouze lehkou zábavou. Frankenstein je 
nabitý závažným intelektuálním a filo-
sofickým obsahem. Toto dílo je přeplně-
no pesimismem, který později prosákl do 
celé fantastiky s protiprométheovským, 
16 A. Gemra, op. cit., s. 251.
17 Viz. Doslov B. W. Aldisse ke druhému polské-

mu vydání románu z roku 1989.

antiutopickým a skeptickým postojem 
k vědě18.
Frankenstein se také rozchází se zá-

pletkou gotické romance a její standardní 
sadou rekvizit. Už zde není antinomic-
ká dvojice: vznešený hrdina a krutý lotr, 
chybí v něm staré ruiny a mniši. Moder-
nizován byl také čas a místo děje. Jedna 
z nejdojemnějších scén románu, kdy se 
Victor zbavuje rozčtvrceného těla nepo-
vedeného ženského monstra, se odehrá-
vá na moři, u pobřeží Irska. Došlo k ja-
kémusi přenesení hrůzy do času a místa 
blízkého čtenářům románu.

II. Městské zvíře – Edgar Allan Poe 
a Muž davu (1840)

Spisovatelé pohybující se ve stylistice 
a estetice strašidelné literatury hleda-
jí nová témata a výrazové prostředky. 
Kultury symbolismu se snaží popsat 
a komentovat existující realitu, jejímž 
podstatným elementem v popisovaném 
období jsou města 19. století. V okamži-
ku, kdy Mary Shelley ještě tvoří, deset let 
před smrtí spisovatelky, americký autor 
publikuje povídku, která je jedním z prv-
ních, pokud ne prvním, obrazů města 
v mysteriózní literatuře. Muž davu19 Ed-
gara Allana Poea vychází tiskem v roce 
1840. Má-li být ikonou modernosti měs-
18 P. Brantlinger, The Gothic Origins of Science Fic-

tion, Novel: A Forum on Fiction, 1980, sešit 14, č. 
1, s. 32.
19 Povídka se dočkala minimálně 13 českých vy-

dání. Pro citace použit překlad Josefa Schwarze 
z Edgar Allan Poe, Jáma a kyvadlo a jiné povídky, 
Levné knihy KMa, 2002.
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to, tak Poeova povídka není, podle kriti-
ků, ničím jiným, než literárním podchy-
cením počátku této modernosti20.
Vypravěčem Poeovy obsahově enigma-

tické povídky je jménem neznámý člo-
věk, žijící v Londýně. Pozorně sleduje 
město a jeho nejcharakterističtější prvek: 
městský dav. Snaží se dosáhnout něja-
kého rozlišení, jakési klasifikace jedinců, 
kteří tento dav tvoří. Jakmile přichází ve-
čer, zaměřuje se na sešlého, starého muže 
a vydává se za ním. Ten ho, aniž by si něco 
kupoval, provádí městskými tržnicemi až 
do chudších čtvrtí města, ale nakonec se 
vrací do samotného centra. Ono proná-
20 Viz. B. Nicol, Reading and Not Reading «The 

Man of the Crowd»: Poe, the City, and the Gothic 
Text, Philological Quarterly 2012, Vol. 91, s. 469.

sledování se protahuje až do večera, pro-
bíhá až do následujícího dne. Nakonec 
vyčerpaný hrdina stane tváří v tvář muži, 
který si ho stále nevšiml. Vypravěč dochá-
zí k závěru, že je vinen nějakým hrozným 
zločinem.
Tento charakteristický prvek – městský 

dav – je první, co nám z obrazu města au-
tor ukazuje:

„Byla to jedna z hlavních tepen města a celý 
den se hemžila zástupy lidu. Jakmile se však 
začalo stmívat, davu ještě přibylo, a když se 
pak rozsvítily lampy, hrnuly se kolem oken 
dva husté, nepřetržité proudy lidí.“21

Dav, přinejmenším na počátku povídky, 
neprojevuje žádné děsivé vlastnosti, ne-
odpuzuje, ale přímo naopak – fascinuje:

„V této večerní době jsem tu takhle ještě ni-
kdy neseděl, a proto na mne to vzduté moře 
lidských hlav zapůsobilo novým, svěžím zá-
žitkem. Nakonec jsem si zcela přestal všímat 
ruchu v kavárně a plně se ponořil do pozoro-
vání toho, co se dělo venku.“22

Bdělý pozorovatel, jakým vypravěč pří-
běhu je, nevidí jednotlivé individuality, 
ale celé jejich kategorie. Generalizuje, dělí 
na skupiny, podřizuje dav jisté stratifika-
ci, když jeho jednotlivé členy na základě 
vnějších vlastností – oblečení nebo cho-
vání – přiřazuje ke konkrétním skupinám.
21 Edgar Allan Poe, Jáma a kyvadlo a jiné povíd-

ky, Levné knihy KMa, 2002, s. 231.
22 Tamtéž, s. 231.
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„Na těchto dvou velkých skupinách chodců ne-
bylo (…) nic význačného. Jejich oblečení bylo 
toho druhu, jakému se výstižně říká decentní 
(…) patricijové i řadoví občané společnos-
ti – zaháleči i lidé pilně si hledící svých zá-
jmů, obchodníci, podnikavci na vlastní pěst. 
Nevzbuzovali ve mně zvláštní pozornost. 
Nápadná byla kasta úředníků; rozpoznával 
jsem mezi nimi dvě výrazné skupiny.“23

Významné je, že když vypravěč hovoří 
o obyvatelích města, používá jazyk, jaký by 
používal přírodovědec pozorující zvířata 
v jejich přirozeném prostředí. Mluví tedy 
o „exemplářích“ a „jedincích“, kteří náleží 
k nějakému „druhu“, „rodině“ nebo „rodu“, 
nakonec o „ptácích ze stejného hnízda“, 
„výrazně zvířecích prvcích“ a také „tem-
nějších a běžných předmětech k probá-
dání.“ Pozorování městského davu je čin-
nost systematická, jakoby podřízena shora 
ustálené metodě. Poe tedy, slovy vypravěče 
své povídky, charakterizuje jednotlivé sku-
piny městského davu v souladu s místem, 
které v hierarchii londýnské společnosti 
zaujímají. Od osob, které jsou relativně vy-
soko (kupci, drobná šlechta), přes skupiny 
nacházející se o něco níže (násilníci, kteří 
se ještě „ovládají“, závislí karbaníci), a kon-
čí u patologické „inderclass“.

„Viděl jsem (…) čilé profesionální žebráky, 
hledící nevraživě na prosebníky lepšího pů-
vodu, (…) příšerné mrzáky, poznamenané 
neodvratnou smrtí, kteří se vrávoravě ši-

23 Tamtéž, s. 231-232.

nuli davem (…) ženy velkoměsta všech tříd 
a všech věků – dokonalou krásku v rozpuku 
ženství (…)“24

Poe do „tajemného příběhu“ zavádí také 
jistý prvek, který se pro „městskou gotiku“ 
stává charakteristickým stejně, jako temné 
kobky v gotické romanci. Tímto prvkem 
je plynová lampa prosvětlující noc, kte-
rá sevřela metropoli. V současnosti tento 
prvek nemůže chybět v žádném „gaslight 
fantasy“25 filmu nebo románu, stal se totiž 
ikonou tohoto žánru.

24 Tamtéž, s. 233.
25 Termínem „gaslightfantasy“ se označuje sub-

žánr fantasy, který využívá stafáž viktoriánské 
nebo eduardovské éry.
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„(…) světlo plynových lamp, zprvu matně 
soupeřící s hasnoucím dnem, konečně svůj boj 
vyhrálo a vrhalo na všechno trhavý, třpyt-
ný lesk. Všechno bylo temné, a přece skvoucí 
(…)“26

I přes svou modernost je povídka E. A. 
Poea – ve svém, dalo by se říci, „jádru“ 
– gotickou prózou. Stařec, sledovaný vy-
pravěčem, totiž zjevně bloudí po městě. Je 
ztracen, nemůže nalézt žádnou cestu, kte-
rá by jej vedla k nějakému smysluplnému 
cíli. Nakonec vždy cestu končí v místě, ve 
kterém ji začal.

„Překvapilo mne však, když jsem zjistil, že 
náměstí obešel, pak se otočil a stejnou cestou 
se vracel. A ještě víc jsem užasl, když jsem 
seznal, že tuto procházku několikrát opakuje 
(…)“27

Londýn se tedy stává klasickým go-
tickým labyrintem. Je to prostor, který 
hrdiny nejen vytváří, ale také spojuje28. 
Povídka končí vypravěčovým konstatová-
ním: sledovaný stařec, vinen nějakým zlo-
činem (text naznačuje, že to byla vražda), 
je „mužem davu“.

„Bylo by marné chodit za ním; víc už bych se 
nedozvěděl ani o něm, ani o jeho skutcích.“29

26 Tamtéž, s. 234.
27 Tamtéž, s. 236-237.
28 A. Izdebska, Gotyckie labirynty, [v:] G. 

Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik (red.) Wokół 
gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, 
Kraków 2003, s. 36.
29 Edgar Allan Poe, op. cit. s. 239.

Je třeba upozornit, že vypravěč nabyl 
jakousi znalost o „muži davu“. Alespoň 
se o to snažil. Vydal se pronásledovat 
pravdu o obyvateli moderního města. 
Zajímavou interpretaci tohoto motivu 
přednesl Charles Baudelaire. Francouz-
ský básník Poeovu povídku považuje za 
paradigma současného umělce. Pouze 
schopný tvůrce má schopnost se do davu 
současně vnořit i z něj vykročit, a to pro-
to, že jako jediný dokáže odhalit a po-
chopit jeho jednotlivé součásti30.
V anglické gotické literatuře 40. a 50. let 

19. století byl Londýn často představován 
jako znetvořený a zdeformovaný prostor. 
Jak píše Joanna Kokot, byly to texty na-
vazující na tradici gotické romance, vyu-
žívané ne pro to, aby se popsali zříceniny 
zámků, prokletá opatství nebo malebné 
lesy, ale čtvrti metropole. Nejočividněj-
ším způsobem tuto tradici využívali lev-
né „pennydreadful“31, jejichž nejcharak-
terističtějším autorem byl George W. M. 
Reynolds32.
Na jejich pozadí se Poeova povídka jeví 

jako dílo přelomové a novátorské. Není 
to čistě mechanické přestavení rekvizit 
a scenérií románů 18. století do reálií 
současného města. Americkému auto-
rovi šlo ponejvíce o analýzu moderní 
metropole, o popsání, v rámci literární 
fikce, moderních jevů a procesů, než jen 
o osvěžování již zastaralých schémat.

30 B. Nicole, op. cit. s. 470.
31 Britské „šestákové romány“, publikované nej-

častěji po částech.
32 J. Kokot, op. cit. s. 36.
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III. Přízračné město z noční můry 
– Robert Louis Stevenson a Podivný 

případ dr. Jekylla a pana Hyda (1886)
Poeova povídka a romány Reynoldse 
i jeho následovníků jsou považovány za 
pionýrská díla v žánru strašidelné literatu-
ry, kterým je „městská gotika“. Jeho roz-
voj a vznik „městské hrůzy“ v již ustálené 
formě však připadá na 80. a 90. léta 19. 
století. Znamená to, že mezi ranými díly 
velkoměstského horroru a klasickými díly 
tohoto žánru uplynulo přes čtyřicet let.
Samozřejmě jak civilizace, tak i kultura 

nestály po tu dobu na místě. Londýn byl 
osobitým centrem jich obou. Britské impé-
rium se stalo nejsilnější zemí světa, a jeho 
hlavní město nejdůležitější metropolí Ev-
ropy. Do podoby symbolu nadvlády Im-
péria vyrostla Světová výstava (The Great 
Expo), která proběhla v Hyde Parku roku 
1851. V roce 1863 pak došlo k otevření 
první podzemní dráhy na světě. Byla to 
událost, která současníky nadchla takřka 
stejně jako Expo. Peter Ackroyd, popisu-
jící tuto událost, odráží atmosféru velké-
ho svátku: „Na zahajovacím ceremoniálu 
sešlo se v Paddingtonu 700 hodnostářů 
a několik vlaků je provezlo tunely. Rytina 
The Trial Trip On The Underground Ra-
ilway ukazuje otevřené vagóny plné mužů, 
kteří těsně před vjezdem do tunelů mávají 
cylindry. Na druhém konci tunelu, na Fa-
rrington Street cestující vítaly policejní 
orchestry. Následujícího dne byly linky 
zpřístupněny obyčejným lidem.“33

33 P. Ackroyd, Londyn podziemny, Poznań 2015, 
s. 136.

A linky metra měly koho vozit, na ne-
dostatek pasažérů si přepravci nemohli 
stěžovat.

V 19. století byl zaznamenán sedmi-
násobný nárůst obyvatelstva Londýnu. 
Město se rozrůstalo a rozvíjelo, pohlco-
valo nové oblasti a zhušťovalo počet oby-
vatel v oblastech již zurbanizovaných. 
19. století je století uhlí a páry, zrození 
moderních politických směrů, industria-
lizace, masové kultury a migrace ze vsi do 
města. Prudké změny, k nimž došlo od 
konce 18. století do poloviny století ná-
sledujícího, měly však i svou odvrácenou 
tvář, oběti a dramata. Jedním z nich byl 
zrod obrovské masy chudiny, vegetující 
v extrémně špatných podmínkách nej-
horších čtvrtí metropole.
Ještě před vraždami Jacka Rozparovače, 
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před morálními vtípky anglických de-
kadentů, před diskusí o osudu chudiny 
a před epidemií tyfu z počátku 20. století 
britským veřejným míněním otřásl jistý 
skandál. Možná nebyl prvním varovným 
signálem, ale byl prvním takto drastic-
kým symptomem, ukazujícím Britům, že 
jejich milovaná metropole má i temnou, 
odpuzující stranu.
V červnu 1885 anglický investigativ-

ní novinář William Thomas Stead na 
stránkách The Pall Mall Gazette pu-
blikoval sérii článků pod názvem The 
Maiden Tribute of Modern Babylon34, 
v němž rozebíral téma dětské prostituce 
a způsobů, jak jsou k ní nuceni nezleti-
lí. Stead odhalil rozměr tohoto dodnes 
pobuřujícího jevu. Jeho články byly také 
obviněním střední a vyšší třídy. Novinář 
bez okolků popisoval případy „kupování“ 
dětí anglickými měšťany i aristokraty za 
účelem sexuálního vykořisťování. Podle 
současných badatelů LateVictorianGo-
thic „dvojí povaha města nebyla nikdy 
dříve tak výrazně zobrazena, jako v tom-
to obrazu vykořisťování chudých privile-
govanými boháči“35. Novinářské pátrání 
přineslo nejen ohlas autorovi, ale také 
vyvolalo změny v legislativě: v trestním 
zákoníku, schváleném v roce 1885, byly 
kriminalizovány sexuální aktivity s mlad-
šími šestnácti let a nařízeny přísné trestní 

34 http://www.attackingthedevil.co.uk/pmg/tri-
bute/mtl.php.
35 L. Dryden, The Modern Gothic and Literary 

Doubles: Stevenson, Wilde and Wells, London 2003, 
s. 52.

sankce za nucení děti k prostituci36. Jako-
by „náhodou“ byla zmíněným trestním 
zákoníkem znovu zavedena trestnost 
homosexuálních styků, což bude mít ob-
rovský vliv na život jistého irského spi-
sovatele…

Nezávisle na následcích změn v trestním 
zákoníku, způsobených společenskou 
rezonancí po zveřejnění The Maiden 
Tribute of Modern Babylon, cyklus 
Steadových článků upozornil britskou 
společnost na dvě literárně zajímavá té-
36 G. Soderlund, Sex Trafficking, Scandal, and the 

Transformation of Journalism, 1885-1917, Chicago 
2013, s. 60.
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mata: zneužívaní dětí a lži nejváženějších 
občanů Impéria.
Jedna z nejznámějších novel R. L. Ste-

vensona, Podivný případ dr. Jekylla 
a pana Hyda37, začíná scénou, která ne-
mohla nechat čtenáře, jen o několik mě-
síců dříve pobouřeného osudem v Lon-
dýně ukřivděných dětí, lhostejného:

„(…) cesta vedla městskou čtvrtí, kde ne-
bylo doslova vidět nic, než svítilny. Ulice 
za ulicí, a všude lidé spali – ulice za ulicí 
a všude plno světel jako k nějakému procesí, 
ale všude liduprázdno jako v kostele – až 
mě to přivedlo do takového duševního stavu, 
kdy člověk nastavuje uši a div nezatouží, 
aby se mu zjevil strážník. A najednou jsem 
uviděl dvě postavy – malého mužíčka, který 
si rázně spěšně vykračoval směrem k výcho-
du, a asi osmileté až desetileté děvčátko, kte-
ré utíkalo postranní ulicí, co mu nohy stači-
ly. No a na rohu se samozřejmě srazili, a teď 
přijde ta hrůza – muž klidně na děvčátko 
šlápl a nechal je tam ležet na zemi. Děvčát-
ko se dalo do křiku.“38

Již v těchto prvních slovech autor vy-
kresluje lehce snový obraz města. A zde 
opět máme využitý motiv plynové lampy 
jako přirozené a očividné přísady „měst-
sko-gotické“ scénografie. Vrací se ve snu 
jednoho z protagonistů, který v noční 
37 První vydání v češtině jako R. L. Stevenson, 

Podivný případ Dra Jekylla a pana Hyda, Praha 
1900. Citace z novely z vydání R. L. Stevenson, 
Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda, Praha, 
1965.
38Tamtéž, s. 25.

vizi prožívá dříve vyslechnutý příběh 
o ublížení dítěti:

„[Utterson] viděl nekonečné řady svítilen 
v městě pohrouženém do noční tmy, pak po-
stavu uspěchaného chodce, pak děvčátka, jak 
běží od lékaře, potom se ti dva srazili a lid-
ský Džagannáth bezohledně na děvčátko 
šlápl a šel dál, nedbaje na jeho křik.“39

Plynová lampa se vrací také v okamžiku, 
kdy se příběh otírá o nejchudší oblasti 
Londýna, kde hrdinové hledají zločinné-
ho Hyda:

„Neutěšená čtvrť Soho, když ji advokát 
viděl v takových náhlých proměnách, s blá-
tivými ulicemi, ošuntělými chodci a svítil-
nami, jež snad ani nebyly ráno zhašeny, 
nebo byly znovu rozsvíceny, aby zápolily 
s opětným náporem ponuré tmy – ta neutě-
šená čtvrť mu připadala jako nějaké město 
ve strašidelném snu.“40

Máme zde tedy scénu, v níž odpudivé 
individuum takřka zabije dítě, snovou 
vidinu této události a návštěvu v lon-
dýnských slumech. V každém z těchto 
fragmentů hrdiny doprovází plynová 
lampa. Nebyla to, samozřejmě, náhoda. 
Arthur Machen, citovaný zmiňovaným 
39 Tamtéž. s. 32. Džagannáth je hindustánské 

jméno (česky Pán světa) indického boha Višnua. 
Jeho socha stojí v chrámu ve městě Púri, jehož uli-
cemi bývala při náboženských slavnostech vezena 
na velkém voze. Pod kola tohoto vozu se v extázi 
vrhali fanatičtí věřící. (pozn. překl.)
40 Tamtéž. s. 44.
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P. Ackroydem, psal ve 20. letech 20. sto-
letí o fenoménu londýnského plynové-
ho osvětlení takto: „Plynem osvětlovaný 
Londýn byl ‚plný chvály a lesku‘, ale teď 
‚bych ho označil za zachmuřený a po-
nurý, doménu stínů a temných zákoutí, 
slabě osvětlený rozechvělými a nejistými 
žlutými plamínky‘.“41

Jakoby na základě kontrastu s obrazy 
bídy, Stevenson maluje Hydeovo sídlo na 
Soho jako rezidenci bohatou, bezpečnou 
a čistou. Byt užívaný vrahem

„měl (…) jen dva pokoje, ale zařízené 
vkusně a přepychově, byla tam kredenc plná 
vína, stříbrných mís a příborů a jemného 
stolního prádla, na zdích tu a tam visel dob-
rý obraz (…)“42

Je tedy možné položit si otázku, proč 
autor vybral pro lokalizaci Hydeova bytu 
tak nuzné okolí, když tento hrdina neměl 
v úmyslu rezignovat na luxus a eleganci. 
Odpověď může obstarat pochybná sláva 
Soho jako centra londýnského obchodu 
se sexem. „I když se Stevenson v novele 
distancoval od zjevného probírání sexu-
ální tématiky, je možné spekulovat, že 
Hydeovy noční výpady a Jekyllovy ne-
legální radosti byly částečně spojeny se 
zneužíváním dětí odhaleným Steadem 
v červenci toho samého roku.“43

Stevensonova novela nejen, že literár-

41 P. Ackroyd, Londyn. Biografia, Poznań 2011, 
s. 465.
42 R. L. Stevenson, op. cit. s. 45.
43 L. Dryden, op. cit. s. 54.

ně přetvářela sociální šok, který vyvolalo 
otištění The Maiden Tribute… Toto dílo 
předjímalo další šokující případ, narozdíl 
od aféry odhalené Steadem slavné do-
dnes: vraždy ve Whitechapelu.
Východní Londýn, koncem 19. století 

nemající vůbec dobré jméno, se díky či-
nům nejznámějšího viktoriánského zlo-
čince natrvalo zapsal do masového vědo-
mí jako místo až do morku kostí zkažené 
a neobyčejně nebezpečné. „Kdyby Jack 
Rozparovač zabíjel kdekoliv jinde, nebo 
v jiné době, dnes, v celé historii zločinu, 
by byl sotva drobnou poznámkou pod 
čarou, jen sotva známou kuriozitou, tu 
a tam tématem nějaké knihy. Ale to se 
nestalo. Náhodou – je málo pravděpo-
dobné, že úmyslně – se Jack Rozparovač 
dopouštěl svých zločinů v místě, které 
samo o sobě představovalo nebezpečný 
a děsivý pupek viktoriánské společnos-
ti.“44

IV. Svůdný démon ve West Endu 
– Arthur Machen a Velký bůh Pan 

(1890/1894)
Londýn je, kromě velšského venkova, 
oblíbeným místem děje příběhů Arthu-
ra Machena, z nichž je polskému čtenáři 
známý pouze výbor nejlepších poví-
dek45. Hlavní město britského impéria se 
v těchto dílech jeví jako město z básně 
nebo noční můry. Podle Janiny Kokot 
jde Machen ve vykreslování urbanistic-
44 P. Begg, Kuba Rozpruwacz. Historia Komplet-

na, Warszawa 2010, s. 14.
45 A. Machen, Inne światy, Toruń 2007.
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ké krajiny rozhodně dál než např. Ste-
venson nebo Wilde. Nejen fantastické 
události popsané v např. Velkém bohu 
Panovi, leč také samotný obraz městské-
ho prostoru vyžadují, abychom odvrhli 
mimetický obraz představeného svě-
ta těchto děl. S realitou totožný model 
univerza je nakonec negován, a „zdánli-
vě známá místa se ukazují být cizí – ne 
proto, že jsou známá, ale právě proto, že 
jsou známá. To, co je ojedinělou epizo-
dou u jiných spisovatelů (…) se ukazu-
je pravidlem, sugescí ukrytých hloubek, 
smyslem pro tajemství ukrývající se za 
tou zdánlivě známou a uspořádanou re-
alitou“46.

46 J. Kokot, op. cit., s. 39.

Tajemnost města je odhalena skrze hr-
diny Machenova románu ještě dříve, než 
jsou zataženi do jakékoliv události fan-
tastického charakteru. Ono odhalení je 
provokováno postavami, které se chápou 
role detektivů. Nehledají však pachatele 
zločinu, ale jakékoliv podivné události, 
vykračující mimo každodenní všednost47.

„Pan Clarke (…) byl osobností, v jejíž po-
vaze se dost nezvykle mísila opatrnost se 
zvědavostí, ve chvílích soustředění myslel 
na všechny neobyčejné a výstřední záleži-
tosti s neskrývanou nechutí. A přece hluboko 
v jeho duši bděla zvědavost s očima široce 
otevřenýma a skrývala se úcta ke všem skry-
tým a tajným složkám lidské přirozenosti. 
To poslední v něm převládlo (…)“48

Machenův Londýn již není přeplněný 
prozaickými zločinci ani šílenými vrahy 
jako z díla George W. M. Reynoldse. Ve 
Velkém bohu Panovi se namísto toho 
objevuje femme fatale, přinášející zhoubu 
svým aristokratickým milencům. Helen 
je v podstatě něčím více než vrazi a zlo-
ději. Pochází z démonického spojení lid-
ské ženy a starobylého božstva. Tato po-
stava vychází přímo z gotické tradice a to 
z děl v této tradici nejtemnějších. Po-
dobně prokleté bytosti je možné potkat 
u Lewise (Matylda) nebo Le Fanu (les-
bická upírka Carmilla). Ovšem s tím, že 
na rozdíl od svých předchůdkyň, nejsou 
místem působení Helen španělské kláš-
47 Tamtéž.
48 A. Machen, Velký bůh Pan, Brno 1992, s. 11.
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tery nebo opuštěné kraje Styrie, ale salóny 
a ložnice v domech moderní metropole49.
A právě toto dílo šokovalo britskou spo-

lečnost. Ne popisy, ale v podstatě jen jem-
né náznaky úchylek a Helenina dravého 
a bujného erotického života pobouřily 
čtenáře. Autor Velkého boha Pana byl 
označen za dekadenta se sklony k perver-
zi, byť, jak píše Marek Nowowiejski, byl 
prudérní takřka stejně jako všichni jeho 
současníci50.
Helen je monstrem, a tato zrůdnost se 

pojí s její sexualitou. Žena-démon svá-
dí své oběti, aby se stala příčinou jejich 
zkaženosti, pádu a nejčastěji sebevraždy. 
Jeden z těchto nešťastníků, zničený a od-
vržený, říká:

„(…) tato žena, mohu-li jí vůbec nazvat že-
nou, zkazila mou duši. O svatební noci jsem 
seděl v její ložnici v hotelu a poslouchal její 
monolog. Seděla na posteli a krásným hlasem 
mluvila o věcech, o nichž bych se neodvážil 
šeptnout ani za nejtemnější noci, sám upro-
střed pouště.“51

Lze si položit otázku, proč tak silně šoko-
vala viktoriánské čtenáře tato Machenova 
povídka, a ne o více než dvacet let starší 
Le Fanuova novela. Vždyť to byl Irčan, 
kdo takřka doslovně popisoval homosexu-
ální milostný vztah mezi ženami, Velšan 
se naproti tomu pouze mlhavě zmiňuje 

49 J. Kokot, op. cit., s. 41.
50 M. Nowowiejski, Úvod (v:) A. Machen, Inne 

światy, Toruń 2007, s. 6.
51 A. Machen, op. cit., s. 17.

o nějakých „nočních můrách“ a „odpor-
nostech“ a spojuje je s Heleninou sexuální 
aktivitou.
Ženská postava z Velkého boha Pana 

byla rozhodně v rozporu s akceptovaným 
vzorem ženy v britské společnosti konce 
19. století. V souladu s tehdy dominují-
cí ideologií se tvrdilo, že ženy jsou tak-
řka zbaveny sexuálních potřeb. Potlačení 
vnímavosti pro erotické aspekty života se 
považovalo nejen za normální, ale také za 
žádoucí52. Za porušení jistého tabu ovšem 
nebyla považována jen samotná zmínka 
o sexuální aktivitě žen. Čtenáře koncem 
19. století muselo šokovat, že se Heleniny 
oběti rekrutovaly ze smetánky londýnské 
společnosti. A co je horší, oni ctihodní, 
mladí Angličané zkaženost a úpadek sami 
vyhledávali.

„Co asi tak vážený gentleman z venkova 
(…) hledal v tak divném domě, jako bylo čís-
lo 20?“53

Odpověď na tuto otázku se nachází v tom 
samém odstavci. Nešťastní mládenci hle-
dali ženu, stejně přitažlivou jako nebez-
pečnou.

„Všichni, kdo ji viděli před soudem, říkali, že 
je to ta nekrásnější a zároveň nejodpornější 
žena, jakou kdy spatřili.“54

52 A. Gromkowska – Melosik, Kobieta epoki 
wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, 
Kraków 2013, s. 94.
53 A. Machen, op. cit., s. 21.
54 Tamtéž.
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Machen ve své povídce narušil jistý ste-
reotyp, pojící zkaženost a úpadek měst-
ských komunit s jejich rozdělením na zá-
padní a východní část. Smrt a degenerace, 
úpadek a podlost byly do té doby rezer-
vovány pro tu druhou. Aby to zdůraznil, 
používá odkaz k nejznámějšímu zločinu, 
spojenému právě s horší částí metropole:

„Policie byla nucena přiznat, že absolut-
ně není schopna zatknout špinavé vrahy 
z Whitechapelu, ani jim přijít na stopu. 
A při strašných sebevraždách na Piccadilly 
a Mayfairu byla už úplně v koncích, protože 
vysvětlovat zločiny ve West Endu pouhou 
krutostí, jak se to dělalo v East Endu, nebylo 
možné.“55

Autor při psaní svého příběhu čtenáře 
nešetří geografickými detaily. Můžeme 
přesně vysledovat, kde Helen „hodovala“ 
a kde bydleli muži, které ničila. Villiers 
potkává Charlese Herberta na Rupert 
Street ještě dříve, než ten druhý umí-
rá v domě obývaným démonem na Paul 
Street. Další lokací je fiktivní Ashley 
Street, která není ničím jiným, než sever-
ní částí exkluzivní Piccadilly56 a nejexklu-
zivnější čtvrť metropole, Mayfair, na níž 
femme fatale přináší epidemii sebevražd.
Ve vědomí průměrného Londýňana na 

počátku poslední dekády 19. století zlo 
a degradace nepřekračovaly neviditelnou 
bariéru, oddělující East End od West 
55 A. Machen, op. cit., s 32.
56 S. Karschay, Degeneration, Normativity and the 

Gothic at the Fin de Siècle, Palgrave 2015, s. 109. 
Přístup přes Google Books.

Endu. A. Machen tím, že přivedl perso-
nifikované zlo do nejelitnější části britské 
metropole, zbořil status quo.

Piotr Borowiec
Překlad: Honza Vojtíšek
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Vojtěch Žák

povídka

LÍTICE 

V posledních dnech skoro nespal. Ne-
dokáže jíst… a když už něco sežvýká, 

stejně necítí, jak to chutná.
Má strach. Svírá se mu žaludek, hrud-

ník, srdce, močový měchýř. Včera se po-
močil na ulici a ještě několik minut tr-
valo, než si to uvědomil.
Hlavně znovu neusnout.
(musíš ho zabít)
slyší v hlavě
(musíš ho zabít, jinak nebudu mít pokoje)
Miloval ji, dokud ještě byla naživu. 

Dokud. Našli ji na okraji řeky, v napůl 
servaných šatech. Udusil ji. Předtím, po-
tom, nebo během, těžko říct.
Věděl to ještě dřív, než mu to řekli přá-

telé, než se to dočetl v novinách, než na 
něco přišla policie. Protože tehdy začaly 
ty sny.
(Danieli)
povídaly
(chtěla bych ti něco říct. Chci ti říct, že 

jsem mrtvá.)
Neustávaly.
(musíš ho zabít, nebo nebudu mít klid)
říkaly mu

(takhle se to stalo)
Nikdy ji nemohl mít, ale musel se dívat. 

Ve snu není způsob, jak odvrátit zrak. 
Zkusil to. 
Daniel sledoval, jak se MU podbízí. Vi-

děl, jak si to rozmyslela. Díval se, jak ji 
škrtí. Nejspíš ani nevěděl, co dělá. Byl 
opilý. Rozzuřený. Daniel cítil jeho my-
šlenky. ON miloval Kláru, holku svý-
ho bráchy. Pozoroval je, jak to dělají, 
a Klára to věděla, dívala se na NĚJ skrze 
škvírku dveří a mačkala si prsa a hladila 
si bradavku, provokovala ho!
A pak to řekla svému příteli.
Zbil HO jako psa. Vysmál se MU, že 

nikdy nebude mít holku.
Takže když ji teď konečně měl – když 

se mu podbízela, opilá, ale najednou se 
stáhla – ani nevěděl, co dělá, prostě ji 
popadl za krk a vzal si ji.
A teď byla mrtvá.
(zavraždil mě)
Teď byla mrtvá a nemohla mít klid. 

Dokud nebude vrah mrtvý.
Daniel svírá nůž. Čeká na rohu ulice, 

kousek od JEHO domu, ve tmě lampy, 
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skrytý za stromem. Čas od času kolem 
někdo projde, ale Daniel ví, jak ON vy-
padá. Trochu nižší než Daniel sám, ale 
s širšími rameny.
Už se mu zase chce na záchod. Dlaně 

má zpocené, kuchyňský nůž mu klouže 
v dlaních.
Támhle. Ta ztěžka se potácející postava. 

Vypadá jako ON.

Sevře nůž pevněji, po-
zvedne ho k uchu, už se 
rozpřahuje k úderu…
Ne, není to ON. Ještě 

drahnou chvíli to není ON.
Blíží se druhá hodina 

ráno.
Konečně přichází. Potácí 

se, cestou si něco brouká. 
A… pláče? Proboha, na-
prosto bulí!
(to je on. Musíš ho zabít!)
Proč?
(jinak nebudu mít klid!)
Miloval ji, ale na tom už 

dávno náleží. Chce jenom 
pokoj.
Chce spát.
Chce jíst.
Chce žít!
Daniel je celý v černém 

a na hlavě má kapuci. Je 
zima, ale záda mu přesto 
zalévá pot, a když ON pro-
jde kolem stromu, Daniel 
se vynoří ze stínu a bodne.
Nečekal tak tvrdý náraz. 

Nečekal, že se mu malíková hrana za-
sekne o širokou, tupou stranu čepele, 
nečekal, že bude tak těžké probodnout 
kůži, nečekal, že HO nezabije hned prv-
ní ranou! Nečekal takový zvuk! A neče-
kal JEHO výkřik! Nečekal, že se do něj 
opře plnou silou, že s ním praští o strom, 
Daniel to nečekal, nečekal, nečekal!
(ano!)
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Jenže Daniel má nůž. A bodá. Bodá dál 
a dál. S každou ránou se hrotu poddává 
bunda, mikina, triko, kůže, maso. S kaž-
dou ranou stříká krev! Bodá všude, kam 
se dá. Občas narazí na kost.
(ano, ano, ano!)
Bolí to! Jak ho to kruci může bolet?
(zabij ho, ať mám klid…)
A ten křik. Ten nekonečný křik… uti-

chá.
(… protože dokud vrah není mrtvý, nemá 

zavražděná duše pokoje!)
Potom se tělo zhroutí. Daniel stojí nad 

ním a třese se. Necítí nic.
Nic!
Uteče.
Nůž hodí do řeky.
A potom půjde domů.
Ale ta slova…
Dokud vrah není mrtvý, nemá zavraždě-

ná duše pokoje.
„Jak jsi to myslela?!“ vykřikne do noci. 

„Já jsem teď přece taky vrah!“
Jenže nikdo mu neodpoví. Poprvé za 

mnoho, mnoho dní se dočká jenom ticha.
Je pryč… Je pryč! Má pokoj. Může spát! 

Může žít!
Jenže…
Dokud vrah není mrtvý, nemá zavraždě-

ná duše pokoje.
A kdesi daleko odsud má jedna holka 

sen o bratrovi svého přítele.
(Kláro)
povídá jí
(chtěl bych ti něco říct. Chci ti říct, že jsem 

mrtvý.)

VOJTĚCH ŽÁK (*1990)
Brněnský vystudovaný žurnalista žijící 
na volné noze. Živí se jako facilitátor 
neformálně vzdělávacích aktivit. Vyhrál 
32. ročník literární soutěže O stříbritě-
lesklý halmochron. Autorsky přispěl do 
několika částí komiksové série Koumáci 
v akci (2016, 2017), povídkou Myšina 
přispěl do sborníku fantastických poví-
dek Papírová pavučina (2016). Vydal po-
vídkovou e-sbírku Myju si ruce (v krvi) 
(2016) a dva fantasy romány Než se pě-
šec stane králem (2016) a Než se pěšec 
stane králem: šach mat (2017).
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howard téma

TEMNÉ TVÁŘE KANADSKÉHO HORRORU
Ze země javorového listu pochází hned několik žánrových osobností. Ani 
o tom možná nevíte. Některým z nich (Katharine Isabelle, sestry Soskovy) 
jsme se na stránkách Howardu již věnovali. Že se však pod stínem javoru 
ukrývá jmen spojených s horrorem mnohem více, se pokusíme ukázat v násle-
dujícím, v podstatě náhodném, o to však pestřejším, výběru několika z nich.

Jméno Nicky Guadagni vám možná 
neřekne vůbec nic. Ale pokud jste vi-

děli jeden z nejvýraznějších kanadských 
(ale vlastně obecně vůbec) horrorů 90. 
let 20. století, při pohledu na její tvář bu-
dete doma. Nepředbíhejme však, Nicky 
v horroru zanechala mnohem větší stopu, 
než by se mohlo na první pohled zdát. 
Divadelní, televizní a filmová herečka, 
scenáristka a rozhlasová moderátorka se 
narodila v srpnu 1952 v Montrealu. Vy-
studovala dramatickou tvorbu na Dawson 
College, načež se přesunula do Londý-
na, kde navštěvovala Royal Academy of 
Dramatic Art. Její první divadelní rolí po 
promoci byla Miranda v inscenaci The 
Tempest ve West Endu. V Kanadě stála 
na několika divadelních prknech ve Snu 
noci svatojánské, Hamletovi, Zastrozzim 
a kriminálním géniovi, Matce Kuráži či 
Rackovi. Za svou televizní tvorbu byla 
pětkrát nominována na cenu Gemini. 
V roce 1998 ji, coby nejlepší herečka ve 
vedlejší roli, získala za roli v televizním 
dramatu Major Crime a o šest let pozdě-
ji coby nejlepší hostující herečka za Blue 
Murder. Pět let vyučovala zpěv a scé-

nické umění na George Brown College 
a University College Drama Program, 
pracovala i pro National Theatre School 
of Canada v Montrealu. Od roku 1995 
vede dramatická školení pro klienty The 
Humphrey Group. Do horrorového žánru 
vstoupila roku 1989 rolí v šestnáctém díle 
The Cold Equations seriálu The Twilight 
Zone (Pásmo soumraku, 1985), který byl 
prvním navázáním na legendární původní 
seriál ze 60. let. Dalším seriálem, v němž 
se objevila, byl Goosebumps (Husí kůže, 
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1995) vycházející ze stejnojmenné knižní 
série autora mládežnických horrorů R. L. 
Stineho. Doslova na pár vteřin se mihne 
ve sterilně až nudně nevýrazné televizní 
duchařině Buried Secrets (Pohřbená ta-
jemství, 1996) o duchu mladé dívky, tou-
žící po napravení/odhalení křivdy, která 
se jí stala. Otěže zde drží tehdejší hvěz-
dičky televizních seriálů Tiffany Amber-
-Thiessen (Beverly Hills 902 10) a Kelly 
Rutherford (Melrose Place). Hned ná-
sledující rok však přišel film, který možná 
ne Nickyno jméno, ale její tvář vypálil do 
podvědomí nejen horrorových fanouš-
ků na celém světě. Jako jedna z hlavních 
postav, uvězněných ve smrtelném hlavo-
lamu prošpikovaném různými pastmi, se 
objevila v horrorovém hitu 90. let Cube 
(Kostka, 1997), který společně s pozděj-
ším Saw dokázal na čas ovlivnit nejen 
filmový horror. Se Stephenem Kingem 
Nicky zkřížila cestu v třídílné televizní sé-
rii Storm of the Century (Bouře století, 
1999) podle Kingova scénáře, který by se 
dal považovat za autorský vykradačský mix 
Nezbytných věcí, trochu Svědectví a vlast-
ně i velké části dalšího Kingova díla. Na 
malé městečko se řítí obrovská bouře ne-
vídaných rozměrů a síly. Z jejího nitra se 
však vynoří ještě cosi děsivějšího – cizinec 
Linoge, který zná nejtajnější temná přá-
ní každého obyvatele. Faktem je, že tohle 
patří k těm lepším filmovým Kingovkám, 
snad proto, že si k tomu psal King scénář 
sám. Pak si Guadagni dala od horroru na 
pár let klid, věnovala se převážně televiz-

ním seriálům. Na plátna kin se v men-
ší roli vrátila adaptací dnes již kultovní 
horrorové videohry Silent Hill (2006). 
Jeho příběh nás společně s matkou, hle-
dající pomoc pro svou umírající cestu, 
zavede do tajemného, temného a děsivé-
ho města, v němž se dějí ještě tajemnější, 
temnější a děsivější věci. Po svém jediném 
žánrovém záseku nultých let s horrorem 
spojila síly až po celých deseti letech. A to 
ve svých oblíbených seriálech. Objevila se 
v sedmém díle Abattoir (Černý kostel) 
seriálu Damien (Satan přichází, 2016). 
Zatím naposledy se před kameru postavila 
v roli lehce dementní matky rodu v horro-
rové komedii Ready or Not (Krvavá ne-
věsta, 2019) o mladé nevěstě, která se ve 
své nové rodině musí vypořádat s ne zrov-
na příjemnou tradicí. Kromě horrorů se 
Nicky Guadagni objevila v mnoha seriá-
lech, např. The Handmaid´s Tale (Příběh 
služebnice, 2017), celovečerních filmech, 
mimo jiné v Cronenbergově body thrille-
ru Crash (1996) nebo v komedii Lars and 
the Real Girl (Lars a jeho vážná známost, 
2007) a několika dokumentech. Na svém 
kontě má přes 70 rolí.
Další jméno by už něco naznačit mohlo. 

Dacre Stoker. Povědomé? Tušíte správ-
ně. Spisovatel, sportovec a filmař Dacre 
Calder Stoker je praprasynovcem autora 
nejslavnějšího upírského románu Bra-
ma Stokera. Narodil se 23. srpna 1958 
v Montrealu. Studoval na Bishop‘s Co-
llege School, později několik let učil na 
Appleby College. Jak v Kanadě, tak poz-
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ději v USA, kam se přestěhoval, vyučoval 
celých 22 let tělesnou výchovu a přírodní 
vědy. Býval součástí kanadského mužské-
ho týmu v pětiboji. Jako trenér týmu se 
v roce 1988 účastnil letních olympijských 
her v Soulu. Aktivně hraje i trénuje Real 
Tennis. Dacre se stal správcem pozůsta-
losti svého předka a brzy se rozhodl slavné 
rodné jméno udržet na výsluní. Scenáris-
tou Ianem Holtem se nechal povzbudit 
a společně napsali oficiální pokračování 
praprastrýčkova Draculy Drákula Ne-
smrtelný (Dracula The Un-dead, 2009), 
jemuž se na zoubky na jiném místě tohoto 
čísla podívá přispěvatel z naší gothic sekce 
Demi. Jejich román údajně vychází z po-
známek Brama Stokera a dějových linií 
vyjmutých z původního Drákuly. K roz-
sáhlému dílu Caroline Joan Picart, Davi-
da J. Skala, J. Gordona Meltona a Johna 
Edgara Browninga, mapujícímu stopy 

Drákuly v různých médiích Dracula in 
Visual Media: Film, Television, Comic 
Book and Electronic Game Appearan-
ces, 1921-2010 (2010) napsal předmluvu. 
Následující rok jako scenárista a režisér 
pracoval na dokumentárním filmu Dra-
cula meets Stoker (2012). S Elizabeth 
Miller spolueditoval komentovaný vý-
běr ze zápisků dlouho ztraceného dení-
ku Brama Stokera The Lost Journal of 
Bram Stoker: The Dublin Years (2012). 
S Hansem C. De Roosem pracoval na 
cestovním průvodci Bram Stoker Dracu-
la, v němž probírali reálné lokace zmíněné 
v Drákulovi a místa, kde Bram Stoker vy-
růstal. V roce 2018 se Dacre Stoker vrátil 
k beletrii a společně s i v Česku známým 
a oblíbeným J. D. Bakerem napsal svým 
způsobem spekulativně fiktivní prequ-
el k předkovu Drákulovi nazvaný Dra-
cul. Hlavním hrdinou je totiž samotný 
Bram Stoker se svými sourozenci, kteří 
částečně formou deníků a dopisů vyprá-
vějí jejich osudy s chůvou, která v dětství 
zbaví Brama tíživých zdravotních potíží. 
V dospělosti Bram však zjistí, jakou cenu 
za to musí zaplatit. Temné, minimálně 
v první půli silně atmosférické až roman-
tické drama není pochopitelně dvakrát 
originální, přesto Dracul nabízí poutavou 
a žánrově solidní četbu. Jde o ukázku, že 
i s provařenými a stokrát použitými prvky 
a proprietami se pořád dá vytvořit čtivý 
příběh. O tři roky později, tentokrát ve 
spolupráci s autory Chrisem McAuleym 
a Johnem Peelem dal vzniknout kni-
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ze Dracula‘s Bedlam (2021), jejíž děj se 
odehrává v ústavu pro choromyslné dr. 
Sewarda, kde se kromě blábolících šílenců 
schovává sériový vrah, po chodbách blou-
dí tajemná sestra a jeden z pokojů obývá 
záhadný pan Renfield. Kniha se pokouší 
vyplňoval prázdná místa původního Drá-
kuly, objevují se v ní jak postavy z něj, tak 
i originální postavy vytvořené přímo pro 
tuto knihu. V současnosti žije Dacre Sto-
ker společně s manželkou Jenne Stoker 
a dvěma dětmi v jihokarolínském Aikenu 
v USA.
Ač se režisérovi a scenáristovi Vincenzovi 

Natalimu už nepovedlo zaujmout žádným 
svým filmem tak jako svou celovečerní pr-
votinou Cube (1997), v horrorovém žánru 
zanechal výraznou a hlubokou stopu. Vin-
cenzo Natali se sice narodil 6. ledna 1969 
v americkém Detroitu, ale již v prvním 
roce svého života se s rodiči přestěhoval do 
kanadského Toronta. Zde se během stu-
dia na střední Royal St. George‘s College 
seznámil s hercem Davidem Hewlettem, 
kterého později obsadil do většiny svých 
filmů. Po střední škole Natali absolvo-
val filmový program Ryerson University. 
Po studiu nastoupil jako storyboardis-
ta do Nelvana Animation Studios. Tuto 
svou profesi později využil u filmu Gin-
ger Snaps (Moje sestra vlkodlak, 2000), 
kde působil jako výtvarník storyboardů. 
Zprostředkovaně zasáhl i do pokračování 
tohoto vlkodlačího hitu, v Ginger Snaps 
2: Unleashed (Moje sestra vlkodlak 2, 
2004) sleduje v léčebně Brigitte v televizi 

Nataliho sci-fi komedii Nothing (Nico-
ta, 2003). Ale nepředbíhejme. Režisérské 
řemeslo si Natali ohmatal u krátkome-
trážního horroru Elevated (1996) o němž 
pár slov na jiném místě tohoto čísla ztratí 
kolegyně Karolína. Poslední nesrovnalosti 
dopiloval režií jednoho z dílů sci-fi seriálu 
Space Cases (1996) a pak rovnýma noha-
ma skočil do celovečerního formátu a sci-
-fi horrorem Cube (Kostka, 1997) notně 
vyděsil většinu jeho diváků. Minimálně 
jim tedy způsobil velmi nepříjemné poci-
ty. Film, v němž všechny herce uzavřel do 
jedné jediné místnosti velikosti 4x4 metry, 
v níž se pro vyvolání zdání, že je místnos-
tí více, pouze měnily barevné panely ve 
zdech, natočil podle vlastního scénáře, na 
němž spolupracoval s Graeme Manso-
nem a André Bijelicem. Natali přiznává 
inspiraci pro svůj film dílem Five Charac-
ters in Search of an Exit ze třetí série kul-
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tovního seriálu The Twilight Zone (1959). 
Pro tvorbu rébusů ve filmu byl najat pro-
fesor matematiky a všechny fungují. Ka-
ždá postava filmu je pojmenována podle 
věznic z různých koutů světa (USA, Fran-
cie, Rusko, Anglie). Film Natalimu v roce 
1997 přinesl na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Torontu ocenění za nejlepší ka-
nadský celovečerní debut. O rok později 
na Filmovém festivalu Sitges byl oceněn 
jako nejlepší film a nejlepší scénář. V roce 
1999 pak film získal The Saturn Awards 
coby nejlepší vydání na domácím videu. 
Cube nejvěrněji symbolizuje Nataliho ob-
libu kombinovat sci-fi s horrorem a vytvá-
řet příběhy, které jsou mezi oběma žánry 
rozkročeny takřka rovnoměrně. Po celove-
černím debutu si odskočil k seriálové tvor-
bě a zrežíroval osmnáctý díl Pentimento 
(1998) druhé série mysteriózního seriálu 
Psi Factor: Chronices of the Paranor-
mal (Faktor Psí: Kronika paranormálních 
jevů, 1996). Po akčních a komediálních 
sci-fi (Cypher, 2002 a Nothing, 2003) se 
k celovečernímu horroru vrátil v příběhu 
genetického křížení člověka se zvířetem 
Splice (Spletenec, 2009). Pro trikově skvě-
le zpracovaný ale ne zcela záživný lehký 
mix Frankensteina se Species s vědci tak 
blbými, že byste podobné ve filmu pohle-
dali, napsal Natali scénář společně s Dou-
gem Taylorem. Tříminutové zombie cvi-
čení The Undeading si střihl v roce 2012. 
Asi prostě skoro každý režisér se musí otřít 
o zombie. U horroru zůstal i v dalším ce-
lovečeráku. Haunter (Vražedná minulost, 

2013) vypráví o mladé dívce uvězněné 
v časové smyčce, která však pokaždé pro-
bíhá trošku jinak. Ono už jen představa, že 
coby šestnáctiletý puberťák (sic!) prožíváte 
se svou rodinou (sic!) pořád dokola jeden 
jediný den a uvědomujete si to jen vy, je 
docela horror. Svých oblíbených sci-fi 
prvků se držel i v tříminutovém příspěvku 
U is for Utopia do antologie krátkome-
trážních příběhů The ABC´s of Death 2 
(2014). Nabízí příběh o muži narušujícím 
dokonalou harmonii. Jestliže vás děsí po-
tlesk po přistání letadla, při zdejším po-
tlesku vám ztuhne krev v žilách. V roce 
2018 Natali natočil pilot k seriálové verzi 
komediálně horrorové klasiky Tremors, 
v níž se vrátil Kevin Bacon. Seriál však 
skončil ještě před tím, než byl pilot vůbec 
vypuštěn na veřejnost, stanice SyFy si jej 
totiž nevyzvedla a k projektu se nehlásí. 
Kdo ví, kde natočené materiály vůbec zů-
staly a zda se toho někdy někdo nechytne 
a zastavenému projektu nevlije novou krev 
do žil. Zatím posledním Nataliho celove-
černím příspěvkem do horrorového žánru 
je adaptace společného románu Stephena 
Kinga a Joe Hilla In the Tall Grass (Ve 
vysoké trávě, 2019), v níž se těhotná žena 
s bratrem vydají za podivným hlasem do 
ještě podivnějšího travnatého porostu. 
Kromě celovečerních horrorů se Vincen-
zo Natali věnoval hodně seriálům, kde tu 
a tam natočil nějaký díl pro druhou řadu 
Hemlock Grove (2013), druhou a třetí 
řadu Hannibal (2013), druhou řadu The 
Strain (Agresivní virus, 2014), The Re-
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turned (2015), první řadu Locke & Key 
(Zámek a klíč, 2020) či seriálovou verzi 
Kingova The Stand (2020), zůstaneme-li 
jen u horrorového žánru. Kromě horroru 
se věnoval svému oblíbenému sci-fi a to 
jak ve filmové, tak seriálové tvorbě.
David Demchuk v rozhovoru pro toto 

číslo Howarda tvrdí, že se v Kanadě stře-
tává spousta kultur z různých koutů země. 
Stejně jako u autorky románu Mexická 
gotika Silvie Moreno-Garcia, i u režisér-
ky, spisovatelky a producentky Jovanky 
Vuckovic může překvapit její kanadský 
původ. Narodila se 23. listopadu 1975 
v Torontu. Ač by se to nezdálo, v oblasti 
horroru je velmi zkušenou znalkyní. Začala 

v televizi jako tvůrkyně vizuálních efektů, 
za což byla oceněna kanadskou obdobou 
Emmy cenou Gemini. Šest let působila 
jako šéfredaktorka horrorového časopisu 
Rue Morgue Magazine, čímž umožnila 
zapojit se do žánru více ženám. Díky této 
své práci byla dvakrát jmenována jednou 
z nejvlivnějších žen v horroru. Dostala se 
tak do společnosti např. spisovatelky Mary 
Shelley, producentky a scenáristky Debry 
Hill či producentky a režisérky Kathryn 
Bigelow. Sama se k postavení žen v horro-
rovém žánru vyslovila několikrát: „Pokud 
jde o horror, ženy jsou častěji vidět, než sly-
šet. Jinými slovy, lidé znají královny řevu 
více, než příspěvky žen ze zákulisí.“ (…) 
„I když Ann Radcliffe pomohla definovat 
hnutí gotické fantastiky – předchůdce moder-
ní horrorové fikce – lidé si myslí, že ženy ne-
umí psát horrory. Přestože Frankensteina – 
pravděpodobně první sci-fi román – napsala 
žena – lidé si myslí, že ženy nemohou dělat 
sci-fi. Existuje mylná představa, že ženy 
nedokážou vytvářet monstra. Ale vytvořily 
jsme všechny z vás, ne?“ Postupem času se 
Vuckovic přesunula k filmové produkci, 
scenáristice a režii. Začala s dvouapůlmi-
nutovým horrorem Self Portrait (2012) 
s hudbou Goblin. V tomto krátkém žán-
rovém cvičení, v němž si zahrála hlavní 
roli, režírovala ho i stříhala, plně zúročila 
své maskérské zkušenosti a odhalila děsi-
vé tajemství, jak to vypadá, když se žena 
odlíčí. O pět minut více věnovala svému 
dalšímu autorskému dílu The Captured 
Bird (2012), v němž se s mladou dívkou 
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vydáme do míst, kde se rodí děsivá stvoře-
ní. Kromě velmi chválené kamery Karima 
Hussaina, ucházející práce s CGI a pří-
jemně husté atmosféry film zaujme pro-
dukcí Guillerma Del Tora. Do existenci-
álních rovin („Kdo jsi?“ „Záleží na tom, kdo 
se ptá.“) horrorového žánru a mluveného 
filmu se vydala v tříapůlminutovém sním-
ku The Guest (2013). Stylově konstruo-
vaný, trefným střihem vyprávěný a atmo-
sférou nepříjemné mravenčení zesilující 
příběh, v němž se musí hlavní hrdina po-
stavit svým vnitřním démonům a dostát 
úmluvě, kterou kdysi uzavřel. Do celove-
černího formátu zabrousila povídkovým 
filmem XX (2017). Jde o čistě ženský re-
žisérský projekt, obsahující čtyři horroro-
vé povídky. Vuckovic do scénáře adapto-
vala a režírovala povídku Jacka Ketchuma 
The Box o tiché poště, která jídlo bere. 
Matka jede s dětmi metrem a sedí vedle 
muže s červenou krabicí. Syna zajímá, co 
se v krabici skrývá a muž poodkryje víko. 
Syn nakoukne dovnitř. Od té doby začne 
odmítat jídlo. Po několika dnech přestane 
jíst i dcera. Zatímco matka v tom nevidí 
velký problém a svádí to na dětské rozma-
ry, otec začne plašit. Ovšem jen do doby, 
než přestane jíst sám. Pro Jacka Ketchuma 
nezvyklý nadpřirozený prvek je v příběhu 
jen letmý a neexplicitní, přesto (nebo právě 
proto) dokáže díky zajímavé kameře, po-
malejšímu tempu vyprávění a velmi sym-
patickému výkonu Natalie Brown v hlavní 
roli vytvořit plíživou atmosféru vyvoláva-
jící nepříjemný pocit v žaludku. The Box 

patří mezi nejlépe zpracované povídky 
projektu. Pak se však Vuckovic horroru 
vzdálila, jejím dalším filmem je punkové 
postapo Riot Girls (2019). K mysterióz-
ní látce se částečně vrátila režií jednoho 
z dílů seriálu Helstrom (2020) a letošní-
ho mysteriózního seriálu The Imperfects 
(2022). Je členkou The Directors Guild of 
America a The Directors Guild of Cana-
da. Malé role zombie si zahrála v remaku 
Zacka Snydera Dawn of the Dead (2004) 
a v Land of the Dead (2005) George A. 
Romera. Jovanka Vuckovic však jen neto-
čí filmy, napsala knihu věnující se historii 
a postavení zombie v populární kultuře od 
filmů po komiksy Zombies! An Illustra-
ted History of the Undead (2011) pro 
níž předmluvu napsal odborník nejpo-
volanější – George A. Romero. Objevila 
se v žánrových dokumentárních filmech 
Zombiemania (2008), Pretty Bloody: 
The Women of Horror (2009), Tales of 
the Uncanny (2020) a Capboard Jungle 
(2020).
Kris Lemche se narodil v roce 1978 ve 

městě Brampton na jihu Ontaria. V 17 
letech odpověděl na novinovou výzvu 
ohledně castingu a získal roli v disneyov-
ském rodinném seriálu Flash Forward 
(1996). Potkal se v něm např. s Benem 
Fosterem nebo Ryanem Goslingem. Už 
o rok později zanechal svých plánů stu-
dovat na univerzitě biochemii a přestě-
hoval se na Ostrov prince Edwarda, aby 
mohl natáčet dramatický seriál Emily of 
New Moon (1998). Jeho rozhodnutí mu 
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přineslo ocenění Gemini. V roce 1998 
naskočil i do seriálu La Femme Nikita 
(Brutální Nikita, 1997), kde se objevil ve 
druhé, třetí a čtvrté sérii. Filmově debu-
toval v televizi životopisným dramatem 
Newton: A Tale of Two Isaacs (1997), 
na plátně pak v kanadsko-rumunském 
fantasy Teen Knight (1998). Konec 90. 
let jej však přivedl i do vážnějších pro-
dukcí. A to hned horrorových. Nejprve do 
Cronenbergova sci-fi body horroru o až 
moc realistické hře eXistenZ (1999), kde 
sekundoval slušné řádce znělých jmen. 
O rok později svou tvář propůjčil Samo-
vi, spolužákovi Katharine Isabelle a Emily 
Perkins, v mládežnickém vlkodlačím kul-
tu Ginger Snaps (Moje sestra vlkodlak, 
2000). O něm více na jiném místě tohoto 
čísla. Jako jeden ze soutěžících v reality 
show, kde je skupinka mladých zavřena 

v domě a plní úkoly, si to v My Little Eye 
(Strach v přímém přenosu, 2002) rozdá se 
sekerou. Po čtyřech letech se naproti tomu 
postavil tváří v tvář nezvratnému osudu, 
když naskočil do rozjeté série Final De-
stination 3 (2006). Trojka se na rozdíl od 
dvojky nesnažila nějak překombinovávat 
děj, už tak moc nezáleželo na tom kdo, 
proč a kdy, ale plně se soustředila na to, 
JAK. To se jí docela povedlo a Kris si za 
sekundování Mary Elizabeth Winstead 
mohl udělat další pozitivní zářez. Podobně 
naskočil do již rozjetého vlaku mysterióz-
ně duchařského seriálu Ghost Whisperer 
(Posel ztracených duší, 2005), v němž Je-
nnifer Love Hewitt díky své schopnosti 
pomáhá ztraceným duším mrtvých nalézt 
klid a mír. Kris Lemche se v roce 2007 
objevil ve třech dílech třetí série. V upír-
ské, komediálně horrorové verzi shake-
spearovsky laděného Rosencratz and 
Guildenstern Are Undead (Rosencratz 
a Guildenstern jsou nemrtví, 2009) se ob-
jevil po boku Devon Aoki, Bijou Phillips 
či Jeremy Sista. V dalším popkulturně od-
kazovém a paralelně historickém horroru 
The Frankenstein Theory (2013) obsadil 
hned hlavní roli. Představuje se jako vy-
sokoškolský profesor Johna Venkenhei-
ma, který je přesvědčen, že Frankenstein 
Mary Shelley Wolstonecraft není fiktivní 
román, ale svým způsobem beletrizovaný 
dokument. Své přesvědčení zakládá na 
dopisech, které mu předal jeho děda. Celý 
život se snaží svou teorii prokázat. Proto 
najme filmový štáb a vydá se na sever Ka-
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nady najít Frankensteinovo monstrum, 
o němž věří, že je skutečné a pořád naži-
vu. Jak jste jistě správně odhadli, příběh 
je vyprávěn found footage formou, byť se 
film striktně nedrží jejich pravidel (hudba, 
prostřihy). Na zajímavé a přínosné detaily 
dobře promyšlený příběh vytváří příjem-
nou konverzační atmosféru. Minimálně 
v první půli. Jeho slabinou je očekávatelný 
a nutně nepřekvapivý závěr. Lemche však 
dokázal svou postavou film pozvednout 
hodně vysoko. O dva roky později byl ob-
sazen do hlavní role v pilotu seriálu Tales 
From The Darkside, který se prezentoval 
jako remake série horrorů a thrillerů z 80. 
let. Pilot si však nakonec televizní stanice 
ani nevyzvedla (že by prokletí kanadských 
tvůrců?), čímž celý projekt zanikl. Zatím 
naposledy do horrorových vod Lemche 
zabrousil v americko-moldavské horro-
rové komedii They‘re Watching (2016). 
V ní se vrací i k v ten rok snad již zapome-
nutému a nevyužívanému zápletkovému 
formátu reality show. Příběh vypráví o fil-
movém štábu, který se vydává do odlehlé 
vesničky ve východní Evropě, aby odhalil, 
zda se jedné ze soutěžících podařilo zchá-
tralý dům proměnit v obyvatelný. Konflikt 
s místními je pak již lehce předpokláda-
ný a očekávatelný. Tedy, vidláci, troubovití 
Amíci a nechybí ani laserové efekty.
Měsíc po vydání tohoto čísla oslaví své 

44. narozeniny kanadsko-australský spiso-
vatel Jeremy Bates. Narodil se 8. červen-
ce 1978 v Torontu. V mládí navštěvoval 
soukromou chlapeckou římskokatolickou 

střední školu St. Michael‘s College. Baka-
lářský titul z anglické literatury a filozofie 
získal na University of Western Ontario 
v rodišti Emily Carroll (ano, i takto velká 
země umí být malá), v Londýně v Ontariu. 
Postgraduální učitelský diplom získal po 
svém přestěhování na Univerzitě Charlese 
Darwina v australském Darwinu. Aktu-
álně žije v Austrálii na Gold Coast. Bates 
napsal na dvacet knih, ať už románů nebo 
povídkových sbírek. Proslavil se svou sé-
rií horrorových románů World‘s Scariest 
Places Book, nesoucích fiktivní příběh 
odehrávající se však na skutečných mís-
tech a vycházející z místních legend. Jde 
např. o japonský les sebevrahů Aokigaha-
ra – Les sebevrahů (Suicide Forest,  2014), 



153

do něhož krátce nahlédne kolega Kocáb 
na jiném místě tohoto čísla, pařížské ka-
takomby Paříž: Katakomby (The Cata-
combs, 2015), v němž se hrdinům dostane 
do rukou videokamera s děsivými záběry 
ženy bloudící zatuchlými chodbami a roz-
hodnou se podniknout dobrodružný výlet 
do pařížského podzemí či mrazivý thriller 
o osudech Djatlovovy výpravy Hora mrt-
vých (Mountain of the Dead, 2018). Tyto 
tři romány vyšly v českých překladech. Do 
série dále patří okultní příběh z Ohijského 
Helltownu (2015), v němž je skupina od-
halující tajemné legendy a okultní prakti-
ky vytlačena ze silnice pohřebním vozem. 
To ještě netuší, že je to jen začátek dlouhé 
a děsivé noci. Na ostrov panenek (Island 
of the Dolls, 2016) na okraji Mexico City 
čtenáře přivede filmový štáb. Kromě pa-
nenek se však filmaři připletou k brutální 
vraždě a dostanou se na stopu šíleného 
vraha, který pase po obětech. V The Sleep 
Experiment (2019) až do současnosti do-
lehnou studenoválečné sovětské spánkové 
pokusy z půle 50. let. 20. století. Jejich ex-
periment, udržet za pomocí stimulačního 
plynu pokusné jednotky vzhůru celých 
čtrnáct dní, se totiž pokusí zopakovat pro-
fesor psychologie Berkleyské univerzity. 
Že se pokus lehce zvrhne snad není třeba 
dodávat. Do série Klubu půlnočních knih 
patří román Black Canyon (2015), který 
čtenáře pro změnu zavádí na titulní mís-
to v coloradském národním parku Gun-
nison. Jde o jeden z nejhlubších a údajně 
nejhezčích kaňonů v USA. Ovšem, jak 

pro koho. Pro dvanáctiletého Briana se 
rodinný výlet změní v šílenou noční můru, 
když mu odhalí temné nitro nejen svého 
otce, ale i sebe samotného. Do světa ro-
mánové literatury Bates vstoupil drsnými 
thrillery White Lies (2012), v němž se 
mladá žena musí postavit opilému stopaři 
a The Taste of Fear (2012) v němž filmo-
vá hvězda musí společně se svým manže-
lem, hotelovým magnátem, v Africe čelit 
kanibalským divochům, teroristům a ná-
jemným vrahům. Bates je aktuálně nej-
prodávanějším autorem Amazonu. Jeho 
dílo bylo oceněno jak v Kanadě (cena 
Arthura Ellise), tak v Austrálii (Shadows), 
ale i v Německu (The Skoutz Award). 
Výčet jeho ocenění je snad stejně dlouhý 
jako seznam jeho díla. Dostal se do finále 
čtenářského hlasování Goodreads Choise 
Awards. Christian Galacar o něm napsal, 
že „píše jako deviantní anděl. Jsem rád, že 
nesedí na mém rameni.“ Výstižně se o něm 
zmínil jeden z amazonských recenzentů: 
„Stále slýchám, že tohoto autora srovnávají 
se Stephenem Kingem nebo Deanem Koont-
zem. Myslím si, že by měl být známý svým 
VLASTNÍM stylem psaní.“
Svého času blonďatá modrooká kráska 

Elisha Cuthbert si coby herečka podma-
nila hlavně první dekádu nového století. 
A to i v horrorovém žánru. Do něj ostatně 
vstoupila v předposledním roce století mi-
nulého prostřednictvím dvou posledních 
sérií mysteriózního seriálu Are You Afraid 
of the Dark (Bojíte se tmy?, 1990) a v ce-
lovečerním formátu díky rodinné ducha-
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řině Believe (Hodina duchů, 2000), kde 
jí sekundovali hned dva kolegové s český-
mi kořeny – Vlasta Vrana a Jan Rubeš st. 
Příběh vypráví o chlapci, který rád straší 
své okolí, když to jednou přepískne a je 
vyloučen ze školy, je za trest otcem poslán 
k dědečkovi, kterého dosud ještě nikdy 
neviděl. Po příjezdu do dědečkova domu 
Ben velmi rychle zjistí, jaké to je, když se 
člověk bojí, aneb jak se říká, tak dlouho 
se chodí se džbánem pro vodu… Elisha si 
zahrála vedlejší roli Katherine, kamarádky 
hlavního hrdiny, jemuž pomáhá odhalit 
tajemství ducha ženy. Po rolích několika 
sexbomb (nejen těch od vedle) pokouše-

jících nejednu citlivou (nejen) mužskou 
duši, se k horroru vrátila jednou z hlav-
ních rolí v ne moc povedeném volném re-
maku klasik ze 30. a 50. let House of Wax 
(Dům voskových figurín, 2005). Záplet-
kou tuctová mládežnická vyvražďovačka 
o skupince krajně nesympatických faka-
nů, která v díře kdesi u texaského masakru 
motorovou pilou (odkazy jsou neoddisku-
tovatelné) zkříží cestu podivné bratrské 
dvojici. Film zaujme hlavně Vincentem, 
prací s voskem (podle informací se pra-
covalo, včetně závěrečných scén, s oprav-
dových voskem a ne s digitální grafikou), 
velmi uspokojivým úmrtím postavy hrané 
Paris Hilton (tohle opravdu zahřeje u srd-
ce), která, a to je milé překvapení, svým he-
reckým výkonem strčí do kapsy prakticky 
všechny mužské postavy. Ke kladům by se 
mohlo přidat vědomí, že to mohlo dopad-
nout mnohem, mnohem hůře. O dva roky 
později si opět zahrála sexbombu (pardon, 
modelku), tentokrát v horrorovém thrille-
ru Captivity (2007). V něm je, coby ob-
jekt zájmu, unesena tajemným zločincem, 
který ji drží v uzavřené místnosti a natáčí 
na kameru. Ne zcela originálním námě-
tem (byť první půle probíhající ve stylu 
pokus-trest má jisté kouzlo) probublává 
letmá příchuť gialla a v tehdejší dekádě 
nezbytného Saw. Vynecháme-li Elishu, 
rozhodně zaujme tlouštík. Co však filmu 
srazí vaz je fakt, že skončí přesně tak, jak 
vás napadne hned napoprvé. Tedy žádné 
překvapení. K horroru se, po změně bar-
vy vlasů, vrátila až letos. Coby černovlás-
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ka hraje hlavní roli Kairy, matky, která se 
s rodinou přestěhuje do nově koupeného 
domu v irském démonickém horroru The 
Cellar (2022). Práce obou manželů se 
zmítá na existenčním ostří, k tomu v plné 
zbroji probíhají problémy s pubertální 
dcerou, která jednoho dne, přímo během 
telefonického rozhovoru s matkou, zmizí. 
Co zprvu vypadá jako další dceřin útěk 
Kaira brzy zpochybní, neboť v ní čím 
dál více narůstá pocit, že je dcera pořád 
v domě. A její odhalení o jeho historii ji 
v jejím pocitu potvrzují. Temně démo-
nický příběh o strašidelném domě nepře-
kvapí zápletkou ani originalitou, ale umí 
příjemně nahustit a udržet atmosféru, 
vyhýbá se prvoplánovým lekačkám a vy-
loženě pozlátkovým žánrovým postupům. 
Orientuje se více na příběh, přináší něko-
lik zajímavých scén i příběhových a for-
málních postupů, což mu místy umožní 
dotáhnout se atmosférou a napětím např. 
až k démonické haunted house klasice 
Amityville II: The Possession (1982) – 
nájezdy kamerou po schodech jsou oprav-
du silné. Elisha Cuthbert se narodila 30. 
11. 1982 v Calgary. Poprvé na sebe upo-
zornila coby patnáctiletá moderátorka 
vzdělávacího pořadu Popular Mechanics 
for Kids (Populární mechanika pro děti, 
1997), který zavítal i na obrazovky České 
televize. Ve stejném roce debutovala i ve 
filmu, vedlejší rolí Sarah v kanadsko-čes-
kém rodinném dramatu Dancing on the 
Moon (Tanec na Měsíci, 1997), který se 
údajně natáčel v Česku. Další její výraz-

nou rolí byla dcera hlavního hrdiny v se-
riálu 24 (24 hodin, 2001), jemuž zůstala až 
na pár pauz věrna prakticky celou dekádu. 
Z neromantických komedií v její filmo-
grafii zmiňme např. dramatický thriller 
The Quiet (2005), psychologický trhiller 
He Was a Quiet Man (Byl to tichý muž, 
2007) či pokračování sportovní komedie 
Goon: Last of the Enforcers (2017). Kro-
mě herectví se Elisha věnovala i modelin-
gu. V roce 2013 byla magazínem Maxim 
vyhlášená nejhezčí ženou v televizní ob-
lasti. Ve stejném roce se provdala za ho-
kejistu NHL Diona Pfanuefa, s nímž má 
čtyřletou dceru Zaphire.
Kreslířka a komiksová autorka Emily 

Carroll se narodila roku 1983 nebo 1984 
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(internet není přesný) v Londýně v Onta-
riu. Pochází z rozvedené rodiny. Od roku 
2014 žije ve Stratfordu v Ontariu s jed-
ním velmi velkým a jedním velmi malým 
psem. Je vdaná za umělkyni Kate Craig. 
Vystudovala animaci, komiksům se věnu-
je od roku 2010, kdy v květnu vypustila 
svůj první horrorový webkomiks. Přesně 
na Halloween ve stejném roce vydala svůj 
třetí webkomiks His Face All Red, kte-
rý se stal virálním hitem. Tato forma se 
Carroll velmi zalíbila a pokračovala v ní 
dále, např. The Hole the Fox Did Make 
(2014) nebo Margot´s Room, představu-
jící dětský pokoj. Jednotlivé části jeho pří-
běhu se odhalují po kliknutí na vybavení 
a věci v pokoji. Úvodní báseň sice nazna-
čuje pořadí čtení, lze však na věci klikat 
v libovolném pořadí. Zatím posledním 
webkomiksem na autorčiných stránkách 
je The Worthington z roku 2018. Ca-
rroll však začal být brzy virtuální prostor 
malý a tak se se svými příběhy přesunula 
i na papírové médium. Svými krátkými 
strašidelnými a horrorovými příběhy při-
spěla do mnoha komiksových antologií, 
např. Explorer: Mystery Boxes, Fairy 
Tale Comics, Creepy, The Witching 
Hour. Čistě své vlastní autorské knihy 
se dočkala v roce 2014, kdy jí vyšla sbírka 
Temnými hvozdy (Through the Woods, 
česky 2017). Kniha obsahuje čtyři původ-
ní příběhy a „papírovou“ adaptaci autor-
čina webkomiksu O jeho zbrocené tváři 
(His Face All Red). Kniha původně měla 
(pod jiným názvem) vyjít už v roce 2011. 

Posbírala ocenění Eisner, Ignatz a British 
Fantasy. V roce 2015 Carroll ilustrovala 
grafický román Mariky McCoola Baba 
Yaga´s Assistant (2015) a o tři roky poz-
ději grafickou novelu Laurie Halse Ande-
rson Speak: The Graphic Novel (2018). 
Svou druhou autorskou knihu, grafický 
román When I Arriwed at the Castle, 
vydala v roce 2019. Erotikou sršící gotický 
horror vypráví o tajemném a strašidelném 
hradu jisté hraběnky, do něhož se vydává 
hlavní hrdinka odhodlaná potlačit a po-
razit hrůzu, kterou hrad údajně vyvolává. 
Kromě komiksů Carroll v roce 2013 vy-
tvořila ilustrace pro dvě nezávislé videohry 
Gone Home a The Yawhg. Kritika Emily 
Carroll označuje za mistryni atmosfé-
ry, nálady a bezútěšných příběhů plných 
vražd a monstróznosti. Podle The Comics 
Journal má Carroll neuvěřitelnou schop-
nost děsit. Magazín Paste označil její 
dílo The Hole the Fox Did Make za je-
den z nejlepších webových komiksů roku 
2014. Podle autorčiných internetových 
stránek v současnosti pracuje na dalším 
grafickém gotickém horroru.
Střihačka, scenáristka, režisérka a příleži-

tostná herečka Gigi Saul Guerrero se sice 
narodila 27. února 1990 v mexickém hlav-
ním městě, ale již ve třinácti letech s ro-
diči emigrovala do Vancouveru, kde ab-
solvovala Střední školu Earla Marriotta. 
S vyznamenáním obhájila bakalářský titul 
v oboru filmové produkce na Capilano 
University. Zde se v roce 2009 seznámila 
se svými pozdějšími spolupracovníky, ka-
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meramanem Lukem Bramleym (chodili 
do stejného ročníku a spojovala je láska 
k horroru) a producentem Gordonem 
Chengem (studoval o ročník níže). V roce 
2011 spolupracovali na Guerrero režijním 
debutu, krátkometrážním snímku Dead 
Crossing (2011) o amerických zombie 
pohraničnících pojídajících mexické imi-
granty pronikající do USA. V rámci studií 
natočila krátkometrážních horrorů hned 
několik: Next Door Nightmare (2011), 
Halloween vs Battle Royale Parody 
(2012) Evil Dead in 60 Seconds (2013) 
nebo osmidílný televizní seriál Chose 
Your Victim (2012). V roce 2013 troji-
ce Guerrero, Bramley a Cheng, společně 

ještě s producentem Raynorem Shimou, 
založila produkční společnost Luchagore 
Productions. Prvním produkčním poči-
nem společnosti a zároveň poslední školní 
prací Guerrero byl její scenáristický a re-
žisérský příspěvek Dia de los Muertos 
do osmipovídkového horroru México 
Bárbaro (2014). Po zhlédnutí Dia de Los 
Muertos ji oslovil Shane McKenzie, jestli 
by neadaptovala jeho román Muerte Con 
Carne. Stalo se tak čtrnáctiminutovým 
horrorem El Gigante (2014), který Gu-
errero režírovala společně s Bramleym. Po 
sklizených úspěších (získal např. cenu po-
roty na Macabre Faire Film Festival 2016) 
byl film adaptován do komiksu v angličti-
ně a japonštině. V roce 2014 natočila dal-
ší dva krátké horrory na motivy příběhů 
Shane McKenzieho, s nimiž se zúčastnila 
soutěží Dead on Film a Phrike Film Fest. 
TESTEment získal ocenění za nejlepší 
smrt a Slam! za nejlepší film. Nechyběla 
ani ve dvanáctiminutovém povídkovém 
filmu Women in Horror Month: Massi-
ve Blood Drive (2015), kde se potkala 
např. se Soska Sisters. V krátkometráž-
ních horrorech pokračovala i po dostu-
dování. Natočila svůj dvouminutový po-
hled na skutečnou povahu Santa Clause 
Lugachore Christmas (2015), písmenem 
M is for Matador přispěla do povídko-
vého filmu ABCs of Death 2.5 (2016), 
psychologický horror Bestia (2017) získal 
ocenění za nejlepší krátký film na kanad-
ském festivalu Blood in the Snow. Akční 
mlátičkou je Mistress of Bones (2020), 
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do temnot oceánu se ponoří ve čtyřminu-
tovém Netmare (2021). Během krátko-
metrážní tvorby si našla čas i na několik 
seriálů. Svými několika mrknutími kame-
ry přispěla do projektu patnáctivteřino-
vých horrorových příběhů #15Second-
Scare (2015). Celých sedm dílů obsáhla 
její spolupráce s Shanem McKenziem La 
quinceañera (2017) vyprávějící o pomstě 
patnáctileté Alejandry, která se během 
jednoho dne promění v hrdinku odhod-
lanou pomstít svou rodinu. Pro druhou 
sérii The Purge (2018) zrežírovala devátý 
díl Hail Mary a v desátém díle Culture 
Shock první série Into the Dark (2018) 
se vrátila k tématu imigrantů. Mladá me-
xická žena v něm v touze po americkém 
snu překročí hranici, místo snu se však 
objeví v americké noční můře. Krátko-
metrážnímu, respektive povídkovému 
formátu zůstala věrna i v celovečerních 
povídkových projektech The Source of 
Shadows (2020) a Aztech (2020). První 
je horrorový, druhý sci-fi. K vlastnímu au-
torskému celovečernímu filmu se dostala 
až vloni, když podle vlastního scénáře, na 
němž spolupracovala s Perry Blackshea-
rem, natočila horrorovou komedii Bingo 
Hell (2021). V ní odhodlaná penzistka 
bojuje proti pekelným silám, které posedly 
místní hernu binga. Nechybí krev, zele-
ný sliz, ďábelský Richard Brake, teatrální 
mimika, uširvoucí řev a samotná režisér-
ka v jedné z rolí. A když už jsme u he-
rectví, nelze opomenout, že si Gigi Saul 
Guerrero zahrála ve více než 40 filmech 

a seriálech. Tedy nejen těch, na jejichž 
výrobě se nějak podílela. Vidět ji tak mů-
žeme v celovečerních horrorech Puppet 
Killer (2019) nebo Funhouse (2019) ale 
i muzikálové komedii After Film School 
(2014). Hlas propůjčila např. postavě Mis-
cha Jackson Lebron v animovaném seriá-
lu Supernatural Academy (2022), Stelle 
v seriálu Angry Birds: Summer Madness 
(2022) nebo Javi ve videohře Hyper Sca-
pe (2020). Guerrero sama svou tvorbu 
popisuje jako drsnou a krvavou, za svou 
inspiraci označuje práci Roba Zombieho, 
Quentina Tarantina, Roberta Rodrigu-
eze a tzv. The Three Amigos of Cinema 
– Guillerma del Tora, Alfonso Cuaróna 
a Alejandra Gonzalese Iñárritu. Empire, 
Dread Central a Bloody Disgusting o ní 
hovoří jako o jedné z nejlepších začínají-
cích režisérek horrorového žánru. Časopis 
Variety ji zařadil do nové vlny latino ta-
lentů. V Latinské Americe jí její fanoušci 
říkají „La Muñeca Del Terror“, tedy Pa-
nenka hrůzy.

Honza Vojtíšek
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knižní recenze

BRIAN EVENSON: DOUPĚ/ZHROUCENÍ KONĚ
Co když náš svět není tím, čím předpokládáme že je? Pokud nás zradí naše vlastní 
mysl, naše schopnost rozeznat skutečnost od iracionálních představ vnucujících nám 
pokřivenou verzi reality, co z nás zůstane, aby to čelilo rozpínavé temnotě šílenství?

THE WARREN/ 
A COLLAPSE 
OF HORSES
Překlad: 
Jakub Němeček
Vydavatel: Gnóm
Rok českého 
vydání: 2019
Počet stran: 376

V knize Dou-
pě/Zhrouce-

ní koně najdete 
celkem šestnáct 
povídek a dvě 
novely. Nejroz-
sáhlejším pří-
spěvkem je úvod-
ní novela Doupě 
věnovaná ame-

rickému spisovateli science fiction Gene 
Wolfeovi. Její děj se možná odehrává na 
Zemi a možná taky ne. Hlavní hrdina 
není člověk, ale považuje se za něj. V jeho 
těle a hlavě žije několik bytostí, takže se 
vlastně nedá říct, že příběh má jednu 
hlavní postavu. Ze všech Evensonových 
povídek mě tahle bavila asi nejvíc, na 
konci jsem ale byla poněkud rozladěná 
tím, jak málo jednoznačných odpovědí 
nabízí. Že jde o autorův záměr, mi došlo 
až postupně při čtení dalších povídek. 
Brian Evenson při psaní často balancu-
je na pomezí reality a fantaskních před-
stav, o kterých nevíte, jestli se postavám 
opravdu dějí, nebo existují jen v jejich 
hlavách. Realita není jasně definovatel-
ná skutečnost. Nic takového neexistuje. 
Jediné, co doopravdy je, je naše subjek-
tivní vnímání věcí, jevů a dějů kolem nás. 

Ono vnímání je ale nestabilní a proměn-
livé. Odvíjí se od našich momentálních 
nálad či dalších okolností, které právě 
prožíváme. Lidé mnohdy nerozumí ani 
sami sobě, jak by tedy mohli pocho-
pit vnější svět? Děsivost Evensonových 
povídek nespočívá v líčení konkrétních 
hrůz. Strach, pocity hnusu či znepokoje-
ní plynou z neurčitě nastíněných kontur 
příběhu, dále z vědomí, jak málo rozu-
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míme nevyzpytatelnému a iracionálnímu 
světu, který nás obklopuje a částečně také 
z toho, co si sami domýšlíme. Pro mě 
osobně je nejstrašidelnější povídkou ta, 
následující hned po Doupěti, a to Čer-
ná kůra. Je o dvou mužích unikajících 
svým pronásledovatelům do hor. Sugg ví, 
že tam někde je srub, kde se skryjí. Jen-
že Sugg je těžce zraněný a možná už ze-
mřel. Jeho společník Rawley jede na koni 
za ním, ale pak Sugg i se svým koněm 
zmizí. Rawley ho najde až za tmy a stále 
věří, že Sugga zachrání. Následující Hlá-
šení se odehrává ve vězení, kde si odpy-
kává trest bývalý přisluhovač totalitního 
režimu. Místní dozorci mají neobvyklou 
mučící strategii. Za jeho prohřešky tres-
tají vězně v sousedních celách. Povídka 
Trestej je o dvou malých chlapcích, kteří 
spolu hrají sadomasochistickou hru. Jak 
asi skončí, až vyrostou? Druhou novelou 
je Zhroucení koně. Hlavním hrdinou je 
usedlý a spořádaný muž trpící po nehodě 
hlavy poněkud bizarními halucinacemi 
o své rodině a domě, v němž společ-
ně žijí. Tři potupy jsou naturalistickým 
popisem odosobnělé lékařské praxe 
servírovaným z pohledu operovaného 
pacienta. Snad neprozradím příliš, když 
zmíním, že jednou z oněch tří potup jsou 
více než bolestivé problémy s penisem. 
Předposlední větu povídky si tu dovo-
lím citovat: „Když bylo po všem a on ležel 
na lůžku a třásl se, musel si položit otázku: 
Stojí to málo, co z něho zbylo (pokud vůbec 
něco), ještě za záchranu?“ Sekta je příbě-

hem o velmi nezdravém vztahu mladíka 
a jeho slečny. On pro ni udělá všechno 
na světě, aby byla šťastná, i když sám 
není šťastný ani náhodu. Je to upřímná 
láska nebo jakási forma voodoo, kdy ona 
s ním manipuluje jako s loutkou? Nebo 
jde snad o metaforu na Evensonův před-
chozí život v područí mormonské víry? 
V Přímořském letovisku sledujeme dal-
ší podivný milenecký pár. Ona je mladá 
a atraktivní Američanka. On starý o sebe 
nedbající tupý pařez s nulovým přehle-
dem o světě, projevující až do nebe vola-
jící laxnost, pokud jde o okolní dění. Nic-
méně má peníze a ona touží po luxusní 
dovolené v Evropě. Prach je o skupině 
horníků pracujících na nalezišti kdesi na 
neznámé planetě. Na všem tu ulpívá ten-
ká vrstva všudypřítomného prachu. Včet-
ně filtrů čistících vzduch, aby byl dýcha-
telný. Orvarovi stejně přijde, že vzduch 
nepřirozeně páchne, jako by byl zkažený. 
Točí se mu z něj hlava. A co teprve když 
se filtry porouchají. Bude dost kyslíku 
pro všechny členy posádky, dokud ne-
dorazí záchrana? Orvar už to zažil. Na 
jeho předchozí výpravě dost kyslíku pro 
všechny nebylo. Lidé trpěli halucinace-
mi a nakonec zemřeli. On jediný přežil. 
Povídka MéďaSrdcíkTM je o nastávají-
cích rodičích, kteří si pořídí medvídka se 
záznamem tlukotu srdce jejich nenaro-
zeného děťátka. Děťátko ale umře a tlu-
kot jeho srdíčka se doma ozývá až příliš 
často. Obrušování je o světě, kde vířící 
písek lidem strhává maso z kostí. Písečná 
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bouře ale může člověka připravit kromě 
života i o duši, svobodu a dosavadní jis-
toty. V povídce Strnulost brání bolestivé 
mravenčení rukou ženě normálně spát. 
Řešení najde, až když si pořídí milence. 
Dojet až za Reno je o rodinném prokletí. 
Návrat domů ke starým tradicím a vzpo-
mínkám může být až příliš bolestivý. 
Povídka Jakoukoli mrtvolu se odehrává 
v postapokalyptickém světě, kde přísun 
masa i čerstvých lidských mrtvol zajišťují 
všehoschopní zásobovači milující smlou-
vání a korálky. V Úpění se začínající 
spisovatel přistěhuje na zadní verandu 
squatu, který obývá skupinka volnomy-
šlenkářů s kladným vztahem k omam-
ným látkám všeho druhu. Prý tam straší. 
Když se sjedete, slyšíte tam úpění. Mys-
teriózní náboj má i Okno, jímž se k vám 
může kromě zlodějů vloupat i cosi napůl 
mrtvého. Předposlední příběh Cvak je 
o muži se ztrátou paměti. Snaží si vzpo-
menout, jestli a případně jak někoho za-
bil. Kapání krve volně navazuje na Čer-
nou kůru. I tady se potkáváme s dvojicí 
mužů, z nichž jeden je možná už mrtvý. 
Styl psaní Briana Evensona je přímoča-

ře civilní, a přitom dostatečně sugestivní, 
aby dokázal rozvibrovat struny podvědo-
mých strachů, které vás pronásledují ve 
snech nebo v noci, když se marně převa-
lujete ve tmě a nemůžete spát. Pokud vám 
vyhovuje přemýšlivý horror, k němuž se 
budete opakovaně vracet a rádi znovu 
listujete stránkami, abyste se ujistili, že 
vám při předchozím čtení něco pod-

statného neuniklo, je tohle kniha přesně 
pro vás. Milovníkům béčkových vyvra-
žďovaček s jednoduchými zápletkami 
a snadno předvídatelným dějem naopak 
pravděpodobně nesedne. Není to lehké 
čtení k vodě. První jmenované skupině 
ale můžu Doupě / Zhroucení koně jen 
doporučit, je to perfektně napsaná kniha.
V jejím závěru se kromě poděkování 

autora a poznámek překladatele dočtete 
několik podstatných informací o životě, 
díle i způsobu psaní Briana Evensona. 
Vydavatelství si na tomto dovětku dalo 
opravdu záležet, a pokud ho minete bez 
povšimnutí, ochudíte se o řadu věcí, 
které vám pomohou si Evensonovy po-
vídky dát do širších souvislostí a mož-
ná i usnadní cestu k porozumění jeho 
tvorbě. Napovědět vám může už to, že 
Evenson má doktorát z literatury a kri-
tické teorie. Vyrůstal v mormonské víře, 
se kterou se definitivně rozešel až ve 34 
letech. A v současnosti učí na soukro-
mé univerzitě California Institute of the 
Arts, mezi jejíž absolventy patří třeba re-
žisér Tim Burton.
Ilustraci na přebalu, stejně jako všech-

ny další, které kniha obsahuje, nakreslil 
Václav Šlajch. Vítěz prestižní komiksové 
ceny Muriel je autorem několika vlast-
ních komiksů a úspěšným ilustrátorem. 
Spolupracoval třeba se Zdeňkem Svě-
rákem na pohádkové knize Tři bratři. 
Mimoto ještě učí na Fakultě designu 
a umění Západočeské univerzity v Plz-
ni. Jeho černobílé kresby, v nichž se jed-
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notlivé tahy pera zhutňují do temných 
chuchvalců obtížně identifikovatelného 
významu, trefně vystihují podstatu Even-
sových příběhů. Z některých přímo čiší 
šílenství. Zvlášť působivé je schématické 
znázornění trojice hlav s černými skvrna-
mi místo řvoucích úst a stříbrně lesklými 
plíšky suplujícími nevidící oči na přední 

straně knihy. Na zadní straně je už hlava 
jenom jedna. Nad místem, kde v tmavém 
shluku čar tušíme očí, trhají dvě ruce lid-
ský mozek vejpůl. Vypadá to trochu jako 
Šlajchův ironický fórek – tohle se s vámi 
stane, milé děti, když nedáte na mé varo-
vání a budete číst Evensona.

Lenny Ka
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A americký sní- 
 mek From 

Hell It Came je 
přesně takovým 
počinem. Však se 
na první pohled 
jedná o produkt 
padesátých let, 
což je v podstatě 
záruka béčko-
vosti. Pravda, už 
ne tolik kvali-
ty. Moc se nedá 

pochybovat ani o tom, kde vlastně film 
vznikl, protože tohle je jasné americké 
béčko, skoro se chce říct se vším všudy – 
jednoduchým scénářem, špatnými herec-
kými výkony a monstrem, které je prostě 
správně brakové, což může pro někoho 
znamenat i směšné.
Nacházíme se kdesi v jižních mořích, 

kde byl princ domorodého kmene obvi-
něn z toho, že spáchal něco, co rozhodně 
spáchat nemohl. Ale když jsou hajzlové 
silnější, když mají lepší pozici než vy, je 
jasné, že to odnesete. Máte prostě smů-

filmová recenze

FROM HELL IT CAME
Nemůžu si pomoct, ale v záplavě nových, moderních, různě technologicky vylepše-
ných filmů, ať už proto, že jsou natáčeny na super kameru s neskutečným rozlišením, 
nebo naopak jen na chytrý telefon, případně v sobě mají přehršel digitálních triků, 
mnohdy ne ani tak dobrých, mě vždycky pohladí starší snímek, který se z tohoto must-
ru vymyká, protože tvůrci prostě ještě takové možnosti neměli. A nakonec to bylo ku 
prospěchu věci.

FROM HELL 
IT CAME
Režie: Dan Milner
Scénář: Richard 
Bernstein
Délka: 71 minut
Původ: USA
Rok: 1957
Hrají: Tod Andrews, 
Tina Carver, 
Linda Watkins, 
John McNamara

lu. A tak kmenový princ nejen, že byl 
obviněn, ale byl tribunálem odsouzen, 
a nakonec i popraven. To se mu nelíbi-
lo, a tak se vrací jako podivné stromové 
monstrum. Že by se tady trochu inspiro-
vala postava Bažináče?
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Monstra zde vidíme docela dost, i když 
především ve statické pozici, kdy vypadá, 
že se ani nemůže pohnout, ale nejednou 
i v akci, která je vzhledem ke kostýmu, 
a tak nějak i podstatě monstra, jedno-
duše pomalá. Krátce řečeno, jak jsem již 
napsal, takový starší brácha Bažináče, 
který si to pomalu štráduje džunglí, aby 
sem tam někoho zabil, nejlépe tím, že ho 
hodí rovnou do močálu, z něhož se nikdo 
nedostane. No jo, nedá se čekat, že by tu 
byly nějaké cool scény s liánami, kořeny 
a podobně.
Americký film From Hell It Came je 

prima padesátkové béčko. Je to mís-
ty blbé, je to hodně naivní, je to hodně 
jednoduché, někomu to přijde i směšné, 
a rozhodně ne v žádném dobrém smyslu 
slova, ale přitom to má pořád svoje kouz-
lo, které spočívá právě v oné jednodu-

chosti a naivitě. Je vidět, že se tvůrci po-
řád snažili o to, aby se jednalo o horror. 
Dnes už tomu tak není, ale to žánrové 
zařazení je pořád jasné.

Martin Štefko
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rozhovor

NAKLADATELSTVÍ CARCOSA
Pokračujeme v sérii nakladatelských rozhovorů. Tentokrát se podíváme na spisky 
z tajemného města, které nám poodhalí místní kronikář a nakladatel Milan Žáček.

Jaký byl původní impulz pro založení 
nakladatelství?
Těch impulzů bylo několik a sešly se 
tak nějak najednou: u mě – poodskočit 
z dvacetileté monotónnosti neustálého 
překládání, tedy jakoby zůstat v oboru, 
ale dělat práci, kterou znám, trochu jinak, 
dobrodružněji, pak to byla snaha uvést 
nové autory, potažmo zaplnit díru na 
trhu, která tady v té době, před 4-5 lety, 
zela; u manželky (protože ve firmě jsme 
dva, jinak by to vůbec nemohlo fungovat) 
také pokus začít něco jiného.

Jaká kritéria máte pro tituly, které vydá-
váte?
Ta kritéria jsou docela jednoduchá… 
aby dílo bylo z našeho oboru (tzn. horror 
a divná fantastika), aby nás bavilo, aby se 
nějak vymykalo, aby nebylo moc dlou-
hé, aby nebylo na pokračování. V rámci 
těchto mantinelů jsme otevření snad vše-
mu, tedy pokud je to psáno anglicky nebo 
česky (prozatím).

Plní nakladatelství přesně to, co jste od 
toho očekával?
Na tohle je těžké odpovědět. My jsme 
totiž ani nevěděli, co očekávat. Bylo to 

živelné rozhodnutí, v podstatě ze dne na 
den. Asi jsme očekávali to dobrodruž-
ství, to se splnilo, ale neměli jsme něja-
ké konkrétní cíle, ty nemáme dodnes, 
třeba kolik vydávat, kolik tomu věnovat 
času, kolik vydělávat; všechno je v pohy-
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bu a přizpůsobujeme se neustále. Plány 
nemáme déle než na několik měsíců, ne-
chceme se svazovat, slibovat, pak to mě-
nit, stresovat se.

Vydáváte primárně horror se zaměře-
ním na subžánry jako třeba slasher či 
bizarro. Proč se ubíráte tímto směrem?
Slasher a bizarro v době, kdy jsme za-
čínali, u nás moc nevycházely, vlastně 
bizarro skoro nikdo neznal. Čili tímto 
směrem jdeme v duchu toho uvádění ne-
tradičností a zaplňování mezer. Ale ještě 
bych zmínil další dva subžánry, kterým 
hovíme – lovecraftovský horror a s ním 
se trochu prolínající weird fiction, čili 
opaky krváků. Máme řekněme intelek-
tuální rovinu i tu živočišnou. Temnou 
fantastiku vnímáme trochu jako lidskou 
psychiku, jako celek o několika vrstvách, 
nechceme se soustředit jen na divočinu, 
nebo naopak jen na tu akademickou, 
klidnou část, prostě od všeho trochu, bez 
předsudků.

Na jakou vámi vydanou knihu se cho-
díte často dívat? Která přitahuje váš 
pohled?
Dost často se kochám pohledem na Lo-
vecrafta, udělali jsme si i plakáty, Lo-
vecraft na nás shlíží všude. Podobně ty 
divné slečny na obálkách Mellickových 
knih.

Co vám přineslo vydávání horrorových 
knih? A co vám to naopak vzalo?

Vydávání horrorů nám přineslo zábavu, 
to už zmíněné dobrodružství, zajíma-
vé kontakty, určitou svobodu, vzrušení, 
a vzalo… asi čas na něco jiného, ale když 
nás to baví, tak to snad ani nejde takhle 
brát.

Přichází vám hodně rukopisů od čes-
kých autorů? A případně, jaká se vám 
zdá jejich tvorba?
Rukopisů chodí dost, i když je nijak ak-
tivně nevyhledáváme. Jsme moc malí na 
to, abychom vedle vydávání námi vybra-
ných knih dokázali ještě posuzovat ru-
kopisy. Bohužel chodí spíš fantasy, krimi 
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a sci-fi, taky hodně často díla, která vzni-
kají už od počátku jako série (a nám při-
jde první díl s tím, že další existují jako 
koncepty)… toto všechno ihned zdvo-
řile odmítáme. Pokud přijde samostatný 
zajímavý horror, dáme rukopisu šanci… 
a něco jsme už i vydali.

Zajímá vás primárně jméno autora 
nebo kvalita jeho díla?
Když načítám zahraniční díla, tak ně-
jak podvědomě jdu po větších, zavede-
ných jménech – je u nich větší šance, že 
text bude mít nějaké parametry nebo už 
nějakou váhu v rámci žánru, takhle se 

k nám dostali Carlton Mellick, Edward 
Lee, Thomas Ligotti nebo John Everson. 
U českých/slovenských rukopisů nás za-
jímá spíš obsah, téma, zpracování, kvalita, 
jméno není až tak důležité… čímž chci 
naznačit, že nemáme problém zabývat se 
i úplným nováčkem.

Co vidíte jako nejtěžší úlohu v roli na-
kladatele?
U nás bych slovo nakladatel upřesnil na 
mikronakladatel… a v tomto ohledu je 
nejtěžší to, že si všechno musíme dě-
lat sami. Nemáme samostatně operující 
technickou divizi, literární skauty, mar-
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keting, redakční radu… všechno děláme 
ve dvou. Ale takhle jsme do toho šli, sice 
nás občas překvapí, co všechno chod na-
kladatelství obnáší, ale je to dobrodruž-
ství. S každou další knihou si upevňu-
jeme návyky a určité věci jsou vždycky 
o trochu jednodušší (ale vždycky se zase 
objeví něco neočekáva-
ného, co nás buď vykole-
jí, nebo přinutí se naučit 
něco nového).

Chystáte antologii biza-
rro horroru. Jak celá akce 
probíhá? Sešlo se hodně 
dobře mířených povídek 
nebo je to bída?
K té akci jsme přišli tak 
trochu náhodou. Napřed 
vznikl projekt v rámci 
HorrorConu, spustila se 
výzva a my jsme se k ní 
pak přihlásili jako možní 
vydavatelé, protože je tu 
jistá návaznost na Mellic-
ka, inspirace jeho tvorbou, 
samozřejmě volná. Docela 
jsme pro tuto věc zahořeli. 
Naplnit knihu nebyl vů-
bec problém. Bída to roz-
hodně nebyla. Když je tato 
možnost psát volně, pustit 
fantazii ze řetězu, vznika-
jí zajímavé věci. Vybíraly 
se ty, co nejvíc fungovaly 
jako povídky, a také tak, 

aby byla výsledná sestava co nejpestřejší.

Jak probíhá komunikace se zahranič-
ními autory, které vydáváte? Můžete si 
z jejich děl vybírat anebo vám předklá-
dají, co jsou ochotni poskytnout?
Komunikace s cizinou má dva aspekty… 
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Buď jednáme přímo s autorem, a pak 
to je super, rychlé, doposud i v podstatě 
bezproblémové. Autoři jsou vstřícní, my 
se snažíme být taky, domluvíme se čas-
to během jednoho dne. U těchto autorů 
si řekneme, o co máme zájem a oni to 
schválí. Pokud autora zastupuje agent 
(nebo několik agentů) je to delší, formál-
nější, ale taky se to dá – tak to prostě cho-
dí, počítáme s tím. V tomto režimu exis-
tuje většina větších nakladatelů. U nás je 
toto třeba případ Cliva Barkera, jednání 
i na dlouhé měsíce. Tady si vybírat může-
me jen do té míry, co má ten který agent 
v portfoliu.

Jak nakladatelství ovlivnila doba covi-
du? Změnilo se něco?
No, covid byl zajímavá zkušenost… Jsme 
mladá firma, pod duchnou covidu jsme 
prožili významnou část své existence. 
Těžko posuzovat, co by bylo kdyby, pro-
tože srovnávací základnu máme malou. 
Před covidem jsme existovali, ale měli 
jen pár knih, pak byla pandemie, zavře-
né obchody, útlum, teď se to uvolňuje, 
ale neumím říct, jestli se něco změnilo. 
Dá se možná říct, že sledujeme nárůst 
e-shopových prodejů 
a s tím souvisí i pozna-
tek, že starší knihy se 
leckdy prodávají stejně 
jako nové. Zaniká ta-
kový ten klasický mo-
del novinka – nejvyšší 
prodeje a pak setrvalý 

pokles. Všechno je srovnané a srovnatel-
né. Třeba naše první kniha, Lovecraftovy 
povídky, se prodává několik let víceméně 
pořád stabilně dobře, nejspíš díky e-sho-
pům, protože v klasických obchodech ji 
nahradily jiné knihy, už tedy není vidět, 
ale díky tomuto posunu to není příliš po-
znat.

Co vás přimělo vydat knihu TikTok: 
prvních 1000 followerov (Mark E. Po-
cha 2020)? Ne že by to nebyl bizár…
Mark v té době žil TikTokem a obrážel 
různé tiktokerské akce, proto jsme mu 
vydali v české i slovenské verzi tuto „kon-
taktní“ knížku, malou, skladnou brožur-
ku na akce. Navíc jsme si na ní vyzkou-
šeli nové postupy. Jenže pak přišel covid, 
všechno ustrnulo, pak se svět posunul. 
Dnes je z ní docela raritka, podepsaný ar-
tefakt vydaný v poměrně malém nákladu, 
jedna z prvních takových knížek, která se 
tu objevila.

Děkujeme za rozhovor
Otázky: Ivana Gašparíková
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Magda Dovhunová

povídka

NIKDY SE TO NEDOZVÍŠ

Všudypřítomný chlad mu pronikal až do 
morku kostí. Už dávno se netřásl; jeho 

tělo pro podobný pohyb ztratilo sílu třetí 
nebo čtvrtý den. Teď už jen ležel stočený 
do klubíčka, nakolik mu řetězy dovolo-
valy, a snažil se neposlouchat ty příšerné 
zvuky.
Pokaždé to začalo dětským pláčem. Po-

tom přišel křik, prokládaný křupáním 
kostí. Když utichl, doléhalo k němu už 
jen tlumené pleskání, tu a tam proložené 
tupými údery. Dlouhá chodba k jeho cele 
dodávala všem zvukům podivnou chra-
plavou ozvěnu.
Nechápal, odkud ty děti bere. Žádné elf-

ské dítě z města nezmizelo – žádné ne-
bylo pohřešované, pokud věděl. A on by 
věděl – je přece preceptor anur-arrâthské 
citadely.
Přece bych si musel něčeho všimnout!
Přijdou pro mě, běželo mu hlavou, jen 

musím vydržet. Kolik dní už jsem pryč? 
Pět, nebo šest? Městská hlídka už po mě pá-
trá. Každým okamžikem rozrazí dveře, tím 
jsem si jistý…
To pomyšlení ho uklidňovalo. Bylo jed-

no, jak moc mrznul, nebo jak mučivá byla 
bolest. Dříve či později ho najdou a vše 
bude zapomenuto. Léčitelé se o něj po-
starají. Bolest bude jen mlhavou vzpo-
mínkou.
Z temnoty chodby se ozvaly kroky. Srd-

ce se mu zastavilo v hrudi, jako ostatně 
pokaždé. Je to jen jeho mlčenlivý dozor-
ce bez tváře, který mu nese misku vody 
a kaše?
Nebo je to… ten druhý?
Jeho oči nedokázaly proniknout černou 

prázdnotou ani v době, kdy je měl ještě 
v důlcích. Teď už se mohl spoléhat jen 
na sluch. Železné dveře vrzly, a on usly-
šel zašustění látky, když dozorce vkročil 
dovnitř. Teď položí na zem obě misky, 
přesvědčí se, že okovy drží, a zase odejde. 
Pokud…
„Přišel čas, abys byl užitečný, příteli.“
Velmistrův hlas se odrazil od holých 

stěn a bušení srdce se zrychlilo.
Takže to není dozorce! Co mi sebere ten-

tokrát? Je to zkouška, kolik toho vydržím? 
Jakou další část těla můžu ztratit?
„Co ode mě chceš?“ zachraptěl.
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„To se nikdy nedozvíš,“ odvětil Velmistr.
Ucítil, jak ho magie zvedla do vzdu-

chu. Zasténal, když se bolest z každé 
rány a zhmožděniny znásobila. Po něja-
ké chvíli ho neviditelná síla přišpendlila 
ke stěně. Na holých zádech ho zastudil 
hladký kámen. Kolem paží se ovinuly ko-
žené řemeny a on tam zůstal bezvládně 
viset, ve tmě, v bolestech. A Velmistr, pán 

anur-arrâthské citadely… 
odešel.
Nedokázal říct, jak dlou-

ho tam visel, na hranici 
bdělosti a mdlob. Z tran-
su ho vytrhl další výkřik. 
Tentokrát strašlivě blízko. 
Dívčí pláč a praskání kostí. 
Příšerně, příšerně blízko. 
A pak… pláč utichl. Křupá-
ní pokračovalo, těsně vedle 
jeho špičatých uší, které si 
neměl jak zakrýt. Nemohl 
utéct. Mohl jen poslouchat 
a modlit se.
Jenže ke komu vlastně? 

K milosrdné Stvořitelce? Já 
nikdy v bohy nevěřil.
Náhle mu v uších zesílilo 

bzučení, přízračná ozvěna 
dívčích výkřiků. Naplnilo 
mu celou hlavu, nedokázal 
se soustředit ani na bolest, 
ani na chladný kámen za 
sebou. Jen ten zvuk.
Uviděl záplavu bílé. Sněž-

ná pláň, všude, kam dohlé-
dl. Až na to, že oči už neměl.
Potom se bílá rozplynula a on otevřel 

víčka. Musel přivyknout šeru, které ho 
obklopovalo, ale ve světle krystalů brzy 
rozpoznal obrysy předmětů. Tělo, ležící 
na stole, mohlo patřit snad dvanáctileté 
dívce. Rozpárané od pasu až ke krku – 
mezi tou změtí zkrvaveného masa a kos-
tí spatřil stopy vypreparovaných nervů. 
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Lebka byla rozpůlená vedví a příliš or-
gánů v ní nezbylo. Jen na kraji stolu le-
žel pohozený jazyk, jako by tvůrci toho 
zrůdného díla překážel v cestě za něčím 
důležitějším.
Pohled se mu stočil doprava, na muže 

připoutaného ke zdi. Hnědé vlasy, slepe-
né potem a špínou, mu zakrývaly tvář. Jak 
k tomu nešťastníkovi přišel blíž, konečně 
si ho mohl zblízka prohlédnout. Hleděl 
do propadlé, vyhublé tváře bez očí.
V tu chvíli mu to došlo. Chtěl vykřik-

nout, chtěl se rozmáchnout paží, chtěl 
ječet. Nic z toho se ale nestalo. On nebyl 
tím, kdo ovládal tohle tělo. Jen se díval.
Místo toho vykřikl muž připoutaný ke 

stěně.
„NE! Co jsi to udělal? Cos udělal s mýma 

očima, ty parchante?“
„Prastará magie, dávno zapomenutá. 

A já ji objevil,“ odvětil chladný Velmi-
strův hlas. Ten hlas vycházel z úst pod 
očima, kterýma on teď hleděl na svět, 
ale nebyl přitom jejich pánem. Nemohl 
v tomto těle dělat vůbec nic. Mohl se jen 
dívat. 
„Byl jsi užitečný,“ pokračoval Velmistr 

v samomluvě, „jsi první, kdo proceduru 
přežil. Myslím, že už jsem velmi, velmi 
blízko k cíli.“ 
„Ty jsi zešílel,“ zasténal v zoufalství. 

„Všechny ty děti… proč? Proč já?!“
„Můj drahý ubohý příteli,“ zašeptal Vel-

mistr, zatímco zvedal ruku s dýkou. „Ani 
to se už nikdy nedozvíš.“

Mgr. MAGDA DOVHUNOVÁ, Ph.D. 
(*1991)
Získala doktorát z fyzikální chemie, vě-
decké prostředí však opustila. V součas-
nosti pracuje jako projektový manažer 
na Přírodovědecké fakultě. Posledních 
deset let žije v Praze s manželem a tře-
mi kočkami. Hraje larpy. Píše od mala, 
během studií však prošla dlouhou tvůrčí 
pauzou, ke psaní se vrátila až v roce 2019. 
Z prostředí povídky Nikdy se to nedo-
zvíš, s níž se účastnila loňského ročníku 
soutěže O krvavý brk, napsala další dvě 
povídky (Až za hrob a Past na démona), 
které se umístily na třetím a čtvrtém/pá-
tém místě Sardenských legend.
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Vítězslav Hálek je znám především 
jako autor oblíbené zpěvné a optimis-

ticky laděné lyriky soustředěné do sbírek 
Večerní písně (1859) a V přírodě 1-3 
(1872-1874). Méně se ví, že část jeho 
tvorby zasahuje i do žánru horrorových 
balad, a to zejména z počátku spisovatel-
ské dráhy. A málokdo si uvědomuje, že 
nejspíš poměrně dobře zná (aniž to tuší) 
jeho pravnučku, která teprve nedávno 
odešla do hereckého nebe.
Narodil se 5. dubna 1835 jako Vincenc 

Hálek v Dolínku (dnes Odolena Voda-
-Dolínek) ve středních Čechách, v ro-
dině hostinského. Křestní jméno dostal 
podle svatého, jehož svátek připadal na 
básníkův rodný den.
V roce 1847 nastoupil na Akademické 

gymnázium v Praze. V této době začal 
také psát básně, které zveřejňoval v ruko-
pisném studentském časopise, a to pod 
pseudonymem Vítězslav Dolinek nebo 
Dolínský. Kvůli vlastenecké, osvětové 
a literární činnosti byl tehdy Hálek do-
konce vyšetřován. Byla doba tuhého Ba-
chova absolutismu a úřady zvažovaly, že 
by jeho aktivity mohly posuzovat jako ne-
bezpečné politické spiknutí. Za trest měl 
být Hálek odveden k vojsku, případně 
vyloučen ze všech gymnázií v říši. Aféra 

profil

OPTIMISTICKÝ LYRIK
HORRORISTOU

se táhla celý rok, vyšetřováni byli studenti 
i profesoři. Hálek jen tak tak ušel těžké 
pokutě. Na sklonku studií, roku 1854, mu 
časopis Lumír uveřejnil první báseň, a to 
baladu s názvem Nekřtěncova dušička, 
o níž se ještě zmíníme.
Proti přání rodičů, kteří chtěli, aby vy-

studoval kněžský seminář, nastoupil na 
filozofickou fakultu. To rodiče popudilo 
do té míry, že ho přestali podporovat. Ži-
vil se tedy psaním a soukromým vyučo-
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váním, zakoušel nouzi a hlad. Ale právě 
jako domácí učitel poznal svou budoucí 
ženu Doroteu Horáčkovou (1843-1907), 
dceru zámožného pražského advokáta. 
Tak si pomohl k manželce i majetku.
Byl významnou osobností českého ná-

rodního a kulturního života, členem 
mnoha organizací (Akademického čte-
nářského spolku, Divadelní jednoty, 
Jednoty dramatiků českých, Matice lidu, 
Umělecké besedy, Sboru pro zbudování 
národního divadla). Pracoval jako redak-
tor Národních listů, do nichž přispíval 
literárními a divadelními recenzemi a fe-
jetony. 
Spolu s Nerudou byl vůdčí osobnos-

tí májovců. Publikoval ve všech čtyřech 
ročnících almanachu Máj (1858-1862), 
druhý až čtvrtý také redigoval. Vedl též 
časopisy Lumír, Květy a Zlatá Praha, 
dále knižnice Slovanské be-
sedy a Poezie světová.
Absolvoval několik cest 

po Evropě, jak v rámci 
habsburské monarchie, tak 
mimo ni (navštívil Halič, 
Krakov, Slovensko, Benát-
ky, Terst, Černou Horu, 
řecké ostrovy, Turecko, Bul-
harsko, Srbsko…). Nutno 
podotknout, že při cestě 
do Tater na jaře roku 1862, 
kterou podnikl s Juliem 
Grégrem, málem zahynul. 
Plavili se ještě s dalšími výletníky po roz-
vodněném Dunajci, když se neopatrností 

vůdců loďky zvrhly a všichni se zhruba 
hodinu topili. Zachráněni byli jen s nej-
větším úsilím. Děsivé, až horrorové zážit-
ky potom Hálek vložil do lyrickoepické 
básně Děvče z Tater (1871).
Kromě idylické lyriky napsal Hálek 

několik rozsáhlých lyrickoepických 
básní ovlivněných Byronem a Máchou 
(Alfred, Krásná Leila, Mejrima a Hu-
sejn, Goar, Černý prapor…), ale často 
postrádající myšlenkovou hloubku lite-
rárních vzorů. Poslední Hálkova sbírka, 
která vyšla až po jeho smrti, ironicky na-
zvaná Pohádky z naší vesnice (1874) se 
už hlásí k realismu a zobrazuje sociální 
i generační rozpory na tehdejším českém 
venkově. Některé její básně mají formu 
sociální balady.
Z Hálkových próz je asi nejznámější 

povídka Muzikantská Liduška (1861) 

Foto rodného domku 
Vítězslava Hálka.
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o dívce, která zešílí z nešťastné lásky, a to 
i díky zfilmované verzi (1940) s Jiřinou 
Štěpničkovou v hlavní roli. Jeho nejroz-
sáhlejší prózou je jediný román Kome-
diant (1861).
Hálkovy veršované tragédie, které čer-

paly z české nebo cizí historie nebyly ni-

jak zvlášť úspěšné, byť hrou Král Vukašín 
byla v roce 1862 slavnostně zahájena čin-
nost Prozatímního divadla. Hálek psal 
též fejetony, cestopisné črty a literární 
recenze.
Zajímavé je srovnání Hálka a Nerudy, 

kteří byli kolegy-spisovateli, redakto-
ry i přáteli. Podle slov básníka Ladisla-
va Quise byl čtenáři i kritikou „Hálek 
hýčkán“, zatímco „Neruda zneuznáván.“ 
Přesto byl „Neruda jemnější, citlivější 
než Hálek“, což se projevilo i v literár-
ních kritikách. „Hálek dovedl být drsným, 
kdežto Nerudova kritika, třeba odsuzovala, 
přece nikdy nebyla zbytečně bezohlednou.“ 
Neruda prý „tvořil pracně“, zatímco „Há-
lek snadno“.  Po Hálkově smrti se začaly 
objevovat první kritické hlasy proti jeho 
tvorbě, které vyvrcholily článkem Jose-
fa Svatopluka Machara v časopise Naše 
doba (1894). Od tohoto okamžiku byl 
více oceňován Neruda, zatímco Hálek se 
objektivního zhodnocení díla dočkal až 
později.
Smrt Vítězslava Hálka byla nečekaná. 

V létě roku 1874 se nachladil na procház-
ce k Mumlavským vodopádům v Krko-
noších. Do Prahy se už vrátil nemocný, 
nicméně i v tomto stavu se 20. září vydal 
na nedělní výlet. Nedlouho poté už musel 
ulehnout. I na lůžku pokračoval v úpra-
vách povídky Husar pro časopis Lumír, 
text dopisoval a ještě v úterý 6. října dě-
lal korektury. To už lékaři konstatovali, 
že jeho zdravotní stav je vážný. Poslední 
část rukopisu měl předat do tiskárny ve 

Herečka Jana Štěpánková, 
pravnučka Vítězslava Hálka.
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čtvrtek 8. října kolem poledne. Nicméně 
už ráno odevzdala text jeho manželka, 
bez oprav, protože Hálek neměl na pro-
vádění jakýchkoliv změn dost sil. Kolem 
jedenácté prý pocítil mírnou úlevu, poté 
si však „zdříml a usnul po 12. hodině na 
věky!“ Podle úmrtní matriky byla příči-
nou „jalovitost krve“, v odborné literatuře 
se pak uvádí zánět pohrudnice. Okázalý 
pohřeb proběhl v sobotu 10. října 1874. 
„Rakev vystavena byla pohřebním spolkem 
Pietou v prostředním pokoji bytu nesmrtel-
ného pěvce, okrášlena četnými exotickými 
rostlinami a okolo rakve hořely po celý den 
na velikých svícnech voskové svíce a četné 
plápolaly plameny pochodňové.“ Velkolepý 
průvod pak následoval rakev na vyšehrad-
ský hřbitov, kde byly básníkovy ostatky 
uloženy. V souvislosti s brzkým úmrtím 
Hálka může působit dost překvapivě fakt, 

že jeho pradědeček z matčiny strany ze-
mřel v úctyhodném věku 101 let.
Starší syn Hálkových Emanuel se na-

rodil na Štědrý den roku 1870 a zemřel 
pouhé tři dny po porodu. Mladší syn 
Ivan Hálek (1872-1945) se stal lékařem, 
působil léta na Slovensku, věnoval se pu-
blicistice a překládal. Jeho dcera Elena 
(1907-1985) byla herečkou, provdala se 
za hereckého barda Zdeňka Štěpánka 
(1896-1968) a měla s ním dceru, taktéž 
herečku Janu Štěpánkovou (1934-2018). 
A to je tedy ona avizovaná pravnučka 
slavného básníka.

Balady
Celkové vyznění Hálkova díla bylo spíše 
optimistické, nicméně setkáme se v něm 
i s temnými tóny. V počátcích svého díla 
byl, jako mnoho jiných, silně ovlivněn 
Erbenovou Kyticí. Když poprvé vyšla 
(1853), vydával Hálek jako sextán Aka-
demického gymnázia druhý ročník svého 
rukou psaného časopisu Varyto a lyra. Jen 
o pouhý rok později uveřejnil svou prvo-
tinu, baladu Nekřtěncova dušička. Pak 
následovaly další a v souborných vydá-
ních Hálkových spisů (od roku 1862) již 
balady tvoří ucelený soubor.
Ten zahajuje už zmíněná první Hálkova 

oficiálně publikovaná báseň Nekřtěnco-
va dušička (1854). Zpracovává typické 
téma tehdejších balad: dívce se narodí 
z nemanželského vztahu dítě, kterého se 
raději zbaví, aby sebe ani svého potomka 
nevystavila hanbě. 
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K vlnám se matka blížila,
k vlnám své lokty nížila,
a na plod hříchu milostný
upírá hled svůj žalostný.
A s větrem vlna zalkala,
s lunou se nebe zachvělo,
v vlnách mu matka ustlala,
vlnám se hýčkat zachtělo.

„Vždyť dobře ti se bude spát,
budou tě větry kolíbat,
vlny tě mlékem napojí,
a hlad i žízeň ukojí!“
A vítr řve – a kolíbá,
a ječí vír – a dává pít,
a jak se dítko usmívá –  
tratí se vír v podzemní skryt.

Kam uprch‘ vír? Snad ve svůj hrob!
A padá dítko v mdloby z mdlob.
A bahno – rakev daleká,
ach kdož nad ní kdož zaplaká?
Krkavců hrana slyšet sem
a větrů žalmy nad lesem,
a nad bahnem ta bludička
nekřtěncova je dušička.

Matka se poté utrápí, užíral ji a zabil 
„viny červ“.
Baladu Sejček (1854) jsme s Honzou 

Vojtíškem zařadili do antologie Umrlčí 
věnec. Svým tématem nejspíše připome-
ne proslulého Goethova Krále duchů.
Nemocné dítě slyší volání sýčka, který 

dle lidových pověr zvěstuje smrt, a ovlád-
ne ho strach:

„Slyšíš ptáka? V písni jeho
hlasu je tak mrazivého,
zvuky jsou tak děsivé.
(…)
Vidíš – vidíš? Tam na mříži
v okně, jak sem okem míří –
Mlč! – ten zvuk mne zadusí!“

Otec se syna snaží konejšit, ale marně. 
Dítě posléze umírá a jeho ostatky jsou 
uloženy na hřbitov.

A pták, za jehož šlo hlasem, 
zde mu zpívá nočním časem.

V Hadí koruně (1856) vědma mladí-
kovi poradí, jak dostat bohatou nevěstu. 
Musí získat jmění, a to tak, že hadímu 

Hálkův rukopis
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králi ukradne zlatou korunu. Chlapec 
posléze vyláká hada z potoka, v němž 
žije, i s klenotem a devíti hadími ženami. 
Pak je uspí, korunu ukradne a rychle na 
koni ujíždí domů. Potom teprve přichází 
vlastní horror – hadi mladíka pronásle-
dují temnou nocí:

Tma pojednou – a tma teskná,
jak vnitř Krkonošských hor;
v oku vře sic jiskra bleskná –
ký však jiskře se tmou spor!
Což ty hory, což ty lesy
třesou se v tmu oděny?
Což ten koník, což se děsí?
Snad té pána odměny?

Hoj, ty jezdče temné noci,
obnaž světlou korunu!
Mrak-li zhasl nebes moci,
ať nahráží za lunu!
Přibývá té koni tíže –
hu – za jezdcem ký to spěch!
Bujně komoň uzdu hryže –
popřej, by si pooddech!

A již od poslední hory
podkovy se pozvedly,
a ty v patách, ty potvory –
pro bůh, koni, neprodli!
Pustil uzdu – padl kůň,
běží po tmě ke vsi jun,
a těch hadův hrozný spěch –
u koně si pooddech.

Přiběhne až k chalupě a zoufale křičí:

„Ach, kde jste, lidé – zle je, zle!
Za mnou ti hadi jdou!“

A následuje masakr:

„O hrůza – bože! už ten hřmot
valí se do domu.
A viz a viz – ten divý hluk
u samých oken již,
a v okna hřmotí děsný tluk 
(…)
Ten ponocný, co troubil dřív, 
žehná se znamením,
a každý mní, ven popatřiv,
být šálen mámením.
Na lůžku pak kdo slyší hřmot,
do peřin skrývá líc,
a v chlévě řve i brav i skot,
hrozného cos tušíc.

Hálkův rukopis
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A syčí – syčí táhlý had
a vine šípký oud.
Jak rád by jal se zaklínat,
však – nezná kletby proud!
A v čele vrásek na tisíc –
osudný ukryl skvost,
na čele pot mu víc a víc
a v srdci tlukot rost.

V tom břinklo okno, jako hrom
když mrakem zatřásá,
a on se zachvěl, jako strom,
když vítr zajásá.
Hadův pak všechněch manželi
hlas ten se z chřtánu dral:
„Hoj, koruny své pán želí –
já pán – její já král!“

A v tom i okno prask a prask –
nevítaný zde host,
a v tom zas jakby – prasky prask –
to jakby lidská kost.
Had na hlavu vzal korunu
a oknem opět ven,
a za ním strašném ve honu
uhání devět žen.

Po smrti mladíka padla na ves kletba, 
ovládla ji tísnivá, chmurná nálada.
Královna plesu (1857) vypráví o dív-

ce Lauře, která se touží stát královnou 
prvního plesu. Balada líčí důkladnou 
přípravu na slavnost i dívčin triumf, kdy 
skutečně získá vytoužený titul. Ráno ji 
však matka nalézá mrtvou: inu všechna 
světská sláva-polní tráva.

Báseň s názvem Sázka (1858) se také 
objevila v Umrlčím věnci. Zpracovává 
poměrně rozšířenou pověst o hospod-
ských kumpánech, z nichž jeden (zde 
kmotr Krejza) se vsadí, že přinese o půl-
noci ze hřbitova lidské ostatky. To se mu 
povede bez větších problémů, komplika-
ce však nastanou, když je odejde vrátit. 
Náhle se od hřbitova přižene kostlivec 
a skočí mu na hřbet.

„Nezpouzej se, hřbete, cachej dál!
Však já zvětřil, kdo ten zběsilec,
jenž mé holky hnáty rozebral.
U nás hlučno – tanec, rejdy, ples,
bez milé to nejde do páru;
teď nás oba honem domů nes –
sic se nerozejdem bez sváru.“

A umrlý popouzí ho v spěch –
nohu rychle stíhá nohy sled. –
„Krista pána – kde jen vzíti dech!
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Nepůjdu-li, zaškrtí mne na posled!“ –
Hodný už kus cesty urazil.
Však což na plat – hřbitov je až tam –
a ten – buď k nim přirost‘ – to ví pánbůh 

sám.

Kostlivec kmotra popohání, tíha na zá-
dech roste a hřbitov je stále ještě před 
nimi.

 A ta tíže – není možná dál,
hodinka to jeho poslední. –
„Bože, co sem jak živ dokázal,
pro Kristovy rány, odpusť mi!“
Krejza klesnul skoro bez dechu –
v tom tu kohout jitřní zakokrh,
mrtvý větřil den, a v pospěchu
upaloval – div se nepřetrh!

Ráno našli Krejzu v povoze;
víc byl mrtvý ale, nežli živ.
Nemoh ani státi na noze,
musili ho odnést – žádný div.
Zavolali hnedle doktora –
fantas pokoušel se o něho;
ba s ním bylo zle už bez skora,
bylť i s pánembohem u něho.

Balada Mrtvých stráž (1858) zase vy-
chází z rozšířené pověry, že nově po-
hřbený musí na hřbitově strážit. Uvádí 
ji v poznámce k intermezzu své slavné 
básně Máj (1836) i Karel Hynek Mácha: 
„Bylo pozdě na noc, kdy při pohřbu jednoho 
ze svých přátel přítomen, byl jsem na hřbito-
vě staroměstském. Hrobník, spuštěnou rakev 

zemí zasýpaje: ‚Dnes již žádného nepřive-
zou,‘ pravil, ‚může státi dnes na stráži.‘ Na 
dotazování své obdržel jsem následující po-
naučení. Jest mezi sprostým lidem pověra, 
že poslední na jistý hřbitov pohřbený přes 
noc na stráži hřbitova toho státi musí, a to 
sice každou noc, o celý ten čas, až opět jiný 
zde pohřben bývá, který pak na jeho místo 
nastoupí. Tak že žádný hřbitov nikdy bez 
strážce není, a že tím způsobem na hřbito-
vě malé osady mrtvý po kolik třeba let na 
stráži stojí.“
A nyní již zpět k Hálkově baladě:

Přinesli hocha na hřbitov –
už bylo pozdě za dne,
a přec ho ještě vložili
do hrobu noci chladné.

Když půlnoc se přiblížila,
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tu hroby mrtvých pukly,
a mrtví z hrobů povstali
a kol něho se shlukli:

„Dokud jiného nevnesou,
co stráž ti stát zde nutno!“
A hoch má ve vsi milenku,
a jemu bez ní smutno.

Ač umrlec, přesto milou navštíví.

Milenka kouká z okna ven
a smutno, smutno kolem;
s nebe se ztratil měsíček
a jako duch jde polem.

A před ním chladno jako mráz –
to sám je její milý:
„O, rozpomeň se, dívko má,
co jsme si přislíbili.

Co jsme si tenkrát slíbili
pod večír sladkým hlasem,
nuž, pojď, drahoušku, pojď, o pojď,
dva pohnem spíše časem.“

A opravdu: volání mrtvého bylo vyslyše-
no, dívku také brzy odnášejí na hřbitov.
Báseň Javorové housle (1860) zpracová-

vá téma známé z lidových balad. Hudební 
nástroj zhotovený ze dřeva stromu, který 
do sebe vstřebal křivdu, ji předává dál. 
V tomto případě se jedná o zklamání ze 
zrady dívky, která si právě bere jiného. Jak-
mile tyto housle zazní na její svatbě, „ne-
věsta náhle zděšená/jak holubice splašená.“ 

A když hoch zahrál potřetí,
jak když ji dýky proletí –
vyzvání zvony na cestu,
mládenci nesou nevěstu.

Závěrečná balada Básník a strasti 
(1861) poněkud ironicky účtuje s údělem 
básníka:

Ťuk, ťuk! klepá někdo na dvéře.
„Dále!“ – Vyschlý morek, hnáty, kosti –
haha! Pěkně vítám, páni hosti!
Buďte důvěrní k mé důvěře.

„My jsme strasti světa. Venku mráz,
ztrmácený svět se v bídě postí –
tys prý básník, pýchy v srdci dosti,
jsi prý králem – nuže, uhosť nás!“

Dobové hodnocení Hálkových balad 
nebylo zcela jednoznačné. Některým kri-
tika vytýkala „přílišný realismus, přílišnou 
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věrnost líčení, kteráž přesnadno do sprostoty 
zabíhá a pěkný dojem celku ruší“ (Alfred 
Waldau). My, příznivci horrorů, bychom 
jim mohli vyčíst přemíru lyrických prv-
ků, které poněkud oslabují údernost 
veršů. Hálek se také postupně vzdaloval 
od typu strašidelných erbenovských ba-
lad. Další básně tohoto souboru jsou tak 
spíše realistickými obrázky ze života bez 
strašidelných motivů: Ballada o jednom 
hochu (1857), Dva bratří (1858), Pod 
lípou (1860), Bláznivý Janoušek (1860), 
Před bojem (1860), Tambor (1860), 
Frajtr Kalina (1860).
Balady psal Hálek i v následujícím ob-

dobí. Výsledkem pak byl cyklus Ballady 
a romance řady druhé, které byly vydány 
v devátém svazku Hálkových sebraných 
spisů. V nich už zcela převládají realistic-
ké prvky a převažuje spíše rozmarný tón. 

Alfréd
Z rozsáhlejších lyrickoepických básní 
má nejblíže k horroru Hálkova knižní 
prvotina s názvem Alfréd (1857). Mla-
dá generace dílo přijala s nadšením, staří 
konzervativci ho naopak označovali za 
dílo nečeské a neosobité. Je pravda, že 
Alfréd v mnohém navazoval na Máchův 
Máj, jak tesknou melancholií a rozerva-
ným hrdinou, tak kompozicí. Polský au-
tor Maryan Zdziechowski odsoudil děj 
Alfréda pro „nedostatek mravní ušlechti-
losti“ jako „naprosto odporný“ a kritizoval 
ho jako idealizovaný obraz „ničemného 
zbabělce“. Děj básně je celkem jedno-

duchý. Hlavní hrdina, jehož jméno celé 
dílo nese, svede dívku Marii a nakonec 
ji těhotnou opustí. Ta dítě v zoufalství 
zabije a je následně odsouzena k trestu 
smrti. Ironií osudu je mezi soudci i sám 
Alfréd, k otcovství se ale nepřizná a dív-
ky se nezastane. Mariiny vzpomínky 
v žaláři a pak její poslední okamžiky před 
oběšením, odkazují přímo k Máchovu 
Máji, horrorově laděný čtvrtý zpěv je 
blízký onomu známému máchovskému 
intermezzu s duchy u popraviště. Konec 
básně možná někomu naopak připomene 
Erbenovo Záhořovo lože. V této souvis-
losti se též uvádí i podobnost s vyústěním 
Byronovy básně Giaur. Alfréd se pod tí-
hou viny kaje, v askezi dožívá v klášteře. 
Nechá přenést Mariiny kosti do nového, 
vysvěceného hrobu a vymíní si, že bude 
jednou pohřben hned vedle ní.
Už zmíněný čtvrtý zpěv Alfréda má po-

dobu samostatné balady (nebo veršova-
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ného baladicky laděného dramatu). Za-
vádí nás o půlnoci na hřbitov, kde Strážce 
mrtvých vítá různé skupiny zemřelých, 
kteří postupně vystupují z hrobů. Poté 
přicházejí umrlci zpoza hřbitovní zdi, 
tedy pohřbení v neposvěcené půdě, mezi 
nimi i Marie, která se zde setkává se svým 
dítětem, jež zavraždila. Začíná divoký rej 
mrtvých, který naruší až příchod Alfré-
da. Ten je nakonec za své ohavné jednání 
umrlými odsouzen ke krutému trestu.     

Strážce mrtvých:
Vstaňte, vstaňte, vstaňte!
Teď živých noc, mrtvých je den,
mrtvých teď rej a živých sen.
Živých teď uspán život bdí,
a mrtvý bdivě o něm sní;
kdo mrtvý, každý jednou žil,
a zemřel, o žití by snil.
Teď právě čas — kdos jednou žil,
teď právě čas, by bdivě snil —
vstaňte, vstaňte, vstaňte!
(…)
Mrtvé děti (vstávají…)
Nás časně sštvali z světa zdob
a za byt dali těsný hrob;
nám brzy zdrtli mládí květ,
a za byt dali mrtvý svět;
nás vyloudili v světa den,
a vyvrhli hned z rána ven.
Ten krásný svět náš býti měl,
a jiným přisel za ouděl;
a neproživše žití den,
snít máme dlouhé noci sen.
(…)

Mrtvá mládež (vstává…)
Ten krásný svět tak krásný byl,
tak plný vděků, pestrý, mil —
a sladký tak byl dívky ret,
a plný světla její hled —
ten nepokoj, ten v srdci bol,
a vše tak volné kolemkol —
a vzali nám myšlének smělý roj,
a vzali nám lásky čistý znoj —
jen zpomínek beznaděj z mladých dob,
a za to nás vtěsnali v těsný hrob,
bez naděje na příští den
snít máme dlouhé noci sen.
(…)
Mrtví mužové (z hrobů vstávají…)
Zde pustá noc a bez snu sen —
jen temný svit náš krátký den.
Kruh dítek sirý, smutná choť,
jak bez pána ta v moři loď;
a rodiny a obce kruh
a srdci milý přítel, druh —
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teď každý stojí sám a sám,
v té kostry rouše nepoznán;
a bez činů náš noční den,
a bez naděje — hrozný sen!
(…)
Mrtví starci (z hrobů vstávají…)
Tak dlouhý sen — bez konce noc,
a oudů mrtvých bezemoc —
bez hlasu řeč, hlas bez zvuku,
bez synů děd a bez vnuků,
bez choti choť a sám a sám,
a nižádná čest šedinám —
a v hnátech červů žravý kvas
a v lebce žáby, v oudech mráz,
a dušných ňader slabý dech —
hrob — teskná noc, noc bez potěch.
(…)
Mrtví (scházejíce se):
Teď náš je čas, teď náš je den —
teď v pestrý rej se sřaďte jen.
Nám hudbou hnátů ladný chřest,
a lebky drkot taktem jest.
Někteří:
Však než se počne mrtvých rej,
dřív rejdu čeleď krále měj!
Jiní:
Ten, co dnes přibyl v pytli host
a za živa už kůže, kost,
a v šachtu hozen jako pes —
ten tancmistr buď králem dnes!
(…)
Jiní:
Ten tancmistr buď králem dnes,
by uspořádal mrtvých ples.
(…)
Král (kloně se na vše strany):

Nuž — tedy sřaď se s druhem druh,
ať řada vzroste v pestrý kruh.
Mezi dva mladé, kdo je stár,
ať nekobrtne na nezdar.
A soused druhu ruku dej —
a teď započni mrtvých rej!
(Dává znamení k tanci.)
Mrtví za hřbitovní zdí, mezi nimi Ma-

rie:
O králi, smilování měj,
a povol nám též s vámi rej!
Děťátko, spatřivši Marii:
Mamá, ta rána do hlavy
krvácí a se nehojí.
Král:
Což ještě není oupln řad?
Kdo jste vy tam? Chci lid svůj znát!
Marie:
Já hezká byla květinka.
Děťátko (na hřbitově):
Mamá — ta rána do hlavy
mně tuze, tuze bolaví.
Mrtví za zdí:
Z nás oběšenec každý člen,
ze spolku mrtvých vyloučen;
a nesvěcený náš je hrob
a bez kříže a bez ozdob;
vidíme vaše veselí,
jež nikdo s námi nedělí.
O králi, smilování měj
a povol nám též s vámi rej!
Král:
Tak tedy z šibenice pták,
jenž hledal maso na zobák?
a nesvěcený váš že hrob
a bez kříže a bez ozdob?
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Hej, takový je hrob můj též!
Nuž, přeskoč zeď a v řadu spěš.
Tak — a teď druhým ruku dej,
a teď! započni mrtvých rej!
(Dává znamení.)
Mrtvých rej:
A nejprv zvolna, z vážna v před,
ať nohu nohy najde sled,
ať postačí i křehký hnát,
a pak se zrychlí sedumkrát.
Teď rychlej, čerstvěj — víc a víc,
pokud dech stačí mrtvých plic,
a z kroku nechť se stane skok,
pokud nám stačí porozkrok.
Hej holka, drž si vínek svůj,
neb spadne-li, víc není tvůj —
divá ho chasa roztrhá,
a vítr ti ho rozmrhá.
Jen miluj, kdo co uloví,
však ona na tě nepoví.
Až k hrobu jen ti přísahal,
a když tě pohřbil, jinou vzal.
Neupejpej se, manželi,
však ona tebe neželí;
než zvíš, přistrojí svatby skvost,
a k hostu sedne lačný host.
Ty stará, jen se nestyd smát,
mrtvým je stejný každý hnát;
však živý tvůj už zapomněl
a jiné též to pověděl.
Rozdílu nezná mrtvých rej —
kdo klopýtneš, se vzhůru měj!
Však cizí manžel — k předu hop!
má vedle cizí vlastní hrob,
a hrobu noc to nepoví,
a slunce se to nedoví. — 

Bez vůně mrtvých lásky květ,
a bez naděje mrtvých svět —
odcizen světa dětským hrám,
nové si hry vymýšlí sám.
A naše hry ten noční rej,
a kdo jsi mrtev, k nim se znej.
A skokem k předu chutě — hop!
čas k odpočinku podá hrob.
A skokem v před, co stačí skok,
a nedbej živých na výrok.
A přes své lůžko, přes svůj hrob —
jen hnáty na něm nevyklop. —
Hej ladná hudba hnátů chřest,
kdy čelesť drnká o čelesť
a zuby klapou, cvaky cvak,
o žebra žebro taky tak,
a sejček s sovou na věži:
huhú! to k svatbě náleží —
a korouhvička skřípe svou,
že též ji k svatbě nepozvou. —
Teď mocí k předu — skok a skok,
až chřestě zkřípne mrtvých bok,
a každý krok je dlouhý sáh —
dbej, starče, by se nenatáh!
A mrtvých tanec divý rej —
jen každý o své hnáty dbej,
a mrtvých tanec divý běh —
(…)
Král:
Teď v pozadí ty holka tam
též pověz, jak si přišla k nám.
Marie (hejčkajíc děťátko, zpívá):
Hezká sem byla květinka —
Mrtví (z mnohých stran, vstávajíce z hro-

bů):
Já též! já též!
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Marie:
Svou vůní jedna jedinka —
Mrtví (z mnohých stran):
Já též! já též!
Marie (s pláčem):
A uviděl mne mladý klouček —
„Hoj, hezká budeš za klobouček!“
Ó žel, ó žel!
Všichni mrtví:
Ó žel! ó žel!
Alfred (tluče na vrata):
Vy mrtví mějte smilování,
ať najdu oddechu si mezi vámi.
Strážce mrtvých:
Kdo v půlnoci se vtírá sem,
kdy mrtví mají tajný sněm?
Alfred (zvenčí):
Mé jméno Alfred — vpusť mne jen.
Bez poklidu mně živých sen —
v mém červ se plíží svědomí,
nic jeho hryz neoblomí,
a hryže, hlodá stále dál,
a kudy kráčí, samý žal.
Ó smilování se mnou měj
a u mrtvých mně klidu přej.
Mariino dítě:
Mamá, kdo volá zvenčí tam?
Marie (zamyšlená).
To otec tvůj přichází k nám:
Král:
Jak? Alfred? Neznám, kdo by byl;
ten jistě jakživ netančil.
Mrtví:
Otevři, strážce, vpusť ho sem
(Potajmo jeden k druhému:)
Nám pochoutkou buď za příjem!

Alfred (vstoupí):
Ač nevnadní jste na pohled,
a zraky mráz a srdce led —
ó přejte mi zde pooddech,
jenž nedopřán mi v těsných zdech.
Král:
Hej, živý brachu, sedni jen:
věř, my že máme dobrý sen.
Však živ-li dech mít neráčí,
věř, nám že sotva vystačí.
Leč pověz, jaký nepokoj
tě vede v mrtvých divý roj?
Marie (přiblíživši se k němu):
To on! to on!
Alfred:
Ó nebesa!
Marie:
Ó jak mé srdce zaplesá
Hleď, to tvé dítě, hochu můj —
hleď, synáčku, to otec tvůj!
Mne jako zvěř, hleď, honili
a umíráčkem zvonili,
a kat mi zlomil bílý vaz
a uvázal mne na provaz.
Proč tys tam nebyl, hochu můj?
jej byl-by zmírnil pohled tvůj.
Víš, jak sme se tam líbali —
hrdličky cukrú! zpívaly.
Ó polib mne! — Jak? neznáš víc?
hle, Alfrede, to má je líc!
Alfred:
Ta chladná? Pryč —jsi ošklivá!
V tvém oku hrůza přebývá,
tvá krása — ohnilá je kost
a nehodí se za radost.
Marie:
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Ne více? Však se hodila,
když noc tě ke mně vodila?
A jež ti byla na radost,
teď vrháš pod stůl, jako kost?
Hej, králi, teď to všechno znej —
teď ty soud na něm vykonej!
Ten jest, který mi lásku lhal
a pak mne v bídě zanechal,
a původem té vraždy sám,
nade mnou vyřknul ortel tam,
že, utrpěvši sterých muk,
mne pro to vyved divý hluk
tam z města ven, kde lítý kat
mne zabil živým pro příklad!
Mne v nesvěcenou vrhli zem,
že vyvrhel i mrtvých jsem.
Král:
Ty, mrtvá obci, vůli měj
a na živém soud vykonej!
Mrtví (seřadivše se kolem Alfreda, jenž se 

modlí):
Nechť znova počne mrtvých rej! (Nový rej).
Hej, hochu, jen se k holce znej!
Však zkusíš brzo mrtvých zub —
svůj život nám dáš za výkup.
Pak vyspíš se, kde věčná noc —
teďs upad v mrtvých strašnou moc!
Jen chutě kolem — skok a skok!
a nedej živých na výrok.
Živý se dostal mezi nás —
jím mrtvý oslaví svůj kvas.
A živé-li si zapomněl,
však budeš mrtvé za ouděl;
se světa-lis ji zprovodil,
teď její svět ti za podíl.
Jen bruste zub — krev pokane

a pastva nám se dostane;
a trhej každý podle sil,
co ulovíš, máš za podíl —
a na živého — skok a — —
(Kohout zapěje, mrtvá čeleď zmizí. Alfred 

se ještě modlí.)

Jak už víme, Alfréd ze hřbitova nakonec 
přece jen vyvázne, nicméně zbytek živo-
ta stráví v odříkání. I v této vyhrocené 
pasáži si Hálek neodpustil určitou ironii 
a mezi umrlými nechal promluvit literá-
ta, který dští síru na literární kritiky:
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Mol s štěnicí chtě slavit ples,
do veršů mých potajmo vlez:
pluk recenzentů špinavých
a filologů bezhlavých
v nich ryl a z rytí toho tyl,
a škubal, slintal, pokud zbyl
mi na nich kousek poctivý,
a rozum jejich plesnivý
psát nezapomněl period
od hlavy správných až do bot.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že Há-
lek zdaleka nebyl jen optimistickým lyri-
kem, za něhož bývá občas zjednodušeně 
vydáván, ale i věcným realistou, jedova-
tým ironikem, drsným literárním kriti-
kem – a zručným autorem veršovaných 
horrorů.

Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Chrudim, fond Ry-
bička Antonín.
Státní oblastní archiv v Praze, Sbírka 
matrik a průvodní listinný materiál, Stře-
dočeský kraj.
Havířová, Gabriela: Balady Vítězslava 
Hálka ve srovnání s baladami Karla Ja-
romíra Erbena. Bakalářská diplomová 
práce. Masarykova univerzita Brno 2006.
Quis, Ladislav: Kniha vzpomínek. Praha, 
1902.
Vlček, Jaroslav: Vítězslav Hálek. In: Lu-
mír, 1905.
Voborník, Jan: Vítězslav Hálek. Úvodní 
studie. In: Sebrané spisy Vítězslava Hál-
ka. Spisy básnické. Praha, 1906.
Lumír, 1874.
Národní listy, 1874.Petr Boček
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howard téma

TAK TROCHU DRSNĚJŠÍ KANADSKÉ ŽERTY
Problémem některých kanadských f ilmových horrorů je fakt, že si při jejich 
sledování divák mnohdy ani neuvědomí, že pochází z Kanady. My vás 
tedy seznámíme s dvanáctkou zaručeně kanadských horrorů.

The Little Girl Who Lives Down the 
Lane (1976) je kanadský film o malé 

Jodie Foster s velkým tajemstvím ve skle-
pě. Rynn je pouhých třináct let, ale s ot-
cem ji nikdy neuvidíte. Je doslova Sama 
doma, akorát místo mokrých banditů je 
tu zvědavá sousedka a její syn pedofil. 
A to nechceš. Ani Rynn to nechce, proto 
musí začít jednat. Děvče je sice na svůj 
věk velmi schopné, ale co se týče od-
straňování důkazů, být dítětem má své 
limity. Naštěstí se jako deus ex machina 
zjeví Mario, vášnivý vyznavač kouzelnic-
kých triků, který kromě záchrany situace 
také vytáhne z rukávu starý dobrý fígl 

„kamarád taky rád“. Z horroru má film 
poměrně málo, ale Jodie to zahrála pěkně 
a pokud chcete vědět, proč nežádat malé 
psychopatky o zavařovačky, určitě si film 
pusťte. (ap)
Myslím, že se všichni shodneme na 

tom, že horničina nepatří mezi nenároč-
ná a bezpečná povolání. Své o tom zjistí 
i obyvatelé městečka Valentines Bluff, 
kde před 20 lety na Valentýna došlo k zá-
valu, zatímco obyvatelé města oslavovali 
dotyčný svátek. Než se podařilo zavalené 
horníky vyprostit, zůstal jediný přeživší. 
A Harry Warden o hladu nezůstal… 
Také přísahal, že kdo ve městě uspořádá 
Valentýnskou oslavu, toho zabije. Nic-
méně o dvacet let později se (navzdory 
staré hrozbě) ve městečku začne chystat 
první Valentýnská oslava, jejíž přípravy 
ohrozí krvavá Valentýnka, kterou obdrží 
starosta městečka (Larry Reynolds). Spo-
lu s šerifem (Don Francks) začnou pátrat 
po jejím odesílateli, ale kolotoč smrtí tím 
už nezastaví. Když zemře Mabel (Patri-
cia Hamilton), která Valentýnský večírek 
organizovala, oslavy jsou zrušeny. Jenže 
mladí z města hrozbě šíleného horníka 
nevěří a ani se nechtějí vzdát obnovené-
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ho svátku, tak si uspořádají vlastní pár-
ty. Což je, naprosto nečekaně, ohromná 
chyba. Hornické prostředí v My Bloody 
Valentine (Valentýnská pomsta, 1981) je 
jeho výhodou i slabinou zároveň, jelikož 
jeho potenciál není plně využit. Přesto-
že se jedná o slasher, kde o vraždy není 
nouze, chybí zde výraznější perspektiva 
vraha. Namísto toho, aby cíleně proná-
sledoval své oběti a děsil tak je i diváka 
k smrti, náhodně se vynořuje ze stínů, 
aby zabil a zase zmizel. Ano, oběti zvlá-
dají panikařit a bezhlavě prchat i bez po-
řádné honičky, ale výsledku chybí něco, 
co z vraždícího horníka mohlo udělat 
nezapomenutelnou ikonu a postavit ho 
na úroveň svých žánrových kolegů. Plu-
sem sice je, že mladistvé osazenstvo fil-
mu není jen uvřeštěným masem určeným 
k porážce, na druhou stranu hereckými 
výkony také neoslní. Nicméně odhalení 
identity vraha je příjemně uspokojivou 
třešničkou. Sečteno a podtrženo, My 
Bloody Valentine není úplná nuda, ale 
ani nezapomenutelná pecka. A je to váž-
ně škoda. (ks)

Happy Birthday to Me (1981) je fajný 
slasher, ve kterém je masem do mlýn-
ku vysokoškolská smetánka, klub TOP 
TEN. Virgina, nejnovější členka této 
snobské partičky se občas chová poněkud 
nestandardně. Tohle chování je podle 
všeho spojeno s nehodou, po které navíc 
trpí ztrátou paměti, avšak po některých 
dostatečně intenzivních zážitcích se jí 
začnou střípky událostí dávno minulých 
pomalu vybavovat. Mezitím však tajem-
ný zabiják s koženými rukavicemi nelení, 
začíná fracky kosit ostošest a není to vů-
bec nuda! Vraždy jsou celkem nápadité, 
gore pěkné a režisér si s námi hraje co to 
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jen jde, takže do Virgininých 18. naro-
zenin si nemůžeme být vůbec ničím jistí 
a závěrečný twist překvapí snad i protře-
lého horroráře. (ap)
Watchers (1988) ve svém scenáristic-

kém menu nabízí klasiku jak Brno – ge-
netické experimenty. Výsledkem hraní si 
na boha je monstrum Oxcom, které po 
nehodě v laboratoři uniká (jaké překva-
pení!) a začíná zabíjet vše kolem sebe. 
Spolu se zmutovanou opičkou utíká také 
GH3, geneticky upravený labrador, se 
kterým je opice telepaticky propojena, ale 
zároveň jej chce zabít, proto je mu všude 
v patách (neřešte proč – je to chyba, kte-
rou se vědci snaží odstranit). Němé tvá-
ře se ujme hlavní postava filmu v podání 
Corey Haima, čímž nevědomky vystaví 
sebe i své okolí nebezpečí ze strany jak 
Oxcoma, tak vládní organizace N.S.O., 
která je svému uprchlému experimentu 
v patách. „Ty špatní“ tady mají tvář Mi-
chaela Ironsidea, který je tak slizký, až je 
to skvělé. Mutantovo řádění se omezuje 
hlavně na trhání hlav a vyloupávání očí, 
takže je film obohacen o pár fajn gore 
scén. Nečekejte však víc než průměrný 
film s fakt odporným záporákem, roz-
tomilým psem a celkem špatným mon-
strem, které ale naštěstí moc neuvidíte. 
(ap)
Znáte ty filmy, na které se netěšíte, mají 

fakt špatné hodnocení, komentující je 
posílají do všech pekel, ale nakonec vás 
mile překvapí? Tak přesně tenhle typ 
filmu Little Devils: The Birth (1993) 

není. Je to zrovna taková zbytečná sláta-
nina, jak jste si mysleli. Hlavní postavou 
filmu je prototyp souseda z pekel, který 
si tahá domů hlínu a vždy u toho zasviní 
společné prostory v baráku, ale když je 
na něm řada na úklid, nikdy není doma! 
Ve své chráněné dílně si pak z bahýn-
ka plácá sochy, které ožívají a zabíjejí. 

Do toho všeho se omylem nachomýtne 
soused souseda z pekel. A taky kamará-
di souseda souseda z pekel. Ti všichni se 
snaží celou věc vyřešit a ukončit existenci 
nepovedených uměleckých děl, urážejí-
cích jakékoli estetické cítění. Přibližně 
o 4 mrtvá těla později přichází na to, že 
malé ďábly zabíjí COCA COLA, což je 
hned po dadaismu to první, po čem sáh-
neš, když bojuješ s hliněnými ďábly. Zá-
věrečný zápas o všespásné plechovky coly 
je tedy poněkud brakového rázu, ale i tak 
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je tím lepším, co film nabízí (hned vedle 
horlivé padesátnice v latexovém oblečku). 
Navíc se hlavní protagonisté na konci fil-
mu všemu od srdce zasmějí a jde se dál. 
A to je krásný pozitivní přístup, protože 
když nejde o (váš) život, jde jenom o hov-
no. (ap)
Každý někdy nějak začínal a nejinak 

je tomu i u režiséra Vincenza Nataliho 
a jeho kraťasu Elevated (1996). Představ-
te si situaci: je pozdní hodina a vy jedete 
výtahem, kam k vám přistoupí podivně 
vypadající muž. Takže na další cestu jste 
spolu zavřeni v tom malém prostoru, což 
zhorší fakt, že muž začne chroptět. Už už 
čekáte, že vám ten člověk něco udělá, když 
se výtah zastaví a vy si úlevou oddychne-
te. Jenže v tu chvíli do výtahu přiběhne 
nervózní pracovník ostrahy a vy si uvědo-
míte, že teď jste vážně v háji. Jeho košile je 
celá od krve. Cizí. Přesně tohle je začátek 
příběhu Ellen (Vickie Papavs) a její osu-
dové cesty. Přestože výtah udělá několik 
zastávek, děj se odehrává hlavně uvnitř. 
Jedná se o klaustrofobní psychologickou 
hru, kdy Ellen neví, zda věřit sekuriťákovi 
Hankovi (David Hewlett) jeho povídač-
ku o monstru, či svému podivnému spolu-
cestujícímu Benovi (Bruce McFee), který 
jí slibuje bezpečí. Spolu s rostoucí hysterií 
uvnitř toho malého prostoru roste i Elle-
nina nedůvěra a hutná atmosféra vedoucí 
ke krvavým řešením. Přestože se nakonec 
dozvíme, kde byla pravděpodobně prav-
da, finální pád do vod šílenství se už za-
stavit nedá. I díky tomu se jedná o vysoce 

příjemných 17 minut, které vám přinesou 
mrazení v zádech i uprostřed dne. (ks)
Jak záludnou může být u dívek prv-

ní menstruace ukazuje kanadský počin 
Ginger snaps (2000) u nás uvedený jako 
Moje sestra vlkodlak, případně Dra-
vá Ginger, nebo pak festivalově Rezavá 
střecha, krvavý sklep (což je v kontextu 
docela vtipné). Než se ponoříme do tajů 
ovulace jakožto hlavního téma filmu, je 
třeba poznamenat, že ačkoliv je snímek 
uveden v ranku horror/thriller/komedie, 
těchto žánrů se dotýká skutečně jen po-
vrchně – nebudete se bát, ani chechtat 
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na celé kolo. O dobrou podívanou však 
nebude jistě nikdo ochuzen. Nějakým zá-
hadným způsobem, kterým to Kanaďané 
uhnětli, všechno funguje, a ve finále se 
vlastně jedná o super zábavný film. Zvlášť 
nostalgikům zaseknutým v devadesát-
kách přinese radost. Urputní horroristé 
ocení absenci CGI (dojde na staré dobré 
loutky) a především neotřele pojatou pro-
blematiku vlkodlaků. Sestry s věkovým 
rozdílem cca 2 roky jsou jednak spřízněné 
jako dvojčata a jednak fascinované smrtí 
(sebevraždou), spojuje je i horší asimilace 
s kolektivem. Dřív by se řeklo, že nejsou 
příliš soudružské. Starší Ginger má pak 
zpestřené trable s první ovulací mimo 
jiné i tím, že ji právě při menstruačním 
projevu napadne bezskrupulózní vlkod-
lak a infikuje ji vlkodl… odborněji snad 
řečeno: exesivní lykantropózou. Sestry 
hned nato, jednu jako druhou, čeká boj 
s neznámými silami. V polovině filmu se 
možná bude divák cítit poněkud utahán 
všemi těmi peripetiemi s menstruací, ale 
v druhé půli, jako mávnutím proutkem, 
jdou měsíčky do ústraní a téma se stočí 
na proměnu Ginger v maniakální zvířecí 
bestii. Pak už to jde samozřejmě jako na 
drátkách, až do celkem svižného finále. 
Ginger snaps se stal svého času velmi 
populárním filmem, dnes již s nepatrným 
zubem času a narativem, který pravděpo-
dobně nikoho do křesla nezařízne – kaž-
dopádně, kdo neviděl, měl by štandopéde 
dohnat. V kinotéce lze dohledat ještě dvě 
další volná pokračování. (MiB)

Katolická škola pro dívky, krvelačný dé-
mon a (nehynoucí) sesterská láska. Tak 
by se ve zkratce dal popsat horror 5ive 
Girls (2006), který se plně veze na teen 
estetice nultých let. Nechybí zde tak vizáž 
ala Avril Lavigne, punk rockový hudeb-
ní doprovod a bokovky s pyramidovým 
páskem, posazené nebezpečně nízko. 
Ocitáme se v katolické škole pro dívky, 
která byla uzavřená pro záhadné zmize-
ní jedné své studentky. Ovšem o pět let 
později se škola opět otevírá pro pět dí-
vek, kterých se jejich rodina bála a tak je 
sem odložila. Hned na začátku se sezná-
míme s knězem (Ron Perlman) a nepří-
jemnou ředitelkou Annou Pearce (Amy 
Lalonde), která dívkám nehodlá nic 

ulehčit. Zatímco se dívky snaží navzájem 
nezabít (ano, dojde i na romantiku) a ně-
jak přežít s dotyčnou ředitelkou, začne se 
projevovat co vše je ve škole špatně. Jed-
na z dívek, Alex ( Jennifer Miller), začíná 
vidět a slyšet přízrak blonďatého děvčete, 
postupně se projevují schopnosti jednot-
livých dívek a ani ředitelka nemá se svý-
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mi studentkami čisté úmysly. Víte, jak se 
říká „káže vodu, pije víno“? Tak zatímco 
přes den se slečna Pearcová zaklíná slo-
vem „sesterstvo“, po večerech se věnuje 
satanistickým rituálům. A všech pět dí-
vek jejich výsledek pozná na vlastní kůži. 
5ive Girls je ten typ horroru, který by 
mě možná zvládl zaujmout v době svého 
vzniku právě pro ten teen rebelský boj se 
zlem, ale dnes bych ráda více. O dost. (ks)
Není nad to, když přijdete z roboty, 

a chcete si dáchnout u příjemné zombie 
vyvražďovačky a řízením osudu natrefíte 
na kanadský Pontypool (2008) z pera 
Tonyho Burgesse. Koukáte, v jedné ruce 
lahváč Staročecha, v druhé chlebíčky 
z předvčerejška, a najednou zjišťujete, že 
se vám před očima místo super bijáku 
zhmotnil vtípek Divadla Járy Cimrmana 
– že vidíte takzvanou hru Hamlet bez 
Hamleta. Takže… místo krvavé zábavy 
sledujete jednoaktovku usazenou 
na rozhlasovou stanici zapadákova 
jménem Pontypool, kde moderátor 
mlátí prázdnou slámu do éteru, mluví 
se do uondání o propukající zombie 
apokalypse… prostě jenom posloucháte, 
co hrozného se děje venku! Uondáni 
unylým poslechem, statickým vizuálem 
a takřka nulovým dějem pomalu zjistíte, 
že se nákaza šíří slovy, tedy dalším 
mluvením. Není divu, v tuto chvíli i vy 
myslíte, že jste už po smrti, totálně… 
s vyžvaněnou dírou v hlavě. A to je celé, 
někde ke konci snímku, ke kterému 
se v polospánku dobéřete, stanete se 

svědky toho, kterak hlasatel americké 
verze našeho Proglasu objeví možný 
lék na žvaněním se přenášející chorobu 
– jiné žvanění (sic!). Uf, snad se jedná 
o neskutečně originální pojetí zombie 
apokalypsy, ale… jako kdybyste usedli 
do luxusního Lamba, sešlápli pedál až na 
podlahu a chtěli vystartovat na úžasný trip 
podél Route 66, místo toho jen smutně 
zíráte na ukazatel nádrže, kde není jediná 
kapka benzínu. A tak se to má i s tímto 
filmem určeným zřejmě pro hloubavější 
diváky. Jednoduchý konzument mého 
ražení utrží spíše zklamání. (MiB)
Dead Before Dawn 3D (2012) je přes-

ně ten typ ulítlé komedie, kterou musíte 
vidět… když je vám sedmnáct. Přesně 
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to, co ve sci-fi napáchalo Hele vole, kde 
mám káru, páchá Dead Before Dawn 
v horroru. Utahuje si z horrorových klišé 
a představuje přitroublé a vesměs zhule-
né hrdiny. Svým způsobem nabízí film 
jistou zábavnost, gore efekty i „make 
up“ rozhodně nejsou špatné, hromadné 
„zombíkování“ se celkem daří, konec-
konců i děj docela odsýpá, jenomže, jak 
už to bývá, vždycky se najde nějaké to 
„ale“. Ale… mě třeba mrzí, že jsem to ne-
viděl alespoň před těmi deseti lety. Dnes 
s rozpaky sleduji, kterak se hlavní hrdina 
pokouší zahnat svoji zombie matku štět-
kou na hajzl a pak po ní ještě hází karba-
nátky, a ječí u toho jak nefalšovaná holka, 
mno… ha ha. Jednoduše řečeno, hodně 

záleží, jakou bude mít divák náladu, v ja-
kém psychickém i mentálním rozpolože-
ní si Smrt před svítáním pustí. A možná 
se bude tetelit blahem, zuřivě se řehotat 
a plácat do kolen, sotva chytat dech v ná-
poru paralyzujících výbuchů smíchu…, 
možná si bude zoufat a s otevřenými ústy 
a tuze nejapným pohledem styl WTF 
tupě civět a polykat hořkost jako onehdy, 
když omylem zašel do kina na Pána pří-
livu s Bárou Streisand v domnění, že už 
konečně natočili Hobitova dobrodruž-
ství, jako se to stalo mně… A možná to 
do rána zapomene, o až takový kult jako 
u výše zmíněného Hele vole, kde mám 
káru se docela vážně nejedná. Jako kulisa 
k soukromému marihuanovému dýchán-
ku s partičkou sjetou na stejné vlně roz-
hodně ideální. (MiB)
Dle prvního pohledu na plakát se třími-

nutový kraťas Foxed (2013) může díky 
svému animovanému charakteru zdát 
jako něco miloučkého, ale opak je prav-
dou. Děvčátko Emily (Athena Karkanis) 
bylo uneseno liškami a donuceno kopat 
v jakémsi dole. Když však uvidí příleži-
tost k útěku, využije ji, aby zjistila jejich 
plány. Jenže vzdálené setkání s matkou 
(Fiona Higlet) jí odhalí to, co vlastně 
vědět nechtěla… Ale už je příliš pozdě. 
Foxed je smutný i děsivý zároveň, jelikož 
motiv podvrženého dítěte lze vnímat 
i jako nepochopení dítěte ze strany rodi-
če. Lišky navíc nejsou víly, aby unesené 
dítě vychovávaly jako své vlastní a tak 
Emily odhalením jejich plánu ztratí i to 
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málo, co jí ještě zbylo. Režisér James E. 
D. Stewart příběh zabalil do krásné stop 
motion animace doplněné tematickou 
hudbou, perfektně umocňující nepříjem-
ný dojem. A pokud jste rodiče… jste si 
jisti, že doma nemáte podvržené dítě? 
(ks)

Celá galaxie hrůzy se dá nalézt ve filmo-
vé antologii Galaxy of Horrors (2017), 
hledání to však bude náročné – tísnivé 
děsivosti se jen tak nedopátráme. GOH 
se skládá z několika různě dlouhých 
příběhů, propojených celkem nápaditě, 
ostatně onen spojovník (chlap v kryostá-
zi snažící se vzpomenout na heslo, kte-
ré by ho propustilo z těsného vězení) je 
skutečně povedený, baví mnohem více 
než některé povídky. Předně jde ve filmu 
o silný mix sci-fi a horroru, někdy domi-
nuje ten prvek, jindy onen. Někdy na vás 
vybafne lacinost, uchvátanost, nejedno-
značnost, jindy snaživá artovost a někdy 
i skutečně povedené drama se skvělou at-
mosférou i provedením. Obávám se ale, 
že v rámci celkového dojmu si přijdou na 

své spíše scifisté než umanutí horroristé, 
ale co už. Za patrně nejzdařilejší počin si 
troufám považovat krátké story ze ztrace-
ného kosmického korábu – perfektně na-
točená tragédie s luxusní, byť mírně oče-
kávanou pointou (They Will All Die In 
Space). Další neméně skvělou je povídka 
(Pathos) z neradostné budoucnosti (par-
don, v neradostné budoucnosti se ode-
hrávají úplně všechny), kdy je člověk la-
pen v kovové cimře a postupně zbavován 
smyslů nemaje u sebe žádných kreditů na 
koupi role ve hře Lepší než život. Tenhle 
tzv. segment GOH má ukrutné tempo, 
skvělý střih a vůbec, na to, že jde o nej-
minimalističtější projekt celého filmu, 
zanechá největší stopu v divákově mysli. 
Ano, budoucnost bude hodně zlá a bude 
to asi i dost bolet. Hodnocení na čsfd (37 
%) je velmi nespravedlivé. (MiB)

Alena Parezová (ap)
Michal Březina (MiB)

Karolína Svěcená (ks)
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filmová recenze

Skupina mla-
dých vykradačů 

hrobů pod jed-
ním hrobem ob-
jeví starou kryp-
tu a v ní, kromě 
hromady zlata, 
i několik starých 
mrtvol. Když 
jedné z nich vy-
táhnou z těla za-
seknutou sekeru, 
někdejší satani-
sta, chystající se 
přivést na svět sa-
tanova potomka, 

ožije a začne masakrovat, na co přijde.
Ano, takhle prostá je zápletka tohoto 

mexického pozdně osmdesátkového dé-
monického slasheru. A ono to stačí. Film 
totiž, kromě slušné atmosféry pavučin, 
starého hřbitova a ještě starší krypty, při-
náší dostatečnou záplavu krve, mrtvol 
a dobového horrorového pozadí.
Ač na samotném prahu nového deseti-

letí, v Mexiku jako by se trošku opozdil 
čas a tak nám servíruje osmdesátkový ná-
řez v nejlepším rozpoložení. Máte-li rádi 
osmdesátky jako takové, užijete si oblečení 
postav a účesy, prosté chování a vyhraněné 
charaktery.

LADRONES DE TUMBAS
Vykradače hrobů nikdy nečeká nic dobrého. Alespoň v horrorech.

VYLUPOVAČI 
HROBŮ
Režie: Rubén 
Galindo Jr.
Scénář: Rubén 
Galindo Jr., Carlos 
Valdemar
Délka: 87 min.
Původ: Mexiko
Rok: 1990
Hrají: Fernando 
Almada, Erika 
Buenfil, Ernesto 
Laguardia, 
Edna Bolkan

Až démonický začátek filmu hodně na-
láká, pak z toho začátku film chvilku těží, 
protože se moc neděje a zdá se, že se moc 
dít ani nebude, ale nakonec se to rozjede. 
Záporák, sám o sobě ne zrovna moc vý-
razný, se chytne sekery a začne to rubat 
hlava nehlava. Vcelku nápaditými způso-
by. Kladem snímku je, že mu postav na 
porážku servíruje docela dost (vykradače, 
tábořící skupinu dívek, policejní sbor) 
a tak, když se na začátku nahuštěná at-
mosféra začne vytrácet, zůstane alespoň 
slušný body count a potěšující maskérská 
a triková práce. Tu je nutno pochválit, 
zdá se, že tvůrci věděli, na co se zamě-
řit nejvíce, aby svému, na první pohled 
vcelku levnému a jednoduchému filmu, 
pomohli zaujmout.
Dalším kladem jsou přítomné herečky. 

A nemyslím teď zrovna jejich vzhled ale 
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zvukové projevy. V závěru už holky ječí 
jako o život, koukat se na film se slu-
chátky, tak snad ohluchnete. Holky se 
prostě snaží a dávají hlasivkám co pro-
to. K tomu bych ještě přidal zajímavou 
hudbu.
Ladrones de tumbas jako celek není 

zrovna nějaké velké terno, které by se 
vrylo do paměti. Obsahuje ale několik 
velmi příjemných složek a nejsilněj-
ším pocitem, který v mysli horrorového 
fandy po jeho zhlédnutí zůstává, je spo-
kojenost. Obzvláště máte-li rádi starší 
horrory. Samozřejmě mu pomáhá i jeho 
„exotičnost“. Kolik horrorů z Mexika 
jste viděli? A zde je to rozhodně příjem-
ná složka.

Honza Vojtíšek
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knižní recenze

Blíží se léto a řada z nás si plánuje svou vysněnou dovolenou. Ideálně s nějakým příjemným 
čtivem po ruce a daleko od lidí. Pro tento účel je jako stvořený polský román s nenápadným 
názvem Městečko (Miasteczko, 2015), kterým se v našich končinách blýskli hned dva autoři 
– Robert Cichowlas a Łukasz Radecki. Ale když nad tím teď přemýšlím, raději jejich společ-
nou knihu nenačínejte před odjezdem, aby z té dovolené vůbec něco bylo…

ROBERTS CICHOWLAS & ŁUKASZ RADECKI: MĚSTEČKO

MIASTECZKO
Překlad: Honza 
Vojtíšek
Vydavatel: 
Golden Dog
Rok českého 
vydání: 2022
Počet stran: 360

Marcin La-
nowicz pro-

jevuje ukázko-
vé symptomy 
diagnózy zvané 
autorský blok. 
Jeho kariéra spi-
sovatele erotické 
literatury se za-
sekla na blikají-

cím kurzoru a nespokojenosti s kvalitou 
vyprodukovaného textu. Věc je o to hor-
ší, že termín odevzdání románu už klepe 
na dveře. Když se tedy objeví nabídka 
odjet společně s prací znavenou man-
želkou do tajemného městečka Mor-
wany, neváhají ani minutu. Co na tom, 
že Marcinovi se dostalo nadpřirozené-
ho varování, aby nikam nejezdil; změna 
prostředí mu zaručeně umožní knihu 
dopsat! To ještě neví, že jím řešené pro-
blémy jsou naprosto nicotné v porovnání 
s tím, co na něj v lesnaté cílové destinaci 
čeká. Mírně telepatický detektiv, trojice 
svůdných světlovlasých žen a městečko, 
které nenajdete na mapách – to je jen zá-
kladní koření celé horrorové patálie, ze 
které lze jen stěží vyváznout se zdravou 
kůží.

Tato kniha hraje podle vlastních pra-
videl. Nemohu povědět víc, protože pak 
bych čtenáře připravil o překvapení. Jde 
spíš o to, že jak se čtenář zvolna noří do 
hlubin příběhu, buď na pravidla příběhu 
přistoupí, nebo ne. V tom může vězet 
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problém – zejména pokud máte tendenci 
příběh analyzovat a přemýšlet nad ním. 
Tím rozhodně nechci říct, že by to zde 
nebylo možné nebo že by kniha byla 
hloupá. Spíše chci podtrhnout fakt, že si 
ji možná lépe užijí ti, kteří se „aktivně ne-
pokoušejí zjistit, kdo je vrah“, mám-li to 
k nějakému myšlenkovému postupu při-
rovnat. Na druhou stranu v textu najde-
te dokonce i šifru (což v knihách velmi 
oceňuji), která je však jednoduchá a její 
řešení čtenáři mnoho neřekne, dokud to 
v textu nebude vysvětleno.
Takhle to může působit na první pohled 

pro někoho spíše negativně, nicméně 
pokud v této knize něco funguje na jed-
ničku, je to jednoznačně atmosféra. Ta 
postupně prochází skrze všechny odstí-
ny horroru až někam na level nightmare, 
kde se odmítá zastavit (ale nemá příliš na 
vybranou). Druhým výrazným bodem je 
nemalá dávka explicitní erotiky a brutali-
ty; ideálně ve smyslném spletenci. Osob-
ně tento druh horroru až tolik nevyhle-
dávám, přesto musím uznale poukázat na 
to, že řada scén je hodně nepříjemných 
až bezvýchodných. Autoři si zde bez zá-
bran pohrávají s těly i psychikou postav 
– místy už jsem ani nepředpokládal, že 
se nějaká postava vrátí… a ona se přes-
to objeví. Zranění se totiž zázračně hojí. 
Právě tohle překroucení zdánlivě kladné 
věci na mě ze vší té sexy brutality udělalo 
největší dojem. Snad mi tedy tento výji-
mečný spoiler prominete.
Atmosféra, erotika, nechuťárny… jenže 

v tomto svazku toho figuruje mnohem 
více. Máte rádi deníkové zápisy? Jsou 
tady. Psychologie a historie postav? Ne-
budete ušetřeni. Milujete černý humor 
a hlášky? Můžete se spolehnout. Vlastně 
mě v tomto ohledu rozsekal konec, který 
jsem viděl v hlavě doslova jako film. Za-
jímavé je, že navzdory určité míře „pře-
plácanosti“ vyprávění stále drží po kupě 
a dává smysl. První třetina románu je i na 
mě dost ukecaná (s čímž mám problém 
výjimečně), druhá trochu bezradně pře-
šlapuje na místě a skvělá třetí se občas 
zadrhává na snaze vše propojit, objasnit 
a nastražit šokující odhalení. A ačkoli je 
příběh jako celek pochopitelný, při sna-
ze něco vysvětlit obvykle čtenáři nezby-
de než pokrčit rameny s rezignovaným 
„ok, chápu, takhle nějak to je“. Vzhledem 
ke specifickému prostředí Městečka je to 
však v důsledku logické a nelze to plně 
považovat za negativum. (Už jsem říkal, 
že tahle kniha hraje dle vlastních pravi-
del, že jo?)
Co však povahou knihy – konkrétnější 

opět být nemohu – omluvit nelze, jsou 
drobné nelogičnosti. Nemluvím o gra-
matice (která je v pořádku) ani o styli-
stice (jedna dvě věci možná unikly, což 
je ovšem detail). Spíše jde o věci vyřče-
né, ale nedotažené, které vznikly mimo 
území ústředního městečka. Typicky jde 
o to, že hlavní hrdina Marcin sice píše 
(pominu-li svou averzi k termínu „spi-
sovatelský blok“) hříšně úspěšnou erotic-
kou literaturu, ovšem když časem přijde 
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na věc, údajně ho chrání čistá láska. Ou-
kej, beru. Jinde je ovšem zase řečeno, že 
spolu s manželkou dokáží snadno dojít 
ke kompromisům, načež se po zbytek 
knihy nálada mezi nimi nese z větší 
části na úrovni hádek a nedůvěry. Nej-
větším plácnutím do čela pro mě ovšem 
byl fakt, že si ani jeden z aktérů v době 
internetu předem pořádně nezjistil, kam 
vlastně jedou – kdyby mi hostitel dal 
na srozuměnou, že (neznámou) cenu 
za pobyt zaplatím až na místě, raději 
s omluvami vycouvám. Asi bych našel 
i další vráskotvorné příklady, nicmé-
ně jádro mé výtky už je nejspíš jasné; 
zkrátka a dobře, mému hnidopišskému 
já místy hapruje logika dění na místech, 
kde by neměla.
Polský horror láká na slovanskou myto-

logii a nejinak tomu bude i zde. Napově-
dět může skvělá obálka románu, která se 
v mém žebříčku umístila hodně vysoko. 
Pokud z ní neuhodnete oč kráčí, dozvíte 
se. Kniha se snaží danou problematiku 
přiblížit, jak to jen jde. Avšak tím, že 
mnohé informace vycházejí z dávných 
legend (často předávaných lidovou slo-
vesností) do jisté míry implikuje, proč 
není zabíháno do skálopevných podrob-
ností nebo proč to či ono (ne)funguje. 
Jisté je, že autoři zde na čtenáře uchys-
tali pěknou boudu (v kladném smyslu 
slova). Oba si příběhově sedli navzdory 
rozdílným přístupům k řemeslu; nalez-
li zde téma, které je perfektní syntézou 
atmosféricko-erotického gore. Funguje.

Když už jsme u autorů, s oběma se pra-
vověrní čeští horroristé již měli příleži-
tost prostřednictvím tvorby seznámit. 
Oba se roku 2013 povídkově objevili 
na stánkách elektronické knihy Tři-
náctá hodina (pokud jste ji dosud ne-
četli, určitě ještě visí na webu mezi čís-
ly časopisu Howard z daného období), 
v papírové knize Za tebou (2016) a na 
stránkách našeho časopisu (konkrétně 
jde o Howarda číslo 1, 11, 28 a 40). Ro-
bert Cichowlas se objevil také v knize 
66+6 hororů ve sto slovech (2014), kde 
ke knize napsal dokonce i předmluvu. 
Łukasz Radecki přispěl do knihy Se-
šívance (2018) brutální a zapamato-
vatelnou povídkou sešitou dohromady 
s naším drahým šéfredaktorem (který 
román Městečko také přeložil).
Pokud už jste přejedení horrorových 

laskomin ze západu, Městečko přináší 
hořký příběh od našich blízkých souse-
dů, jehož stavební kameny by českému 
čtenáři měly být povědomé. Tato jízda 
peklem je k sehnání v nakladatelství 
Golden Dog a i když má své mouchy, 
jde o nezapomenutelný zážitek, který se 
pevně uhnízdí v hlavě. Pevně věřím, že 
citlivějším osobám se o tajuplném měs-
tečku Morwany bude zdát ještě dlou-
ho…

Ondřej Kocáb
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Piotr Borowiec

povídka

POSLOUCHEJTE, NĚCO VÁM POVYPRÁVÍM

Sebastianovi Sokołowskému

Byl to starý vtípek vedoucího redakční 
skupiny. Na samotný závěr, po redakci, 
po korekturách, po zdánlivě beznadějném 
boji s univerzitní byrokracií, po získání fi-
nancí na publikaci, po dohodnutí termínů 
v tiskárně, po všem tom pekle profesor 
Modrzej na poslední schůzce dokázal 
vytáhnout nějakou kravinu. Předhazoval 
ji, stěžoval si na ni, ušklíbal se a zmiňoval 
své pochybnosti. Mělo by se udělat tohle, 
možná změnit tamto. Nějaký málo pod-
statný detail, který mu do té doby po do-
slova veškerý vydavatelský cyklus nevadil, 
narůstal těsně před finalizací celé práce 
do rozměrů vážného problému. Tentokrát 
šlo o zdrojový materiál, přidaný ve formě 
přílohy k nejnovějšímu číslu Rzeszowského 
kulturního přehledu – Série Rozpravy a Mo-
nografie.
„Fajn, moji milí, všechno je fajn.“ Profesor 

propletl prsty a položil ruce na své impo-
nující břicho. „Vidím, že recenze profesora 
Adama je pozitivní, přímo nadšená. Speci-
alista na městské legendy z Gdaňska, co?“

Doktor Marek Jasz pouze pokývl hla-
vou. Pohlédl na Moniku, sedící vedle něj. 
Ta pak pohlédla na šéfa s výrazem klid-
ného očekávání v očích. Anděl trpělivos-
ti, vždycky dokázala zachovat rozvahu, 
dokonce i když jiní propadali šílenství.
„Všechno je fajn, moji milí, ale – o, tady 

to je. Je to normální, přesto – jedno se mi 
nezamlouvá.“
Profesor utichl. Napětí jako u Hitchcoc-

ka. Všichni přítomní v místnosti, kterou 
univerzita přidělila redakci časopisu, 
starého profesora probodli očima. Věč-
ně ustrašení doktorandi, trojice mlčících, 
čerstvě upečených magistrů. Habilitova-
ná doktorka Gudzewska, sekretářka re-
dakce Přehledu. Marek a Monika, autoři 
monografie publikované v tomto peri-
odiku. Ti všichni přestali být v jediném 
okamžiku spolupracovníky či dokonce 
podřízenými Jana Modrzeje a stali se 
jeho auditoriem. Musí mít všichni aka-
demičtí učitelé takovou, po tolika letech 
snad již přirozenou, potřebu poutat na 
sebe pozornost za každou cenu?
„Ano, jedna věc se mi nelíbí. Proč ty čty-
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ři legendy jako zdrojový materiál? Proč 
pouze čtyři? Proč ne více? Jaké to jsou le-
gendy? Přílohu jsem nečetl. Proč zrovna 
tyhle? Moji milí, buď publikujete vyčer-
pávající zdrojový materiál nebo nepubli-
kujete vůbec.“
„Pane profesore, vždyť jsme to už vy-

světlovali. Výběr právě těchto čtyř…“ 
Marek se zarazil v okamžiku, kdy se mu 
podpatek jeho dívky vrazil do chodidla. 
Monika to přehnala, kopnutí nejen, že 
bylo silné, ale navíc neuniklo pozornosti 
ostatních přítomných.
„Doktorko Malinowská, prosím, neko-

pejte mi do ostatních kolegů. Obzvláš-
tě těch, kteří budou vašimi manžely, jak 
znám život. Kromě toho, doktor Jasz má 
pravdu, když na mě vrčí. Jsem protivný 
starý dědek, který se nimrá v detailech… 
což vám může zpozdit publikaci, prav-
da?“
Bastard. Jeho to baví. Moni-

ku patrně taky, usmála se a řekla: 
„A vyznáte se v životě. Proto víte, jak 
důležité je včasné vštípení si poslušnosti 
vůči ženinu podpatku, že?“
„To je pravda. Tak mi vysvětlete, o co jde 

zrovna s těmito čtyřmi příběhy?“
„První vypráví o krokodýlovi. Jistý ná-

mořník z Gdyně, který se oženil s Rze-
szowankou, jí jako svatební dar přivezl 
z jedné plavby právě tohle zvíře. Kroko-
dýl byl malý, pak vyrostl a žena ho vyho-
dila do záchodu. Zvíře nezemřelo, žilo 
nejprve v městské kanalizaci, pak se usa-
dilo ve Wisłoku, na tom místě, kde ústí 

roury odvádějící teplou vodu z tepelné 
elektrárny. Po nocích útočí na nešťastníky 
chytající v řece ryby. To je první legenda. 
Druhá vypráví o duchu dítěte, který stra-
ší v bytě na Baranówce…“
„To byla Baranówka? Myslela jsem, že 

šlo o nějaký činžák na trhu,“ vstoupila 
Gudzewska poprvé do rozhovoru.
„Nebo Drabinianka, nebo tak, Bal-

dachówka. Závisí to na verzi legen-
dy. Vždycky je to nějaký opuštěný byt, 
v němž před několika lety žila patolo-
gická rodina, kde rodiče pili a nestarali 
se o děcko. Nekrmili ho a ono umřelo. 
Teď po nocích je v chodbách a na scho-
dišti slyšet pláč toho dítěte. Třetí legenda 
vypráví o trojici psychopatických poli-
cajtů, kteří jezdí v černé dodávce volks-
wagen, unášejí mladé dívky, znásilňují 
je a vraždí břitvou a mrtvoly pohřbívají 
v opuštěných hangárech WSK. Policie, 
samozřejmě, celou záležitost tutlá. Čtvrtá 
legenda…“
„Dobrá, paní Moniko, dobrá. Já ty legen-

dy znám, sám jsem je u vodečky vyprávěl 
rodině v dobách, kdy policajti byli esté-
báky a černý volkswagen černou volhou. 
Proč ale zrovna tyhle čtyři?“
Marek se zhluboka nadechl a začal mlu-

vit. Teď byla řada na něm.
„Pane profesore, přistoupili jsme k té-

matu trochu jinak, než např. v publika-
cích profesora Czubaly nebo doktora 
Napiórkowského. Poukázali jsme na osm 
základních prvků, které budují jakoukoliv 
městskou legendu. Každá z námi vybra-
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ných obsahuje po dvou z nich. V první, té 
o krokodýlovi, máme, jak víte, profesore, 
exotiku a netvora – zvíře. Ve druhé, té, 
no, s pláčem, je sociální patologie a ublí-
žené děcko. Ve třetí lidské bestie a spik-
nutí mocných…“
„Aha, takže vám jde o to, moji milí, že 

když jste vybrali tyhle čtyři, není už po-
třeba publikovat jiné. Ne, nejsem pře-
svědčený.“
„To je marné, nech je být. Jasiu, dej po-

koj!“ přišla jim na pomoc Gudzewska, 
znechucená prodlužující se schůzkou.
„Ne, ne, mě už jde o něco jiného. Pro-

tože, víte, nejsem specialista na městské 
legendy. Ale tohle bych do tisku vůbec 
nepouštěl. Nejde mi o článek, je skvělý. 
Ale, moji milí, není třeba uvádět tyto le-
gendy. To nejsou příběhy toho, jak se jen 
jmenuje, Angličana od chlápků s hřebíky 
v hlavě.“
„Clive Barkera?“
„Ano, přesně, Barkera. To jsou moderní 

legendy, ty se nečtou, ty se posloucha-
jí. Chápete mě? Je lepší se sejít, nejlépe 
u vodečky a povyprávět, od úst k ústům, 
od ucha k uchu. Tisk zabíjí příběh. Ale 
dobrá, ať je po vašem, ještě chvilku a Mał-
gosia mě zabije, pohledem. Dobrá, dobrá, 
jde to na papír, jak to je. Ještě něco?“

* * *
Den byl nesnesitelně parný, večer ne-
příjemně horký a noc pouze teplá. Čer-
venec ve městě, komáři a volné halenky 
dívek. Krátké, každodenní bouřky. Když 

Marek odcházel od Moniky, právě se 
k jedné z nich schylovalo. Kdesi daleko, 
tam, kde horizont deformovaly špinavé 
bloky Nového města, oblohu trhaly prv-
ní blesky. Každou chvíli se zvedal silný 
vítr, rozechvívající kusy plakátů, na nichž 
jedni politici slibovali snížení daní a jiní 
vyřešení nesplněných volebních slibů. 
Marek se potřetí pokoušel dovolat své 
dívce. Těsně před odchodem se pohádali, 
šlo o to, co vždycky. Mohl bys už odejít? 
Prosím tě, už jdi. Víš, jaké mám vztahy 
s matkou, ona by mi nikdy nedovoli-
la nechat u sebe chlapce přes noc. Ano, 
jsem dospělá a nezvyšuj hlas. Ano, ona 
si myslí, že bych se nikdy neměla dávat 
dohromady s mužem, který má dlouhé 
vlasy. Víš, že neakceptuji předmanželský 
sex. Říkala jsem, abys nezvyšoval hlas! Jdi 
už, sakra!
Podařilo se mu naštvat anděla trpělivos-

ti. Kurva, může si pogratulovat. Provedl 
něco takřka nemožného. Samo o sobě to 
celé bylo smutné. Dospělá žena s vědec-
kým titulem, ale poslušná jako puberťač-
ka, puštěná z domu pouze na setkání 
Hnutí Světlo-Život. Oficiálně, pro rodiče 
své partnerky, byl Marek pouze dobrým 
kolegou z práce. Samozřejmě se to mělo 
brzy změnit. Půjčka, dům, nezávislost, 
děti. Rodina. Brzy nebo kdykoliv, pří-
padně v nedaleké budoucnosti. Moničina 
matka se však mezitím ohlížela po zeti: 
á) hezkém, bé) bohatém, cé) takřka sva-
tém, dé) s účesem, jak se na muže sluší.
Když se blížil k lávce přes Wisłok, přes 
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kterou vedla nejkratší cesta domů, Ma-
rek se zastavil a znovu se pokusil spojit 
s Monikou. Po čtvrtém tónu už věděl, 
že telefon nezvedne. I přesto čekal až 
do okamžiku, kdy telefonát skočil do 
hlasové schránky. To jen, aby jeho dívka 
věděla, že mu na ní záleží. Protože mu 
opravdu záleželo, přinejmenším na tom, 
aby zmenšil pocit viny. Nic z toho, je tře-
ba jít dál.
Ošuntělé kovové pletivo, zajišťující bez-

pečnou chůzi přes lávku, bylo ověšené 
kovovými zámky. Na každém z nich více 
či méně schopně, více či méně výrazně, 
vyryté iniciály. Ewa a Piotr. KO + NI. 
Janeczek a Ruda. Občas se objevovala 
i data, někdy emotikony, zřídka delší pro-
hlášení, umně vyškrábané do kovových 
těl. Marek jeden z nich uchopil do ruky 
a pečlivěji si ho prohlédl. Z jedné strany 
jména a data, ze druhé patetické vyzná-
ní: NAŠE LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ 
SMRT. Romantické a kýčovité, takřka 
jako reklamní slogan ságy Stmívání.
„Jak to vlastně můžeš vědět, uhrova-

tý Romeo? Nic není silnější než smrt, 
kromě…“ Marek neměl ve zvyku mluvit 
sám k sobě. Nebylo to však přichycení se 
u excentrického chování, co ho přimělo 
nedokončit větu.
Krokodýl. Na břehu řeky, několik metrů 

od místa, kde visel zámek, dlouhý, tma-
vě zelený ještěr dojídal nějakou kořist. 
Zvíře jasně osvětlovala lampa. Jeho tlama 
několikrát rychle klapla, načež poslední 
kus zmizel v hrdle. Krokodýl neohraba-

ně vklouzl do vody, tlapy drhly o kameny, 
sunuly obrovské tělo do řeky. Teprve tam 
ještěr nabral grácii, svižné pohyby kon-
trastovaly s jeho předchozím manévro-
váním na souši. Po několika vteřinách se 
ztratil z Markova dohledu. Ten hleděl do 
temné tůně ještě dlouho poté, co exotický 
tvor zmizel.
To určitě nebyl krokodýl. Byla to velká 

ještěrka, divný pes, obyčejný přelud, člo-
věk, kolo, motorka, kurva, všechno, jen je 
krokodýl. Posrané UFO, ano, ale ne kro-
kodýl.
Marek rychle sešel z lávky, vnořil se do 

hustého porostu, pokrývající sráz na bře-
hu řeky. Větve šípků ho lehce poškrábaly 
na zápěstí. Ale to nebylo důležité. Ani 
mobil, který dotěrnou vibrací oznámil 
příchozí SMS, nebyl podstatný. Dokonce 
ani první padající kapky, znak, že se bou-
ře již slitovala nad parným červencovým 
večerem, neměly ten nejmenší význam. 
Přesvědčit se, co to bylo. To bylo nejdů-
ležitější!
Protože to přece nemohl být krokodýl.
Během několika vteřin se déšť změnil ve 

slejvák a ten v průtrž mračen. Husté pra-
meny smývaly krev z kamenů tam, kde 
Marek před několika minutami zahlédl 
neobyčejný výjev. Kusy oblečení, zbytky 
gumové boty a polámaný rybářský prut 
vezme voda vzdouvající se řeky. Nezůsta-
ne nic kromě vzpomínek i tak zpochyb-
ňovaných zdravým rozumem.
Krokodýl tu nikoho nesnědl. To se stává 

jen v hloupých povídačkách.
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Marek se otočil a klidně vyšel po svahu 
na stezku, vedoucí k lávce. Vědomí, že 
všechny stopy za krátkou chvíli i tak zmizí 
díky počasí a řece, ho přivedlo do dobré 
nálady. Nemusí přemýšlet nad tím, zda 
tam tropický ještěr byl nebo ne. Fakt, kte-
rý není možné dokázat, nemusí být brán 
v úvahu při vyvolávání v logickém smyslu 
skutečného soudu. Nebo něco takového. 
No, nějak podobně. V každém případě, 
když všechny důkazy pro to, že kroko-
dýl sežral rybáře, i tak zmizí, je možné to 
uznat za klam.
Sláva formální logice. Anebo praktické, 

nějak takhle se to nazývá.
Marek z kapsy zcela promočených kalhot 

vytáhl mobil a přečetl SMS od Moniky: 
CHOVAS SE JAKO SRAC, JA JAKO 
KRAVA. OK. ZITRA JSEM U TEBE 
CELOU NOC.
Bouře odešla stejně náhle, jako přišla.

* * *
Byl to dětský pláč, evidentně: dětský pláč. 
Probíjel se tenkými stropy a symbolic-
kými zdmi, rozléhal se chodbou, určitě 
dotíral do všech bytů v domě, skrze mo-
sazné trubky ústředního topení. Dítě vylo 
už třetí hodinu, žalostiplný křik začal po 
půlnoci. Zpočátku si Marek myslel, že to 
je nějaká hudba, jejíž zvuk k němu doléhá, 
znetvořený zdmi domu. Pak si byl jistý, že 
jde o vytí psa, jehož leniví majitelé nevy-
vedli na potřebnou procházku, během níž 
by si zvíře mohlo vyřídit své fyziologické 
potřeby. Teprve nad ránem, kdy nebe mě-

nilo barvu z inkoustové na tmavě modrou, 
pochopil, že to pláče zanedbané dítě.
Nebylo možné zjistit, odkud se zvuk 

ozývá. Možná to byl byt o dva patra níže, 
kde žili mladí manželé s takřka ročním 
nemluvnětem. Ale pochyboval, jejich 
dítě se ozývalo zřídka a jeho pláč vždycky 
okamžitě utichl. Marek ty lidi znal, měl 
dojem, že byli přehnaně starostliví. Mat-
ka, věčně uchvácena svým synkem, by ho 
nikdy nenechala plakat celou noc. Byl tu 
ještě novorozenec níže, ale ten byl hodně 
tichý. Bydleli v přízemí, slaboučké vzly-
kání té bytosti by nedolehlo až skoro do 
posledního patra budovy.
Marek měl chuť vzbudit Moniku. Jen pro 

to, aby mu řekla: ano, sakra, taky to slyším! 
Pláče dítě.
Jeho dívka spala hlubokým spánkem 

šťastné ženy, unavena okouzlujícím ve-
čerem, povedeným sexem, lehce opilá 
suchým vínem, zaujatá závěrem posled-
ní série Hry o trůny. Pravděpodobně by 
se probudila pouze na pár vteřin, ospa-
lá a překvapená a ani by neodpověděla 
na divnou otázku. Možná by se naštvala 
nebo, nepřítomná, by ani nepochopila, co 
po ní její chlap vůbec chce. Marek tedy 
Moniku neprobudil, zůstal sám se svými 
myšlenkami a se zarputilým nekončícím 
pláčem.
Usnul za úsvitu, kdy otevřeným oknem 

do bytu vnikalo denní světlo.

* * *
„Myslela jsem, že budu mít snídani do 
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postele.“ Probudila ho polibkem, vysmá-
tá a spokojená. Jeho Monika. Pokoušela 
se hrát uraženou, chtěla se s ním pohádat 
nebo možná opravdu vyloudit připravení 
snídaně. Určitě byla hodně šťastná.
Dítě neplakalo. Nějaký idiot z domu na-

proti terorizoval celé sídliště nahlas puš-
těným Gangnam style. Někde hlasitě kví-
lel autoalarm. Před obchodem se hlasitě 
hádali dva ochlastové. Pár studentů žijí-
cích na stejném patře, od nichž si Marek 
občas půjčoval desky, se snažilo přehlušit 
korejský pop českým gothic rockem. Na-
neštěstí, XIII. Století s PSY prohrávalo. 
Z Dąbrowského ulice doléhala kakofo-
nie městské komunikace.
Neplakalo žádné dítě.
„Markůůůůů, snídaně.“ Monika se zača-

la tulit. Opravdu chtěla, aby ji přítel při-
pravil snídani. „Když hezky nakrmíš svoji 
paní, tak… ti pak udělám něco hezkého.“
Monika se na něj překulila. Plná ňadra 

se zahoupala, v krajce sevřené půlky se 
vtlačily do mužova podbřišku.
Blbost. Krokodýl a dětský pláč. Jako ve 

všech těch legendách. Ale profesor tvrdil, 
že tisk zabíjí příběh. To zrovna. Jak vid-
no, je to přímo naopak – tisk podle všeho 
vytvářel skutečnost.
„Ojjj, tak vidím, že nejen panička potře-

buje snídani. I páníček a jeho zvířátko,“ 
pohlédla Monika na rozkrok svého pří-
tele. „Anebo oba ještě spíte?“
„Nespíme. Dobrý den, koťátko. Párky se 

sýrem a salát z něčeho. Může být?“
„Jistě! Nejchutněji zní: z něčeho.“

Salát se ukázal být švédský. Zlehka ohřá-
té párky popraskaly, odhalily svá růžová 
nitra. Sýr, rychle rozpuštěný na horkém 
mase, se na vidličce táhl žlutými nitkami.
„V kolik jdeš do práce?“ Monika byla 

opravdu hladová. Obvykle hodně dbala 
na kulturu stolování, teď ji však nevadilo, 
že hovoří s plnými ústy.
„Začíná ve dvě…“
„… a končí?“
„Pozdě, hodně. To znamená, ve čtyři. 

Ale domluvil jsem se se studenty z mých 
skupin, kteří nedokončili semestr, že si 
ho mohou ústně opravit před začátkem 
prázdnin v srpnu. A abych předešel tvé 
další otázce, je jich hodně.“
„Vím, slyšela jsem, u mě zůstali snad dva 

marní kreténi. Přijdou v září. Já už práci 
nemám.“
Monika dojedla poslední párek. Spoko-

jeně na něj pohlédla a otřela si ubrous-
kem ústa. Pak sáhla na polici nad postelí, 
odkud vzala dámské hodinky s velkým 
ciferníkem a béžovým páskem. Byla to 
doslova její obsese, mohla celý den cho-
dit nahá, ale vždy se svými hodinkami na 
ruce.
„Marku… já, řekla jsem matce, že na ně-

kolik dní odjíždím. Víš jak, školní výjezd. 
Jen tě prosím, nerozčiluj se. Neví, že jsem 
u tebe. Ale brzy jí řeknu, že jsme spolu, 
a že… víš… Marku?“
„Slyšel jsem. OK.“
„To je všechno? Nebudou výčitky, že se 

chovám jako studentka, a že mám dok-
torát ale poslouchám maminku, že to je 
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jako na gymplu a tak dál? Velký, zlý, do-
spělý pán? Ne?“
Nebude se s ní o tom hádat. Ne po ta-

kové noci, kdy přemýšlení, zda nezačíná 
bláznit ho přivedlo takřka na pokraj šílen-
ství. „Moniko… Poslechni, mám hloupou 
otázku.“
„Jestli se k tobě nastěhuju nastálo?“
„Ne, jde o něco s naši prací.“
„Jestli ti pomůžu se zkoušením těch ne-

šťastníků? To je opravdu hloupé, protože 
víš, že ne. Neměl jsi být tak tvrdý.“ Byla 
naštvaná, ale jak měla ve zvyku, maskovala 
to humorem.
„Moniko, ptám se vážně. Mohou ty le-

gendy být pravdivé? Alespoň trochu?“
„O čem to mluvíš? O úchylech ve wolks-

wagenu?“
Úchyly ještě neviděl. Krokodýla už ano. 

Dítě taky ne, ale slyšel ho. Nebo jinak, vi-
děl něco, co vypadalo jako krokodýl, slyšel 
něco, co znělo jako nářek hladovějícího 
dítěte.
„Jde mi o příčinu. Ne tu kulturní potře-

bu, ale jak se stane, že se najednou nějaký 
příběh objeví? Někdo má vidiny? Někdo 
fakticky něco viděl? Někdo si to vymyslel 
záměrně nebo se zbláznil?“
„Ne! Ne! Ne, můj drahý! Za prvé to vlast-

ně není náš případ, za druhé, já už mám 
dovolenou. A teď paní poděkuje pánovi za 
snídani. Ó, zvíře se probudilo! Ahoj, mi-
láčku…“

* * *
Studenti uměli trochu nebo nic. Když už 

uměli, bylo to různé, buď nesmyslně na-
hazovali poučky z příruček nebo předná-
šek, někdy dokonce působili dojmem, že 
něco pochopili. Nebyla žádná pravidla, 
za to trojky pro všechny. Bylo to rychlejší. 
I přesto se Marek nemohl koncentrovat 
na to, co mladí adepti kulturních studií 
věděli, nebo se jim zdálo, že ví, na téma 
současného městského folkloru. Celou 
dobu přemýšlel nad tím, co a proč se děje.
Městské legendy, které popsali a zanaly-

zovali v monografii, se vyplňovaly. Ale ne-
jen to, vyplňovaly se před očima těch, kteří 
je měli bádat a popsat. A vydat tiskem. 
Způsobili snad svým rozhodnutím přidat 
tyto povídačky k publikaci, že se nějakým 
způsobem ze strašidelných příběhů k vo-
dečce staly skutečností?
Jakmile poslední dvojice studentů vyšla 

z učebny, Marek vytáhl mobil. Vypnutý 
telefon dosud poklidně spočíval v kapse 
saka přehozeného přes opěradlo křesla. 
Po zapnutí přístroje se na displeji objevila 
informace, že se mu Monika dvakrát po-
kusila dovolat a pak poslala SMS. VOLA-
LA VYDESENA GALCZYNSKA. RI-
KALA ZE TA DODAVKA O KTERE 
NAM RIKALA UZ DVA DNY JEZDI 
PO SIDLISTI A U REKY. JEDU TO 
ZKONTROLOVAT ZAJIMA ME 
O CO JI JDE. SEJDEME SE VECER 
V BYTE LIBAM.
Jestli se opravdu ty historky nějakým 

šíleným způsobem stávají skutečností, 
tak bude Monika na místě, kde se měla 
tajemná dodávka objevit. Před několika 



209

týdny jim známá její matky se zájmem 
vyprávěla o mladých dívkách unesených 
z promenád kolem Wisłoku a o tělech za-
kopaných v opuštěných hangárech. A za 
vších stojí, pane, policajti, oni už ví, jak to, 
pane, zaretušovat, aby to nevyšlo najevo. 
Až má člověk strach vyjít ven z domu!
Marek vytočil číslo své dívky jen proto, 

aby se dozvěděl, že volaný je nedostupný. 
Stejně dopadl druhý i třetí pokus, Moni-
čin telefon byl podle všeho vypnutý.
Když se šílenství, neskutečná a nepřijatel-

ná šílenost stane realitou, je třeba přijmout 
její pokroucená pravidla. Vše začalo roz-
hodnutím vytisknout jejich publikaci. Je 
tedy logické, že šílenství skončí, když tisk 
zastaví. Sedmnáct třicet čtyři. V tiskárně 
pracují do šesti. Teoreticky.
Výkonný referent vydavatelství Janusz 

Majchrzak se již očividně chystal k od-
chodu. Povypínal počítače, sbalil doku-
menty do nevelké aktovky, našel klíčky 
od auta. Nebyl tedy potěšený, když Marka 
zahlédl.
„Ach, čau. Doufám, že po mě nic ne-

chceš.“
„Chci, Januszi, a hodně důležitého.“
„Do prdele, Marku, už jsem na odcho-

du.“ Na Majchrzakově tváři již nebylo vi-
dět jemnou nechuť, ale přímo neskrývaný 
vztek.
„Nové číslo Przeglądu už šlo do tisku?“
„Ne, do tiskárny ho odevzdáváme až zí-

tra.“
„Nedělejte to, v žádném případě, je třeba 

ten tisk zastavit.“

„Vážně? Tolik jste za to otištění s Mo-
nikou bojovali.“ Další emoce, tentokrát 
údiv. „To ale, do prdele, musí rozhodnout 
vedoucí redakce.“
„Nemusí. Ani tajemník nemusí, proto-

že jsou oba už na dovolené. Jsem členem 
redakce a zároveň autorem, takže mám 
právo rozhodovat.“
„OK, ale musím to mít písemně,“ Maj-

chrzak vytáhl ze šuplíku formulář. „Jen 
tak ze zvědavosti, do kdy to máme po-
zastavit?“
„Do odvolání.“

* * *
Do bytu nepřišla. Nezapnula si telefon. 
Nebyla ani doma, matka mu se záští 
v hlase řekla, že Monča na několik dní 
odjela, vždyť s ní pracuje, tak jak to, že 
neví, co Monča dělá? Poslední možnost, 
zavolat Gałczyńské.
„Ano?“ Hlas v telefonu byl plný napětí.
„Paní Gałczyńska, tady doktor Marek 

Jasz, potkali jsme se před několika týdny. 
Byl jsem u vás s Monikou…“
„Já nic nevím, pane!“
„Mluvila jste dneska s Monikou, že jo?“
„Pane, řekla jsem, že nic nevím! Pane!“
Zavěsila v okamžiku, kdy vykřikla po-

slední pane. Ta samá Gałczyńska, která 
jim před dvěma týdny zapáleně vyprá-
věla o úchylech lovících mladé dívky. 
Ta samá, která se zlobila, když jí Marek 
s Monikou pokládali skeptické otázky. 
Jak mi můžete nevěřit, pane! Byla teh-
dy jeho nevírou pobouřená, teď, když byl 
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připraven uvěřit, byla příliš vyděšená, aby 
mluvila.
Dělo se to. Monika tam byla.
Marek rychle našel klíčky od vozu a vy-

běhl z bytu. Cestou k sídlišti, kde bydle-
la Gałczyńska málem způsobil nehodu. 
Řidič červeného hyundai se ukázal být 
duchapřítomnějším, stihl zabrzdit než 
došlo ke srážce.
Ulice čtvrti jednopodlažních domů 

u Wisłoku byly úplně prázdné. Moniku 
nebylo nikde vidět, ani proslavený čer-
ný volkswagen. Jedinou bytostí, kterou 
Marek zahlédl, byl vychrtlý toulavý pes. 
Lampy, odpadkové koše, světla v do-
mech, škaredý záhonek, letáky second 
handu, prázdná parkovací místa. Žádný 
automobil, žádný člověk.
U břehu řeky Marek zastavil a vystoupil 

z auta. Vytáhl telefon, znovu vytočil Mo-
ničino číslo. A nic, volané číslo dočasně 
nedostupné. Ale co když ne dočasně? 
Co když fakticky byla znásilněna a za-
vražděna? Ne, nemůže si připustit takové 
myšlenky. Něco jiného je vidět krokodýla 
a slyšet děcko a něco jiného přijít o mi-
lovanou osobu a to ještě takovýmto způ-
sobem.
Takové řeči se dějí pouze ve strašidel-

ných příbězích. Předávaných od ucha 
k uchu, nejlépe u vodečky.
Marek se opřel dlaněmi o přední kapo-

tu auta a svěsil hlavu. Snažil se dýchat 
zhluboka, pomalu a pravidelně. Mělo ho 
to uklidnit, dovolit mu sebrat myšlenky. 
Nepřineslo to však žádný výsledek. Za-

vile od sebe odháněl děsivé obrazy své 
dívky jako oběti brutální vraždy. Tělo 
zahrabané v mělkém hrobě. Roztrhané 
spodní prádlo. Krev na zápěstí, rezavé 
šmouhy na bílé pokožce, na béžovém ře-
mínku oblíbených hodinek. Boj s těmito 
představami byl beznadějný. Narůstaly 
každou bezradnou vteřinou. Nemohl nic 
dělat, neměl žádný nápad. Nevěděl, co se 
děje s jeho milou. Nevěděl, jaký význam 
měly situace, jichž byl během posledních 
dvou dní svědkem. Nevěděl, co dělat.
Pozvedl zrak, chtěl se podívat na klidné, 

hvězdami poseté nebe. Jeho pohled však 
narazil na ponurou hradbu masivních 
budov na druhém břehu řeky. Temnější 
než večer, bledé měsíčním světlem a září 
města. Jako by pohlcovaly každý foton. 
Nehybné a němé, pravidelné skvrny té 
nejčistší temnoty. Tři hangáry, kdysi pa-
třící k obrovské továrně, závodu na vý-
robu komunikačních zařízení, už takřka 
dvacet let opuštěné chátrali. Marek na-
stoupil do auta a rychle se rozjel k nej-
bližšímu mostu.

* * *
Advokát byl zdvořilý ale nedůvěřivý. Pů-
sobil dojmem zapáleného, určitě to byl 
jeden z těch, co svou profesi berou jako 
poslání, kteří budou svého klienta brá-
nit ze všech sil, i když jsou přesvědčení 
o jeho vině. Dokonce i když bude nebez-
pečným úchylem, vrahem a násilníkem.
„Je mi líto, pane Marku, nemám dobré 

zprávy. Soud se přiklonil k návrhu proku-
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rátora o dočasné vazbě na dobu tří měsíců, 
dnes vás převezou na Załęże. Vaše verze 
událostí se, naneštěstí, neprokázala. Ni-
kdo nemůže potvrdit, že kromě vaší práce 
vás se zesnulou pojily jiné vztahy. Navíc, 
matka zesnulé to rozhodně odmítá. Paní 
Gałczyńska se zapřísahá, že vás nikdy ne-
viděla. Ani to ale není nejhorší.“
Právník přerušil svou řeč. Zhluboka se 

nadechl, pohlédl Markovi přímo do očí. 
Teď přijde to nejhorší.
„Soudní lékař prohlásil, že Monika Ma-

linowska zemřela na následky řezných ran 
na krku 27. července mezi 18. a 22. hodi-
nou. Na kamerových záznamech z toho 
dne od řeky je vidět, jak se ve spěchu vzda-
lujete z místa, v jehož blízkosti byla nale-
zena mrtvola, ve 21:27 hod. Pak jste odjel 
svým vozem. V těch hangárech… našla se 
tam dvě jiná těla žen, které zmizely. Stu-
peň jejich rozkladu znemožňuje odběr 
jednoznačných biologických vzorků. Ji-
nak tomu je, bohužel, s pozůstatky Moni-
ky Malinowské. Stopy na těle ukazují, že 
byla těsně před smrtí znásilněna. Našlo se 
vaše sperma, pane Marku… Kromě toho 
během vyšetřování u vás v bytě policisté 
zajistili břitvu…“
„Podstrčili ji.“
„Prosím?“ Advokát byl zaskočen, že jeho 

klient promluvil. Během tohoto a před-
chozího setkání Marek mlčel, seděl ne-
hybně s pohledem upřeným do protější 
zdi.
„Nic. Prosím pokračujte.“
„Ano… Břitva byla očištěná, nebyly na 

ní otisky prstů, ani krve, ale ostří odpoví-
dá ranám na těle… Já vím, jak to chodí, 
pane Marku, není to můj první případ 
vraždy. Ale proti těmto důkazům nevidím 
možnosti obhajoby tvrdit, že jste nevinný. 
Nevím, můžu zkusit zpochybnit vaši psy-
chiku?“
„Dělejte si co chcete, pane mecenáši, stej-

ně to nemá význam. Děkuji. Už, prosím, 
jděte.“
Advokát přešel ke dveřím cely a zabu-

šil na ně pěstí. Po několika vteřinách ho 
službu konající policista pustil ven. Marek 
zůstal sám. Lehl si na pryčnu, snažil se 
na nic nemyslet. Nešlo mu to. Věděl, jaký 
bude další krok. Takový, jaký je v poslední 
legendě, kterou doplnili k článku.
Do zdi, u níž palanda stála, byly vy-

škrábány desítky nápisů. Marek je četl 
a přemýšlel, zda i jeho předchůdci znali 
další část svého vlastního příběhu. 03. 11. 
2007 OCAS. 12. 06. 2009 POZDRAV 
PRO WALDKOVU PARTU. 13. 02. 
99. SEJMUL JSEM TOHO VOCASA 
V SEBEOBRANĚ!!!
„Zabil jsi, abys sám nebyl zabit. Každý 

má právo se bránit, že jo?“ Nikdo Markovi 
na tu otázku neodpověděl.

* * *
Krkovička byla připálená. Jediná věc, kte-
rá profesorovi z toho zatraceného grilu 
chutnala a jeho vnuci ji i tak museli zka-
zit. Kdysi tomu bylo jinak, rodina se schá-
zela u ohniště, nejlépe z olše nebo vrby, 
s přídavkem nějakého jehličnanu. Ano, 
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klobása nebo šašlik opečené na opravdo-
vém, otevřeném ohni byly skvělé. Teď už 
ohniště nejsou, jsou jen ty pseudo-rošty 
z hypermarketů, levná šlichta opalovaná 
chemicky vyrobeným dřevěným uhlím. 
Nezměnila se jen vodečka.
„Poslouchejte, něco vám povyprávím. 

Teď je řada na mě, moji milí. Chcete? Ale 
bude to strašidelný příběh! A pravdivý!“ 
Profesor Jan Modrzej na sebe uměl upřít 
pozornost přítomných. Jeho bratři, děti, 
vnoučata, bližní i další příbuzní přestali 
být v jeden okamžik pouze jeho rodinou 
a stali se auditoriem. Jejich mlčení, vyčká-
vací pohledy jasně potvrzovaly: ano, chce-
me si poslechnout příběh. Nějaký straši-
delný! A opravdový!
„Byl to známý příběh, moji milí, před ně-

kolika lety o něm psaly noviny, internetové 
portály, víte co, Wirtualna Polska o něm 
psala více než o matce malé Madzi1. Ale 
všechno tam nenapsali. Já však, moji milí, 
vím všechno. I to, co nebylo v novinách.“
Profesor utichl, výmluvně pohlédl na 

prázdnou skleničku, poté na nejstarší-
ho syna, který držel lahev. Naneštěstí, na 
ty samé objekty stejně výmluvně hleděla 
žena Jana Modrzeje. Smůla, bude třeba 
jim příběh dovyprávět se suchými rty.
„Je možno říci, moji milí, že se celá věc 

dotýkala mě osobně, v jistém smyslu. Pra-
1 Jde o případ šestiměsíční holčičky Madzi (Ma-

gdalena) ze Sosnovce, která byla v lednu 2012 
nejprve nahlášena jako unesená, později nalezena 
mrtvá. Z jejího zabití nakonec obvinili a odsoudili 
Madzinu matku. Případem žilo celé Polsko, proces 
s obviněnou sledovalo 75 novinářů ze 70 redakcí. 
(pozn. překl.)

coval u mě na katedře takový pár, Ma-
rek a Monika, oba doktoři, specialisté na 
městský folklor. Scházeli se spolu, určitě 
spolu spali, nevím, ale vím, jak na sebe 
koukali. Byli do sebe hodně zamilovaní, to 
je jisté. A jednoho dne… katastrofa! Našli 
tělo Moniky, znásilněna, zavražděna! Jen 
si to představte! Zma-sa-kro-va-ná! Bři-
tvou! Představujete si to? U nás! V Rze-
szowě! Ale to není všechno! Tělo objevili 
tam, v hangárech u řeky. A dvě jiná těla 
k tomu! Tolik žen zmizelo! A všechny 
důkazy ukazují na toho Marka. Tu břitvu, 
vražednou zbraň, jak se říká, nalezli u něj 
v bytě. A, víte, našli jeho… no, víte… sper-
ma v těle poslední oběti, kterou byla právě 
ta Monika. Zadrželi ho, převezli do díry, 
na stanici. Odtamtud ho měli odvést do 
vazby. Chlápek věděl, že to na něj narafi-
čili. Věděl, že se z toho nevyvlíkne, proto-
že to nebyl on, kdo zabíjel, ale ti policajti, 
kteří podstrčili břitvu do jeho bytu. Ano! 
Protože to zabíjeli policajti, trojce psy-
chopatů v uniformách. Marek taky věděl, 
že jeho milovaná odešla. Nad ránem se 
oběsil v cele na prostěradle… ale to není 
konec. Ten příběh má další část… která 
nebyla v novinách…“
Opětovné umlknutí hlasu v nejdramatič-

tějším okamžiku mělo za cíl vynucení dal-
ší rundy. No, jestli mu teď nenalijí, nebude 
dál mluvit. A nalili, Aneta Modrzej ne-
odporovala, když se v panáku jejího muže 
objevil průzračný alkohol.
„Po Markově sebevraždě se začaly dít 

divné věci. Během krátké doby zemřeli 
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tři policisté. Jeden vypadl z okna. Druhý 
se, z neznámých příčin, utopil ve vaně. 
Třetí měl nehodu se zbraní během noční 
služby… Všichni ale zemřeli v tu samou 
hodinu, jako se oběsil Marek. Všichni tři 
byli zapojeni do vyšetřování ohledně za-
vražděných dívek. Policie zahájila interní 
vyšetřování, neexistovaly žádné důkazy 
poukazující na vraždy, ale tři nehody? 
Nebo sebevraždy? Prohledali byty těch 
policistů… a objevili tam strašné věci! Oni 
si na digitální kameru natáčeli to, co pro-
váděli těm dívkám! Bylo tam všechno, na 
paměťových kartách! Nikdy ale nedohle-
dali toho, kdo ty zkurvence sejmul. Policie 
celou záležitost uklidila, oficiálně šlo o ne-
hody. Ani jméno toho, kdo opravdu vraž-
dil, nebylo odhaleno. Lidé ale ví, říkají si 
pravdu, od úst k ústům. To je celý příběh.“
Teď přijde nejlepší okamžik. Tři vteřiny 

mlčení. Tráví to, přemýšlí, představují si. 
Pak to budou komentovat, zpochybňovat 
anebo srovnávat s jinými příběhy. Ale to 
není důležité, počítají se pouze ty tři vteři-
ny, kdy byli jeho.
„Ale tati, jaká pravda, já už jsem tu po-

hádku slyšel, k čertu, v devadesátkách. Jen 
s tím, že to tehdy natáčeli na videokazety.“
„A nebylo těch žen pět?“
„Možná u vás, Ewko, vy tam na szcze-

cińsku máte sklony přehánět.“
„Jasiu, jsou tu děti, proč musíš vždycky 

u jídla vyprávět takové brutality? A už ne-
pij, prosím tě.“
„Dědo, mě se to líbilo! Máš tam ještě ně-

jakou?“

Jistě, že měl. Ale ve skutečnosti to byl je-
den a ten samý příběh, v němž je vždyc-
ky pouze několik věcí pravdivých. Láska 
a smrt, křivda a pomsta. Protože to a pou-
ze to je pravdou. A zbytek? Nepodstatné 
detaily.

PIOTR BOROWIEC (*1980)
Vystudoval právo na univerzitě v Rzeszowě. 
Pracuje v konzultační firmě. Fanoušek kla-
sické horrorové literatury a rockové hudby. 
Spolupracoval s blogem Okiem na Horror, 
v jehož soutěži Horror na Debiut se svou po-
vídkou Czwarte użycie noża obsadil druhé 
místo. O rok později vydal povídkovou sbír-
ku Wszystkie białe damy, z níž pochází po-
vídka Poslouchejte, něco vám povyprávím 
(Słuchajcie, coś wam opowiem). Další sbírka 
povídek nese název Polskie upiory (2018). 
Povídky a články publikoval v časopisech 
Krypta, Histeria, Grabarz Polski, Brama, 
Szortal nebo OkoLica Strachu a v antolo-
giích Krew zapomnianych bogów (2016), 
Sny umarłych (2018) či Żertwa. Antologia 
słowiańskiego horroru (2021).

překlad: Honza Vojtíšek
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… je malé nakladatelství zaměřené na překladovou 
fantastiku na pomezí krásné literatury a žánru 

… je trpaslík, duch země a hlubin

… se v rámci fantastiky začal zabývat také 
hororem a představil českým čtenářům zatím 
tři zajímavé autory

Protože vynikajících, ale u nás nepublikovaných 
současných autorů, kteří píšou horory v angličtině, 
je velké množství, chceme založit hororovou edici 
HORLA, věnovanou jenom jim. Paperbacková varianta 
Horly bude k dostání v běžné distribuci, hardbacková 
varianta (s podpisy autorů) výhradně v našem 
e-shopu. Sledujte náš FB a včas se dozvíte více.

„Neměj strach, zlato.“ Miranda ji vzala za ruku 
a vedla zpátky do srubu, kde ji začala něžně 
svlékat. Když našla revolver, mírně se pousmála 
a odložila jej na stůl. Políbila Lornu; dech 
měla horký a odporný. Pak o krok ustoupila 
a začala si stahovat kožešinu z těla, a když 
ji zvedla, zvedla se i kůže, která byla pod ní, 
a odloupávala se z ní jako strup. Po Mirandině 
hrudi a břiše se řinula krev a pleskala 
o prkennou podlahu. Svaly na tváři a čelistech 

se sevřely, Miranda zasyčela, zakoulela očima, a pak bylo 
po všem a ten mokrý balík se konečně oddělil od jejího rudě se 
lesknoucího masa. Lorna stála ochromená děsem a hrůzou.

Víte, že kolem vás jsou lidé, hned za zdmi 
vaší cely, ale nemáte ani ponětí, jak by 
mohli vypadat, a dokonce ani proč tam jsou, 
zda by vás objali jako přítele, nebo zničili 
jako nepřítele. Víte, že existují dozorci, 
ale nemůžete si je ani začít představovat 
na základě pouhé ruky, která se dvakrát 
denně kmitne ve spodní špehýrce dveří, někdy 
bledá, jindy ne. K té ruce musí patřit nějaký 
dozorce, nebo několik dozorců, ačkoli dokonce 

i o tom začnete časem pochybovat: mohla by to být falešná 
ruka připevněná na tyči. Nebo dokonce skutečná ruka useknutá 
nějakému vězni, nabodnutá na tyč a � gurující v jakési morbidní 
loutkohře. Vůbec ne ruka 
dozorce.

A tak čekám. Ležím tu v posteli jako 
ochrnutý, nechráněné tělo vydané 
napospas obludě.

Hýbe se. Její tvrdé nohy ťukají výš a výš 
po stěně, a pak, ano, přes strop, ostražitě, jako 
by obezřetně čekala na můj úprk, který je ovšem nemožný. 
Zavírám oči, pevně – velice pevně – a nechci, neodvažuji se, pro všechen 
zdravý rozum, který mi ještě zbyl, na démona pohlédnout. Bubnování jeho nohou 
pokračuje a já vím, že teď se dostal přímo nade mě…

A teď nohy ztichly. Zastavil se? A nebo se, jako ten tvor v lese, právě spouští nade mě?
Nevydržím už déle chránit svou mysl před tím pohledem, násilím otevírám oči a vidím, 

že se vznáší přímo nade mnou. Tělo pokrývají tuhé, hrubé chlupy, ale tvor sám je bachratý a lesklý. Z těla trčí 
nohy, roztažené přes celou šířku postele, a trhaně se hýbou.
že se vznáší přímo nade mnou. Tělo pokrývají tuhé, hrubé chlupy, ale tvor sám je bachratý a lesklý. Z těla trčí 
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