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Abstrakt
Od počátku dvacátého prvního století upíři se již objevují i v jiných žánrech než
hororových, a obraz upíra se v populárních médiích začíná postupně měnit. Vnímání upírů
v populární kultuře se také začíná posouvat novým směrem. Tyto změny jsou na sebe
napojené a vzájemně se ovlivňují. Budou se zkoumat způsoby zobrazování upírů ve
filmech a seriálech z konce dvacátého a průběhu dvacátého prvního století. Během
zkoumání bude sledováno, jak se obraz upíra mění napříč žánry i v průběhu času. Práce se
pak pokusí ze zjištěných podob upíra rozpoznat, zda vznikají v nových zobrazováních
nějaké společné trendy, které se nesou napříč žánry.

Abstract
From the beginning of the twenty first century vampires begin to appear in other genres
other than the horor and their image in popular media starts to change. The changes begin
not only in the image but also the perception of vampire in popular media shifts into new
directions. These changes are interconnected and influence each other. The thesis will
analyse the ways vampires are portrayed in films and TV series from the end of the
twenties century until recent times. The changes happening will be explored across
different genres and across time. The thesis will then attempt to examine whether there is a
pattern of trends within the observed forms, and whether these trends are common across
the different genres.
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Anotace
Od počátku dvacátého století se upíři objevovali v hororech a stali se jedním z ikonických
symbolů tohoto žánru. V průběhu dvacátého století vznikaly s upíry filmy, seriály, knihy i
komiksy, kde se pomalu utvrzovaly stereotypy v zobrazování upírů. Vytvořené stereotypy
však od konce dvacátého století a v průběhu dvacátého prvního století začínají být
narušovány. Upíři se již objevují i v jiných žánrech než hororových, a obraz upíra se
v populárních médiích začíná postupně měnit. Vnímání upírů v populární kultuře se také
začíná posouvat novým směrem. Tyto změny jsou na sebe napojené a vzájemně se
ovlivňují. Tato práce bude zkoumat způsoby zobrazování upírů ve filmech a seriálech
z konce dvacátého a průběhu dvacátého prvního století. Během zkoumání bude sledováno,
jak se obraz upíra mění napříč žánry i v průběhu času. Práce se pak pokusí ze zjištěných
podob upíra rozpoznat, zda vznikají v nových zobrazováních nějaké společné trendy, které
se nesou napříč žánry. Mezi vybranými snímky budou zkoumány filmy Blade,
Underworld, Přežijí jen milenci či Stmívání. Dále bude pozornost zaměřena i na seriály
jako Buffy, přemožitelka upírů, Pravá krev nebo Cena za lidskost. Nakonec se práce pokusí
zhodnotit, jak jsou tyto trendy provázány s vnímáním upírů v populární kultuře.

Annotation
From the beginning of the twentieth century, vampires have been appearing in horror
themed fiction and became of the iconic symbols of this genre. During the twentieth
century vampires have featured in films, TV series and even commixes. These works
slowly established stereotypes in how vampires are portrayed and visualised. From the end
of the twentieth century, however, these stereotypes have been slowly breaking down
which transfers into the twenty first century. Vampires begin to appear in other genres and
their image in popular media starts to change. The changes begin not only in the image but
also the perception of vampire in popular media shifts into new directions. These changes
are interconnected and influence each other. This thesis will analyse the ways vampires
are portrayed in films and TV series from the end of the twenties century until recent
times. The changes happening will be explored across different genres and across time.
The thesis will then attempt to examine whether there is a pattern of trends within the
observed forms, and whether these trends are common across the different genres. Among
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the researched titles will appear films like Blade, Underworld, Only Lovers Left Alive, or
Twilight. The thesis will also examine TV series such as Buffy the Vampire Slayer, True
Blood or Being Human. The thesis will further attempt to perceive if the observed trends
are interconnected with the perception of vampires in popular culture.

Klíčová slova: Upír, trendy v zobrazování, film, seriál, monstrum, lidskost, populární
kultura

Key words: Vampire, trends in depicting, film, movie, TV series, monster, humanity,
popular culture

Title/ název práce
The Image of the Vampire in Popular Media
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1. Úvod
Když v roce 2008 vyšel film Stmívání, spustila se rozsáhlá debata nejen o příběhu
samotném, ale také o upírech a jejich ztvárnění. Celá sága zvýšila popularitu upírů
v obecném povědomí na takovou úroveň, s jakou se nebylo možno setkat nikdy dříve.1
Na trhu se objevilo množství knih, filmů, seriálů, komiksů a dokonce i hraček s upíří
tematikou. Tato zvýšená a téměř celosvětová popularita upíří tematiky mne přiměla
zamyslet se nad tím, proč jsou upíři tak populární. Jakým způsobem se tento starý
folklorní koncept propracoval do populární kultury? Tuto otázku jsem zkoumala ve své
bakalářské práci, kde jsem se zaměřila na vzestup fenoménu upíra v britské literatuře
devatenáctého století. Mezi upíry z devatenáctého století a těmi ze současnosti však
byly znatelné rozdíly a odlišnosti. Rozhodla jsem se proto touto tématikou i nadále
zabývat. V dalším výzkumu jsem si ale nepřála zaměřit se na upíra samotného a na to,
co tento fenomén reprezentuje a jaká symbolika se skrývá za jeho použitím v dílech
populární kultury. Tento aspekt upíří reprezentace byl zkoumán v mnoha studiích
americké či britské akademické sféry z nejrůznějších úhlů. Právě díky přenesení upíra
ze světa folkloru je tento mytický koncept schopen pojmout i modernější symboliku.
Mary Y. Halab upíra zkoumá ve své knize Vampire God skrze hledáček
psychologie, víry a sexuality a propojení těchto konceptů s nemrtvými nadpřirozenými
bytostmi pocházejícími z folkloru.2 Tim Kane se ve své studii The Changing Vampire
of Film and Television soustředí na žánry, ve kterých se upíři objevují a zkoumá upíří
syntax a jak se jejich nátura změní dle potřeb daného žánru. 3 Upíry je možné zkoumat
z hlediska gotických prvků obsažených v dílech, ve kterých se vyskytují, z hlediska
feminismu,4 z pohledu otázek LGBTQA,5 či z pohledu migrace, rasismu, otázek smrti i

1

Vampire Reviews: Twilight. In: Youtube [online]. 28.10.2014. [cit. 16.7.2019]. Dostupné
z:https://www.youtube.com/watch?v=cbCi1vc9IdY. Kanál uživatele Maven of the Eventide
2
HALLAB, Mary Y. Vampire God: the allure of the undead in Western culture. Albany: SUNY Press,
[2009]. ISBN 978-1-4384-2860-4.
3
KANE, Tim. The Changing Vampire of Film and Television: A Critical Study of the Growth of a Genre.
Jefferson, N.C: McFarland & Co., 2006. ISBN 9780786426768.
4
WISKER, Gina. Female Vampirism. HORNER, Avril a Sue ZLOSNIK, ed. Women and the Gothic: An
Edinburgh Companion [online]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, s. 150-166 [cit. 2019-07-11].
ISBN 9780748699131. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/women-and-the-gothic/femalevampirism/113CD4BD251ACB185001F19D7973AD62
5
PRIMUTH, Richard S. Vampires are us. The Gay & Lesbian Review Worldwide [online]. 2014, 21(2), 1721 [cit. 2019-07-29]. ISSN 15321118. Dostupné z:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=edsglr&AN=eds
gcl.363792542&site=eds-live&scope=site&lang=cs
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nemocí, ať už pohlavních či smrtelných.6 Upíři se tak stávají velice všestrannými
nositeli symboliky.
Upír byl z hlediska své symboliky a reprezentace zkoumán nejrůznějšími způsoby,
v této práci se však chci věnovat zkoumání způsobů zobrazení upíra v době moderních
médií. V zobrazování upírů totiž dochází na přelomu dvacátého století a pak obzvláště
v průběhu začátku dvacátého prvního století k nejrůznějším variacím a obměnám. Tyto
změny se liší napříč žánry i v průběhu krátkých časových období.
V této práci se pokusím pomocí analýzy filmů a seriálů z období dvaceti let, tedy
snímků specificky vydaných mezi lety 1997 a 2017, vysledovat, jak jsou upíři
zobrazováni v rámci jednotlivých ukázek a napříč různými žánry. V jednotlivých
ukázkách budu zkoumat podobnosti a rozdíly a hledat jedinečné prvky, které jsou
specifické pro jednotlivé žánry a jejich postavy upírů. Ze získaných podobností a
rozdílů se pak pokusím zjistit, zda v tomto časovém období vznikají nějaké vzorce, ze
kterých je možné vyvodit vznik trendu v zobrazování upírů.
Tato práce bude rozdělena do tří hlavních částí. V rámci metodologie se budu
věnovat výběru zkoumaného materiálu, způsobu zhodnocení daných ukázek i
specifikaci postupu při analýze a hledání potřebných dat. V následující kapitole
představím upíra jako mytologickou postavu a stručně znázorním jeho historii
v populární kultuře. Dále bude jedna kapitola věnovaná představení vybraného
materiálu, zasazení daných filmů a seriálů do kulturního kontextu a přiblížení
základních postav a příběhů, se kterými budu posléze pracovat při samotné analýze.
V poslední kapitole dojde k popisu a analýze děl, přičemž hlavním účelem pak bude
vystopování vzorů a možných trendů v zobrazování upírů.
Oproti původním tezím však dojde v práci k obměně posloupnosti páté kapitoly.
Toto rozhodnutí jsem učinila proto, že podkapitola Tendence v zobrazování vychází
obsahově z ostatních podkapitol, kde dochází ke srovnání. Tato část bude tedy
adekvátně přesunuta. Zároveň byl oproti tezím výběr doplněn o jeden seriál, jelikož
původně vybraný seriál Becoming Human byl příliš krátký na adekvátní analýzu. Tento
seriál byl tedy odsunut na podpůrnou pozici a primárně bude analyzovaný jeho
seriálový předchůdce Cena za lidskost.
6

BUTLER, Erik. Metamorphoses of the Vampire in Literature and Film: Cultural Transformations in
Europe, 1732–1933 [online]. Rochester, New York: Boydell & Brewer, 2010 [cit. 2019-07-11]. ISBN
9781571138170. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/metamorphoses-of-the-vampire-inliterature-and-film/E318C1E286CF1F6709B08121CBE80025
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2. Materiál a metodika
Postup při plánování a zpracování této práce začal po finalizování výzkumného záměru
výběrem materiálu a sekundární literatury. Jelikož množství filmů a seriálů, které se
zaměřují na upíří tematiku, je velké množtsví, bylo nutné vybrat konkrétní tituly, se
kterými budu pracovat.
Při výběru materiálu jsem stanovila kritéria pro vybraná díla tak, aby výsledný
produkt byl schopen pokrýt co nejširší množství příkladů zobrazení upírů. Soustředila
jsem se také na úspěšnost filmů, založenou na tržbách, které filmy vykazují. U seriálů
pak toto kritérium bylo nahrazeno úrovní sledovanosti. Cílem tohoto kritéria však nebyl
výběr pouze nejúspěšnějších filmů – mezi konečným vybraným vzorkem je alespoň
jeden film, který v tržbách spíše prodělal, nebo seriál, jehož sledovanost je výrazně
nižší, než sledovanost jiných vybraných seriálů.
Mezi kritérii výběru dále nebyla jen úspěšnost filmu, ale také to, zda zobrazení upírů
v daném snímku přináší nový nebo neobvyklý element, se zaměřením na větší
různorodost příkladů. Bylo také ale zkoumáno, zda má zobrazeni společné prvky s
jinými vybranými díly. Výsledné množství filmů a seriálů pak bylo natolik významné,
že muselo dojít k užší selekci. V této selekci jsem se snažila omezit jak množství filmů,
tak i množství seriálů, ale snažila jsem se neomezit množství reprezentovaných žánrů.
Filmy či seriály, které náležely ke stejnému žánru a vykazovaly obdobný styl zobrazení
upírů, byly tedy omezeny na co nejnižší počet. Vyřazeny z potenciálního vzorku tak
byly i filmy, jakými jsou například Hotel Transylvánie (2012), Dark Shadows (2012),
Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012) či I Am Legend (2007) a Van Helsing (2004).
Ze seriálů byly pak vyřazeny tituly, jako je seriál Vampire Diaries (2009–2017),
Dracula (2013–2014) nebo Young Dracula (2006–2014).
Adaptace Drákuly byly ve finálním výběru omezeny, a to proto, že se jedná o jednu z
nejzpracovávnějších upířích předloh. Jen filmy a seriály, které adaptují knihu Brama
Stokera, by vydaly na samostatnou práci. Jelikož jsem se ale chtěla soustředit nejen na
Drákulu, ale na upíry obecně, ve výsledném vzorku jsou dva filmy, které Drákulu jako
postavu integrují, ale zároveň s tím nevyprávějí původní příběh.
Většina vybraných děl patří do americké hollywoodské produkce, avšak tři filmy a
dva seriály byly vybrány tak, aby narušily tuto množinu. Jelikož americký filmový trh je
v západní produkci dominantní, bylo nutné vybrat i snímky, které nespadají do tohoto
trhu, aby konečný vzorek nebyl příliš jednotvárný. Film Přežijí jen milenci je v
10

evropske koprodukci, takže se sice drží západních trendů, ale zároveň nedodržuje čistě
hollywoodské tendence. Film Flynn Carsen 3: Jidášův kalich je sice americké
produkce, ale protože film byl určen přímo pro televizní obrazovky a nebyl vysílán v
kinech, byl vybrán pro předpoklad, že bude upíry zobrazovat v nejrozšířenější obecné
představě a bude sloužit jako dostatečné porovnání pro ostatni filmy. Film Co děláme v
temnotách je novozélandské produkce, a jelikož se vymyká tradičním upířím filmům
nejen ve stylu filmování, ale i v podání divákovi, byl vybrán, aby lépe postihl
nejrůznější podoby upírů v západní kultuře.
Obdobně i seriály byly vybrány tak, aby zároveň představily dostatecnou
různorodost, ale rovněž aby je pojily podobné znaky. Kromě tří amerických seriálů z
různých časových období byly vybrány také dva seriály, které se obdobím své tvorby
přibližují těm americkým, ale nejsou americké produkce. Cena za lidskost a jeho
internetový spin-off Becoming Human jsou britské produkce. Seriál Becoming Human
je sice zmíněn spíše okrajově, ale do vzorku byl zařazen, jelikož byl vysílán na
internetu, a tak se jeho formát od ostatních liší. Seriál Blue Veins se v konečném vzorku
vymyká tím, že je čínské produkce. I když Čína svou kinematografií, stylem natáčení i
vyprávění příběhů spadá pod asijskou mentalitu a východní tendence, byl seriál vybrán
proto, že se drží ve svém zobrazení upírů některých konvencí, které lze sledovat v
západním stylu zobrazování upírů, a může tak sloužit jako reflexe toho, jak jsou tyto
konvence vnímány a adaptovány mimo západní kulturu.
Po finalizování titulů, které budou zkoumány, bylo nutné dále vymezit, čím vším se
bude práce z vybrané seriálové produkce zaobírat. Filmy, které mají pokračování nebo
více dílů v rámci filmové série, byl vybrán vždy první film v sérii. V seriálech, které
mají více sérií, byl po konzultaci s vedoucím práce omezen zkoumaný rozsah na
epizody ze sérií prvních. Při tvorbě většiny seriálů je nutné, aby první série mohla
působit jako dostatečně uzavřený celek v případě, kdyby seriál nedosáhl žádného
úspěchu a byl zrušen. To také znamená, že obraz a způsob zobrazování upírů v těchto
sériích musí být ucelený.
Během úvodní rešerše byla vybrána sekundární literatura, která obsahem a tematikou
pokrývala předpokládané téma a zpracování práce. V dalším průběhu počátečního sběru
materiálu byla část literatury vynechána a nahrazena lépe odpovídajícími tituly. Zároveň
s tím je sekundární literatura doplňována dle konkrétního tématu, na kterém se během
výzkumu pracuje. Průběžné dohledávání sekundárních zdrojů je důležité proto, aby
11

zkoumaný materiál bylo možné co nejlépe vystihnout ve finálním zpracování práce.
Sekundární literatura byla vyhledávána primárně pomocí internetu a elektronických
databází a pomocí souvisejících publikací, které však neodpovídaly obsahem potřebám
práce a byly použity výhradně pro rozšíření rešerše. Elektronicky nedostupné tituly byly
získány pomocí knihovnických služeb. Jelikož většina materiálů a sekundární literatury
je v angličtině a částečně i v dalších jazycích, všechny citace a parafráze byly přeloženy
do češtiny autorkou této práce. Ženská jména nebudou přechylována do češtiny; názvy
filmů a seriálů budou v textu uvedeny pod svým českým ekvivalentem, existuje-li jejich
oficiální český název. Součástí bibliografických záznamů jsou pak názvy v jazyce, ve
kterém byly filmy nebo seriály zhlédnuty, a v poznámkách pod čarou budou používány
stejné názvy jako v textu.
Všechny vybrané ukázky budou nejdříve prozkoumány a zasazeny do kulturního
okolí. Zde bude zkoumán nejen snímek samotný a jeho obecná recepce mezi diváky, ale
také kritika filmu či seriálu, případné studie daných ukázek na akademické půdě a u
filmů, jejichž kulturní impakt byl velmi znatelný, bude rozebráno, jakým způsoben se
dílo prosadilo v populární kultuře.
V další části budou filmy a seriály zkoumány v praktickém kontextu. Ve snímcích
budou hledány isntance, kdy jsou zobrazováni upíři, jakým způsobem se upíří postavy
chovají a jak je film zobrazuje. Na tento popis bude aplikována kritická analýza
hledající důvody pro vybrané zobrazení s důrazem na to, jaký je předpokládaný
zamýšlený efekt, a jaký efekt tato zobrazení skutečně vytvářejí. Jakmile budou všechny
snímky prozkoumány tímto způsobem, dojde k hledání rozdílů mezi ukázkami.
Pro správnou identifikaci zobrazených rozdílů napříč ukázkami a napříč žánry je
nutné specifikovat v jakých kategoriích budou tyto rozdíly definovány. Protože se
některé prvky opakují napříč zkoumanými ukázkami, v různých rolích, žánrech a
personifikacích, rozdíly budou zkoumány v podkategoriích, které tyto prvky staví do
protikladu. Bude tak například zkoumán upír protagonista vs. antagonista, upír jako
romantický objekt zájmu vs. upír v obecném objektu zájmu, či zobrazení mužských a
ženských upírů, případně hlavní role vs. vedlejší role. Zároveň s tím bude prozkoumáno
zobrazení upírů napříč žánry. Po tomto porovnání a nalezení rozdílů budou shrnuty
použité stereotypy a bude sledováno, které dříve používané stereotypy se ze zobrazení
vytrácejí. Také budou porovnány metody zobrazování upírů v jednotlivých ukázkách i v
rámci žánrů. Ze srovnání všech těchto prvků by mělo být možné najít a vyvodit
12

tendence, které se objevují napříč všemi ukázkami. Tyto tendence budou pak pojednány
v kulturním kontextu populární kultury s ohledem na to, jak mohou vznikat a jakým
způsobem se pak samotné tendence odráží ve vnímání upírů v populární kultuře.
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3. Upír
Upíři jsou fantastické bytosti, které se vyskytují ve folkloru a mytologiích různých
kultur celého světa. Jelikož se tato práce bude zabývat moderním upírem zobrazovaným
v populární kultuře, je důležité, aby byla tato bytost představena nejen v současném
pojetí, ale i v jejím historickém vývoji.

3.1. Definice
Dle českého Ottova slovníku naučného je upír definován jako „umrlec, který z hrobu
vstává a saje lidem krev. Říká se mu také vampir, vupir, upior… [Upíry] se stávají po
smrti lidé, kteří zaživa byli čaroději, vůbec lidé zlí a sebevrazi, v jejichž těla po smrti
vchází nečistý duch.“7 Popis dále specifikuje, že upír vstává v noci ze svého z hrobu,
bere na sebe různé podoby a pije svým obětem krev. Svým nejbližším může odebírat
životní sílu tím, že sám sebe požírá. V hrobě se upír znatelně nerozkládá. Tato definice
vystihuje typickou představu, kterou člověk získá, když se setká s termínem upír. Avšak
historie tohoto fenoménu není zcela jednoznačná.

3.1.1.

Etymologie

Slovo upír má v českém jazyce poměrně záhadný původ. Dle Etymologického slovníku
českých slov se slovo upír vyskytuje v českém jazyce ve dvou podobách, a to jako upír,
a dále jako vampyr. Stejné slovo se vyskytuje ve všech slovanských jazycích, ať už
například v bulharštině jako вампир (vampir),8 nebo v ruštině jako Упы́рь (upyr).9 Dle
Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR může slovo vampyr vycházet ze
staroslovanského společného základu a to slova *vъ-pěrъ -vpeřit se.1011 Další
předpoklad Ústavu pro jazyk český je, že byl kořen pýr ze slova netopýr aplikován ve
slově upír. Forma slova upír mohla být rovněž vytvořena lidovou etymologií slova
upít.12 Dle českého etymologa Václava Machka13 se slovo upír vztahuje k slovenskému
7

Upír. Ottův Slovník naučný: Ilustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 26 U- Vusín. Praha: J
Otto. 1907.
8
Bălgarski etimologičen rečnik. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 19719
PREOBRAŽENSKIJ, A. G. Ètimologičeskij slovar' russkogo jazyka. Moskva: Gosudarstvennoje
izdatel'stvo inostrannych i nacional'nych slovarej, 1958.
10
MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2005. Mythologie. ISBN 80-7106-724-5.
11
Upír. In: Ústav pro jazyk český Akademie Věd ČR [online]. [cit. 28.1.2019.] Dostupné z:
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0207.html
12
Upír. In: Ústav pro jazyk český Akademie Věd ČR [online]. [cit. 28.1.2019.] Dostupné z:
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0207.html
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nářečí a slovu vrepiť odvozenému od již zmíněného staroslovanského slova *vъ-pěrъ.
Machek tento výraz překládá jako vkousnout se, vsát se nebo vrazit se.
Guiseppe Maiello a jeho publikace Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy
předkládá ve svém

etymologickém zkoumání podle jeho názoru jednu z

nejrozšířenějších teorií vzniku tohoto slova. Vychází z výzkumu Andrého Vaillanta,
který se opíral o teorie předložené Franjem Miklošicem v roce 1885, a to, že slovo má
původ v srbštině. Maiello argumentuje, že teorie Andrého Vaillanta je „vědecky
nejpodloženější.“14 Dle Maiellova výkladu A. Vaillant dochází k vývoji slova vampyr
ze slova upyr v 15. a 16. století v Srbsku, kdy se tento jazyk rozšiřuje po evropském
Balkáně. Vývoj slova má také souviset s vývojem nosovky.15 Dle Vaillanta má být
význam slova prchati, unikati nebo vznést se, ve smyslu vstávati z hrobu.
Maiello dále ve své práci uvádí i další možný původ slova, a to z tureckého uber
neboli čarodějnice. Tuto teorii lze nalézt i v Ottově slovníku naučném, kde autor píše,
že „název ten vzat bezpochyby z turečtiny v niž uber znamená čarodějnici.”16

3.1.2.

Základní rysy

Současné pojetí upíra představuje kumulaci znaků a pověr, které se v průběhu času
vyfiltrovaly skrze populární kulturu do obecného povědomí. V tomto vývoji se vzhled a
znaky upíra vyvíjely a měnily jak dle dobových nálad, tak dle kulturních odlišností
jednotlivých příběhů a prostředí výskytu upířího mýtu. Pro určení základních rysů upíra,
a rysů, kterých se bude tato práce držet, je nutné nejdříve vymezit, jaké jsou
charakteristiky, které budou u upírů sledovány.

3.2.

Mytologie

V různých mytologiích světa existuje nepřeberné množství duchů, démonů a zlých
bytostí, které svou existencí způsobují nemoc či smrt živým lidem. Počátky upíra jako
samostatně definované bytosti jsou spíše skromného rázu. Upíři se v původních
folklorních tradicích objevují v prostředí chudších rurálních vesnic. Jsou to nebožtíci,
kteří vstávají z hrobu, aby trýznili své blízké. Ve své nejpůvodnější podstatě se jednalo
13

MACHEK, Václav a Ilona JANYŠKOVÁ. Sebrané spisy Václava Machka. Praha: NLN, Nakladatelství
Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-127-9.
14
MAIELLO, 2005.
15
MAIELLO, 2005. Str15.
16
„Upír“.Ottův Slovník naučný: Ilustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 26 U- Vusín. Praha: J
Otto. 1907.
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o pověru a způsob vysvětlení procesů smrti, rozkladu mrtvol, anomálií, které se mohly
při tomto procesu vyskytnout a také šíření nemocí, které způsobovaly symptomy
spojované s vampyrismem a jeho projevy.17 Avšak sání krve či životní síly se
vyskytovalo v nejrůznějších podobách po celém světě.
První doložené použití slova upir je v staroruském žaltáři Zápis knih prorockých
z roku 1047, kde se takto podepisuje autor rukopisu.18 Existuje však i pozdější zmínka
z 11. až 12. století v protipohanském traktátu Слово Святого Григория (Slovo svatého
Řehoře), kde autor zmiňuje, že pohané uctívají upíry.19 Ačkoliv se traktát snaží zobrazit
pohany ve špatném světle a obhájit tím, proč je šíření křesťanství tak důležité, jeho
argumenty, i když částečně pravdivé, jsou spíše zkreslenými fakty. Pohané, o nichž
traktát poučuje, byli totiž s největší pravděpodobností slovanského původu a drželi se
tedy staré slovanské víry. Zmínky o upírech se objevují i v pozdějších křesťanských
textech, jako například v Homiliáři Opatovickém z první poloviny 12. století, a to v
části napomenutí neboli kázání svatého biskupa Bonifáce.20 Zde se autor zmiňuje o
strigách21 neboli dílech Ďáblových.22
Slovanská víra a mytologie byla komplexním náboženským systémem, jehož
pozůstatky jsou dohledatelné v kulturních pramenech slovanských národů.23 Dá se říci,
že velká většina pohanských zvyků, mýtů a prvků staré víry byla postupně „pozměněna
či inkorporována“24 křesťanským náboženstvím. V českém prostředí se toto odráželo ve
vzniku takzvaného „českého lidového náboženství“, jak tvrdí Jiří Atweri.25
Inkorporování mýtických bytostí a pohanských zvyků do křesťanského náboženství lze
sledovat po celé Evropě. Dle badatelů slovanské mytologie patří právě upíři do této
17

KLOZÍKOVÁ, Veronika. Vampyrismus a jeho projevy v pohřebním ritu. Brno, 2008. Magisterská
diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra Antropologie. Vedoucí
práce: Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. [cit. 2019-02-15].Dostupné také z:
https://is.muni.cz/th/kr3cf/Diplomova_prace_Vampyrismus.pdf Str. 46.
18
MAIELLO, 2005. Str. 15.
19
MAIELLO, 2005. Str. 102.
20
DYNDA, Jiří. Slovanské pohanství: ve středověkých latinských pramenech. Praha: Scriptorium, 2017.
ISBN 978-80-88013-52-5.
21
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DYNDA, 2017. str 263.
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HELMOND, z Bochau. Kronika Slovanů. První překlad v tomto vydání. Přeložil Jan ZDICHYNEC. Praha:
Agro, 2012. Memoria medii aevi ; svazek 17. ISBN 978-80-257-0786-9.
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Vedoucí práce PhDr. Martina Pavlicová, CSc.[cit. 2019-02-22]. Dostupné také
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staré slovanské mytologie jako démoni spojení se smrtí.26 Tyto zmínky nasvědčují
hlubšímu

mytologickému

základu,

který se

postupem

času

vyvinul

v lépe

zdokumentované pověry.

3.2.1.

Evropa

Guiseppe Maiello se evropské formě folklorního upíra věnuje ve své publikaci
Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Z velké části zkoumá upíry a vampirismus
dle několika kritérií. Upíra definuje jako nepokojnou duši, jež opouští tělo po smrti,
nebo během spánku. Do svého zkoumání tím začleňuje i vlkodlaky a móry. U vlkodlaků
se opírá o Vladimíra Proppa, protože se domnívá, že „proměna v divé zvíře představuje
zajisté přechod do světa mrtvých. Mórami se zabýváme proto, že … to jsou bytosti
odjakživa upírům blízké.“27 Dle jeho výkladu také kořen jejich slova „mor“ je „ve všech
indoevropských jazycích spojen s představou smrti.“28 Většinou se v zobrazeních jedná
o ženy, které své nadpřirozené schopnosti projevují buďto v noci, nebo během spánku.
Maiello všechny tyto bytosti popisuje v jejich „původních oblastech“, tedy na
Balkáně, a to Rumunsku, severním Bulharsku a v oblasti Ruska a na podkarpatské Rusi.
Ve středních Čechách a německé oblasti Maiello sleduje móry a bytosti dvojí nátury, ve
Francii a na britských ostrovech popisuje vlkodlaky. Ve svých průzkumech se opírá o
dostupné dokumenty úřední povahy, záznamy v kronikách, a dokonce i o zmínky
v novinách. Většina použitých dokumentů se datuje od poloviny 18. století až po pozdní
19. století.
Avšak průzkum evropských upírů Guiseppe Maiella přináší také zajímavý poznatek
o propojení tohoto mýtu s vírou, a to z ruského prostředí. Právě Rusové v křesťanské
tradici přejímají pověru o vzniku upíra spojenou s tím, že mrtvola nebožtíka nebyla
řádně pohřbena. Může se jednat o sebevrahy, vyděděnce společnosti či nebožtíky, které
smrt zastihla na cestách, a nikdo jim tak neposkytl poslední rozhřešení a řádný pohřeb.
Mýty, které zkoumá Maiello, však nejsou jedinými mýty této oblasti. Ať už se jedná
o takzvanou bibi, převážně cikánský mýtus o vysoké, štíhlé ženě oblečené v červeném,
chováním podobné móře, jež navštěvuje domácnosti a podle reakce obyvatel je buďto

26

VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-187-6. Str. 5556.
27
MAIELLO,2005. Str. 17.
28
MAIELLO, 2005. Str. 17.
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prokleje nebo požehná,29 nebo o polské boginki, jež se podobají nymfám a lákají k smrti
mladé matky s novorozenci.30

3.2.2.

Zbytek světa

Dle několika autorů upířích encyklopedií a folklorních průzkumů31 sahají první zmínky
o bytostech sajících lidskou krev až do starověkých civilizací Mezopotámie a Indie.32
Existují zmínky o Egyptské bohyni Seketh, která byla zobrazována jako postava se lví
hlavou držící sluneční disk a měla nadvládu nad démony. Seketh byla bohyní, která
zabila-li člověka, zničila také jeho duši. Dle jedné z legend byla Seketh vyslána
potrestat lidstvo za to, že své krále uctívali více než bohy. Zjevovala se v noci, trhala
těla svých obětí a pila jejich krev.33
V oblasti Mezopotámie se mluví o stvořeních jako jsou sukuby a inkuby, jejichž
povaha jim dovolovala vysávat životní sílu tím, že se svými oběťmi obcovali.34 Dále se
zde vyskytoval démon Udug, který byl vytvořen bohy proto, aby potrestal lidstvo, když
nezacházelo správně se svými mrtvými.35 Ueuku byl upíří revenant, který vznikl, když
byly porušeny pohřební tradice, a zjevoval se jako průhledný duch šířící nemoci a
zločin.36
V Indii se vyskytují stvoření jako například Rakshasas, vampirický démon, který je
napůl člověkem a napůl zvířetem, nejčastěji tygrem. Žije v korunách stromů a často ruší
náboženské ceremonie.37 Ralaratri, upírská čarodějnice, která je doprovázena kočkami,
má srostlé obočí, velké tváře, přerostlé zuby a může ovládat bouře či přinášet
proroctví.38 Z indické mytologie pochází rovněž Punyaiama, stará žena s černou kůží a
jedovatými nehty, která spí v popelu pohřebních hranic a vysává krev žen skrze
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BANE, Theresa, Encyklopedia of Vampire Mythology, McFarland & Company, North Carolina, 2010,
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magickou nit,39 či Neamma-Parusha - duch s upírskými vlastnostmi, který má na sobě
věnec z lidských střev a svým obětem požírá mozek a vysává krev.40
V Bolívii se šířila pověra o Abchanchu, který se ukazuje jako starý milý muž, který
potřebuje pomoci. Člověk, který mu pomohl, však buďto zemřel na nemoc nebo byl
nalezen mrtvý a bez krve.41 V rámci Jižní Ameriky se dozvídáme také o bytosti
Jaracacas, která se zjevuje jako had krmící se krví z prsou mladých matek.42 Dál je
v Brazílii zmiňovaný i Lobishomen, jehož oběťmi jsou také převážně ženy. Tento
přízrak však své oběti nezabíjí, ale jeho oběť po pravidelném sání krve začíná
projevovat nymfomanické sklony.43 V Africe v oblasti Ghany se vyskytuje bytost Adze,
která na sebe bere podobu světla a vysává krev jen nejkrásnějším dětem z vesnice.44

3.3. Kulturní asociace
Všechny tyto mytologické koncepty sebou nesou i asociace a kulturní prvky. Je zřejmé,
že ve spoustě případů jsou kontexty různých mytologií sobě navzájem v lecčems
podobné, a tak je možné vyvodit několik základních závěrů a předpokladů o společných
znacích všech těchto různorodých mytologických stvoření.
Jednou z nejzákladnějších asociací spojovaných s upíry, je pojetí smrti a její chápání.
Tím, že se jedná o nebožtíky, se upíři stávají nejenom nositeli smrti, ale i jejím
symbolem. Původ upíra je spojován s kulturními, pohřebními a někdy i náboženskými
obřady, anebo s démony, čarodějnicemi a tvory odcizujícími život.
Kvůli rozšířenosti upírských pověr se často přijímaly speciální pohřební praktiky,
které měly předcházet vzniku možných upírů nebo jim alespoň zamezit v působení zla.
Většina pohřebních praktik se pak vztahovala na po-pohřební rituály.45 U zemřelých, u
kterých panovalo třeba již za života podezření, že by se po smrti mohli stát upíry, byly
prováděny různé praktiky pro to, aby mrtvý zůstal ve svém hrobě. Někdy bylo jen tělo
obráceno, jindy probodnuto kůlem či zavaleno kameny. Také mohlo dojít k useknutí
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hlavy nebo bylo tělo rovnou spáleno.46 Rituálů a ochranných pověr existovalo velké
množství a lišily se podle oblasti.47
Upíři byli ve folkloru také vnímáni jako poslové nemocí, zla a nekřesťanských
praktik. Pohanské kořeny fenoménu upíra se nesly dále v podvědomí, takže pověry o
nich měly poukázat také na to, že předpokládaný upír je zlé povahy a dopustil se
nekřesťanského chování za života.

3.3.1.

Vampyrismus jako kult

V současné době se objevují jiná kulturní vymezení upírů. Vampyrismus může pro
některé subkultury znamenat způsob života.48 Oblékání se do tmavých barev, vyhýbání
se slunci, dokonce i pití krve - to vše se objevuje v chování jedinců, kteří buďto věří, že
se upíry stali, nebo je představa hraní si na tuto postavu nějakým způsobem uspokojuje
v jejich osobním životě. Tyto trendy mohou mít přesah i do sexuality, avšak
nejvýznamnější na tomto subžánru je jeho aktivní začlenění do běžného života. Tento
kulturní fenomén je částečně podporován právě oblibou upírů v populární kultuře.

3.4. Historie a tradice zobrazování upírů
Zobrazování a popis upírů se v rámci pověr a mytologie vždy odvíjely od oblasti, ve
které se pověra vyskytovala. Upír na sebe mohl brát podobu ženy či muže, mrtvoly či
živého, světla nebo zvířete. Dá se tedy říci, že v rámci obecného folkloru upíři nemají
tradici v zobrazování, ale spíše společné znaky. Představa o upírech, kteří jako nebožtíci
vstávající z hrobů, vychází z povědomí o mrtvých, kteří neprojevovali známky
rozkladu, měli neobvykle červené tváře a z úst jim vytékala krev.
Jejich zobrazování se začíná ustalovat v momentu, kdy folklor vstupuje do
populárního povědomí. Guiseppe Maiello ve své knize podrobně popisuje, jak autority
habsburského státu v 17. a 18. století přezkoumávají případy upírství na svém území.
V této době se zmínky o takových případech spíše potlačovaly. V zájmu státu bylo, aby
se pověry o těchto tvorech vymýtily z obecného povědomí, takže taktikou
administrativy bylo zprávy o podobných událostech vůbec nešířit. 49
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V rámci 19. století, kdy se rozšířila obliba pohádek, folklorních příběhů a jejich
sdílení napříč Evropou, se také upír dostává do sféry literatury a populárního vědomí.
Spisovatelé se inspirují příběhy kolujícími rurální Evropou a zpracovávají je v rámci
svých prací. Jedny z prvních pokusů o takové příběhy a jejich popularizaci pocházejí
z pera Lorda Byrona a jeho tehdejšího doktora Johna Wiliama Polidoriho.50 Oba muži
tehdy napsali dvě krátké povídky, které nesly upíří tématiku. Polidoriho povídka byla
inspirovaná tou napsanou Byronem. Polidori ale jako upíra dosazuje postavu
inspirovanou a v chování identickou se samotným Lordem Byronem. Dá se říci, že
právě tato povídka přispívá ke zrození moderního upíra, kterého můžeme vidět i
v současných médiích.
Lord Ruthven, aristokratický pohledný muž, který se nedrží sociálních norem, ale
zároveň je pro ostatní lidi přitažlivý, zároveň záhadný a charismatický - tak je pospán
upír z Polidoriho povídky.51 Všechny tyto znaky se postupně ustalují v rámci 19. století
jako všeobecná představa upíra. Za toto ustálení typu vděčí upírská tématika povídkám i
novelám publikovaných převážně ve Velké Británii. Jeho pevné zakotvení v tomto bodu
literárních dějin pak přináší kniha Brama Stokera: Dracula. Kniha vychází v roce 1897,
kdy zájem o upíry v literatuře pomalu opadává, a tak se kniha zpočátku nesetkává s
velkým úspěchem.52 Příběh však nabírá na popularitě na začátku dvacátého století,
obzvláště pak v momentě, kdy se začínají objevovat jeho rané jeho filmové adaptace.
Na začátku 20. století, když se upír dostává na filmové plátno, se tyto konvence
mění. Důraz na cizí, až fantaskní koncepty, byl pro publikum, zejména to americké,
akceptovatelný, pokud jejich původ vycházel právě z evropské mytologie.53 Vzhled
upírů je zde monstrózní a nepřirozený, symbolizující jejich účel coby nositelů smrti v
příběhu na filmovém plátně. Tato razantní změna v zobrazování je potřebná proto, že
filmový jazyk v té době potřeboval nějaký způsob jak vyjádřit nejistotu a strach, které
tyto postavy vyvolávaly svým nepřirozeným šarmem a sociální odcizeností popsané
v literatuře.
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Vznikají tak ikoničtí upíři filmového plátna ze začátku století, jakým je hrabě Orlok
z filmu Nosferatu (1922).54 Dochází také k různým adaptacím Drákuly, kde je kladen
důraz na hororový prvek příběhu. Mezi nejznámější pak patří Dracula z roku 1931,
režírovaný Todem Browningem, kde Drákulu představuje herec Bela Lugosi, nebo Film
Dracula z roku 1958 režírovaný Terencem Fisherem, kde Drákulu hraje Christopher
Lee. Tyto filmy v sobě nesou dvě distinktní zobrazení upírů. Nosferatu je zobrazený
jako holohlavý upír s výrazně prodlouženými zuby a drápy na rukou, oblečený v černém
hábitu. Jeho vzhled je výrazně nepřirozený a silně evokuje obraz monstrozity. Většina
adaptací Drákuly se naopak drží obrazu aristokrata podobného lidem, s dlouhým
pláštěm a ve večerním obleku.55
Od poloviny dvacátého století se však ve filmech začínají objevovat různé další
variace. Asi nejvýraznější přichází v sedmdesátých letech, kdy jsou do rolí upírů
dosazovani i herci afroamerického původu. Erik Butler toto období definuje jako dobu,
kdy pád Drákuly do stereotypu dává prostor “mladým upírům, kteří jsou až příliš plní
života.”56 Obraz upíra se tak postupně mění, aby zahrnoval co nejširší možné rysy a
oslovoval tak stále měnící se publikum.
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4. Vybraná filmová a seriálová tvorba
4.1. Filmy
Blade
Blade je americký film z roku 1998, režírovaný Stephenem Norringtonem.
Filmový scénář je inspirován stejnojmenným komiksem od vydavatele Marvel
Comics a pro plátno byl příběh adaptován Davidem S. Goyerem. Film se v kinech
dočkal úspěchu a v následujících letech byly natočeny další dva filmy s tímto
komiksovým hrdinou přeneseným na plátno. Film z převážné části staví na
krvavém image, a také díky tomu se spíše řadí do hororového ratingu, i když
příběh zobrazený ve filmu je spíš typickým akčním scénářem. Ačkoliv tomuto
filmu schází jisté psychologické napětí spojené s hororovým žánrem, stal se Blade
kultovním filmem.57 Jeho jedinečnost spočívá nejen v komiksové inspiraci, ale i
v tom, že hlavní hrdina je ztvárněn hercem afroamerického původu, Wesley
Snipesem, a tím, že film vyšel v době, kdy hlavním trhákem na „upíří scéně“ byl
gotický romantický film Interview s upírem.58
Eric Brooks se narodí ženě pokousané upírem a získává část upířích schopností
a slabostí, které se u něj začnou projevovat během puberty. Poté, co se setká s
upířím lovcem Wistlerem, přijímá jméno Blade a začíná bojovat proti rozrůstající
se populaci upírů, a zároveň hledat lék na krvežíznivost, kterou získal při své
částečné přeměně. V roce 1997 Blade provádí razii na upíří klub, který patří
Deaconovi Frostovi. Jeden z upírů je převezen do nemocnice, kde napadá
personál. Blade ho zastaví, ale upír utíká pryč. Doktorka Karen Jensenová, která
řádění upíra prozatím přežila, ale byla pokousána, je Bladem odvezena do jeho
brlohu, kde se Blade s Wistlerem pokouší přeměnu zastavit. S pomocí doktorky se
pak Blade dostává k lokaci Deacona Frosta, kde nalezne část přeložené upíří Bible
a schéma, které od upírů ukradne, aby zjistil jejich plány. Zatímco je Blade ve
městě, kde shání sérum, které mu pomáhá ovládat vlastní krvežíznivost, doktorka
a Wistler hledají možný permanentní lék pro doktorku a snaží se rozluštit
57
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ukradené plány. Vzápětí jsou ale napadeni upíry. Blade dorazí po konfrontaci s
Deaconem Frostem zpět do brlohu právě včas, aby našel umírajícího Wistlera,
který mu stihne prozradit rozluštěný plán upírů. Deacon Frost totiž chce skrze
obětování dvanácti čistokrevných upírů-radních a za použití Bladeovy krve
vyvolat upířího boha krve La Magru a podmanit si lidský svět pod upíří nadvládu.
Blade se při pokusu tento plán překazit dostane do léčky nastražené Frostem a
zjišťuje, že jeho matka, kterou považoval za mrtvou, se stala sama upírem. Je tedy
polapen a magický rituál je realizován. Doktorka Karen ho však včas osvobodí a
pomocí své vlastní krve mu pomůže se vyléčit z utržených zranění. Blade nakonec
poráží Deacona Frosta přeměněného v boha krve. Doktorka Karen nabízí, že je
schopna pro Bladea vynalézt lék, ten ji však odmítá s tím, že jeho boj proti upírům
ještě neskončil, a prosí ji o efektivnější sérum. Na konci filmu je Blade ukázán,
jak úspěšně infiltruje další upíří klub, aby na něj provedl razii.
I když se film dočkal divácké oblíbenosti a sklidil i poměrně velký komerční
úspěch, jeho sláva mu nepomohla příliš prorazit do akademické sféry. Pokud je již
film a jeho pokračování rozebíráno, autoři se primárně soustředí na rasovou
otázku. Tento snímek není prvním, ve kterém by byl upír zobrazen hercem
afroamerického původu. Jedním ze známějších hororových filmů v upířím žánru
je film Blacula, známý právě tím, že upír byl ztvárněn Williamem Marshallem.59
Komediální horor Vampire in Brooklyn zase obsadil do role upíra Edie
Murphyho.60 V obou těchto filmech jsou ale upíří postavy spíše antagonisty.
Blade je významný tím, že hlavní hrdina není jen napůl upír, ale i tím, že
protagonista je také komiksovým superhrdinou. Dochází tedy k tomu, že postava
zobrazená afroameričanem se oprošťuje negativních konotací, do kterých bývají
zasazování postavy jiného než bledého vhledu, a zaujímá centrální role hrdiny.
Noel Koh a Joel Gwyne se ve své analýze „Blood and race – The black male
vampire as action hero in the Blade trilogy“ věnují otázce, jak zobrazení Bladea
jako Afroameričana promlouvá k otázce zobrazování Afroameričanů na filmovém
plátně, a jak tím, že je postaven do hlavní role, převrací typizaci Afroameričanů
jako zločinců nebo jejich hypersexualizaci či případnou kastraci.61
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Film byl také částečně vnímán skrze prizma mysticismu a vědy. John Jordan se
ve svém článku „Reading the Science Mysticism in Blade“ snaží zjistit, jak film
vyvažuje moderní vědu a její střet s kulturními kořeny a nadpřirozenem. Dle
Jordana Blade poskytuje unikátní pohled na vztah mezi vědou a nevědeckými
prvky moderní kultury. Tak jako v Bladovi je věda schopna bojovat proti upířímu
mysticismu, avšak nedokáže být konečnou zbraní, takže tyto dvě síly ve filmu
existují v jakési rovnováze. Právě zobrazení vědy je pro film poměrně důležitým
aspektem pro integraci použití upířích legend v moderním narativu. Převážná
většina filmů i seriálů se opírá o „osvědčené metody“, jakými jsou kůl do srdce,
křesťanský kříž kolem krku či svěcená voda. Dokonce i starší filmy se drží těchto
tradičních mýtů a dochází tak ke střetu historického s moderním, a minulosti s
budoucností. Blade se tomuto paradigmatu upířích příběhů vyhýbá. Film
zobrazuje vampyrismus jako něco léčitelného, něco, co může být zahnáno vědou,
a tak přenáší vampirismus do moderních narativů. Tento aspekt bude dál hlouběji
prozkoumán, ale fakt, že film se pokouší spojit tyto dva aspekty upíří legendy,
které se v některých výkladech zdají neslučitelné, napovídá o tom, že i upíří
legenda se vyvíjí tak, aby dokázala lépe zapadnout do moderního narativu.

Dracula 2000
Dracula 2000 není film, kterému by se dostalo velkého pozitivního ohlasu. Film
s padesátičtyřmiliónovým rozpočtem, který režíroval Patrick Lussier v produkci
společností Dimension Films a Neo Art and Logic, a jehož distributorem se stala
společnost Miramax Films, si v kinech vydělal ve Spojených státech amerických
pouhých třicet tři miliónů dolarů a ve světě jen čtrnáct miliónů dolarů.62 Snímek je
nepřímou adaptací knihy Drákula od Brama Stokera. I když scénář částečně na
tuto knihu odkazuje, nikde ve filmu nebo v úvodních či závěrečných titulcích není
tato inspirace uvedena.
Matthew Van Helsing je představen jako potomek Abrahama Van Helsinga,
který v Londýně vlastní obchod se starožitnostmi. Jednoho večera - potom, co
odejde většina zaměstnanců - se do obchodu vloupá skupina ozbrojených mužů,
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kteří jsou vedeni sekretářkou Van Helsinga Selinou. Zloději se vloupají do
nejstřeženějšího sejfu, kde doufají nalézt cenný poklad. Místo toho najdou těžkou
stříbrnou rakev, chráněnou smrtonosnými pastmi. Zlodeji rakev i přes nebezpečí
odnesou a unikají pryč z budovy ke svému nákladnímu letadlu. Mezitím se o
loupeži dozví Van Helsing, který zpanikaří a snaží se co nejrychleji zloděje
následovat. V letadle se jednomu ze zlodějů podaří otevřít rakev, kde nachází
mumifikované tělo muže, který ho ale vzápětí napadne a postupně zabije celou
posádku tím, že jim vysaje krev, čímž zároveň získává zpět sílu a lidský vzhled.
Letadlo ztroskotá a muž pokračuje v zabíjení lidí, které potká. Mezitím Van
Helsing přistává v New Orleans a zjišťuje, že jeho asistent Simon ho potají
následoval. Simon a Van Helsing naleznou oběti havarovaného letadla a dorážejí
k nim, jen aby zjistili, že všichni na palubě se stali upíry. Simonovi a Van
Helsingovi se podaří zneškodnit všechny mužské upíry, jedině Selinu se jim
nepodaří zabít kvůli přijíždějící policii. Van Helsing pak Simonovi vysvětluje, že
je ve skutečnosti Abraham Van Helsing, který v devatenáctém století zastavil
Drákulu v Londýně. Drákulu musel uvěznit do rakve, protože se mu nepodařilo
najít způsob, jak ho zabít. Všechny ostatní upíry bylo možné zabít dřevěným
kůlem nebo useknutím hlavy, jen Dárkula stále přežíval, a to i přes staletí
hladovění. Van Helsing se proto rozhodl, že si prodlouží život pomocí Drákulovy
krve filtrované skrze pijavice, a to do doby, než najde způsob, jak ho zabít. Jelikož
byl však Drákula zloději nevědomky vypuštěn, bude teď pronásledovat Van
Helsingovu dceru Mary Hellerovou, která sdílí část Drákulovy krve, již používal
její otec. Mary Hellerová se nachází v New Orleans a pravidelně se jí zdají velice
živé noční můry o neznámém muži. Nyní, když je Drákula svobodný, má o něm
Mary vidiny, i když je vzhůru. Všichni tři muži se pak snaží najít Mary jako první.
Simonovi se to podaří, ale jelikož Mary osloví a vyděsí ji, ona mu uteče. Mary
dorazí domů, kde zjišťuje, že muž z jejích nočních můr zabil její spolubydlící,
která se stala upírem, a také jejího otce, kterého neviděla od dětství. V domě se jí
pak zjeví i Drákula sám a pronásleduje ji v podobě vlka, ale Mary mu s pomocí
Simona uteče. Schovají se do kostela, kde se pomocí Van Helsingových deníků
snaží najít nějaké vodítko, které by jim naznačilo, jak Drákulu zabít. Drákula je
však vyruší a oba je chytí. Následně pokouše Mary, aby ji také proměnil v upíra.
Zatímco tři ženy, které proměnil v průběhu filmu, mučí Simona, Drákula
26

vysvětluje Mary své tajemství. On je první upír v dějinách a stal se jím poté, co
zradil Ježíše Nazaretského za třicet stříbrných; je sám Jidáš Iškariotský. Po své
zradě se pokusil oběsit při západu slunce, ale za své hříchy byl potrestán a stal se
prvním upírem, aby bloudil po zemi další dva tisíce let. Po vyprávění Drákula
zavede Mary k Simonovi a poroučí jí, aby ho zabila. Mary toho však využije, aby
upíry na chvíli oklamala a překvapila je. V následující šarvátce jsou tři Drákulovy
nevěsty zabity a Mary se podaří oběsit Drákulu při východu slunce, což prolomí
jeho naprostou nesmrtelnost, takže na slunci shoří. Zbyde po něm jen kostra a
Mary je vyléčena z vampyrismu. Na konci filmu je ale Mary ukázána, jak v
Londýně pokračuje v práci svého otce a střeží Drákulovy pozůstatky. Na konci je
ale také naznačeno, že není zcela vyléčená z vampyrismu, jelikož se barva jejích
očí změní v červenou a při blesku prosvitne obraz Drákulovy tváře.
Snímek mezi kritiky nebyl pozitivně přijat. Stephen Holden z New York Times
ve filmu nenašel nic, co by ho uspokojilo, a ve své recenzi kritizuje scénář,
nedostatečně rozvitý příběh a mezery v něm, nevkusné akční scény či výběr herců
do určitých rolí.63 David Chute naopak tento film i ocenil. Shledal, že film lze
zařadit do typického staromódního upířího filmového žánru, víceméně se držícího
tradic spojených s tímto stylem mediální produkce. Chute vyzdvihnul vizuální
stránku filmu, střih i speciální efekty. To je však jediné, co na tomto filmu
zhodnotil kladně. Chute totiž dál ve své recenzi píše, že herecké výkony, scénář a
celkový příběh jsou velmi slabé, hlavní antagonista je až ukňouraný, a nečekaný
obrat v zápletce spíš jen příběh komplikuje a neposkytuje mu potřebné
rozuzlení.64
I přesto, že tento film není populárním „bijákem“, má však určité prvky, které
je vhodné sledovat právě pro konstrukci celistvějšího obrazu upírů v západní
kultuře. I přes komerční a divácký neúspěch používá film ve svém zobrazení
upírů populární tropy, které jsou k vidění i v jiných obdobných filmech. Navíc se
však pokouší rozvíjet některé z těchto prvků upířího žánru a poskytnout pro ně
vysvětlení (jakkoliv přemrštěné), jež vypovídá o tom, jak se upíří mýtus vyvíjel
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v křesťanské společnosti. A právě tento pokus o hlubší začlenění upírů do
křesťanské tradice je zajímavým aspektem, který provází upíří mýtus již od jeho
původních mytologických kořenů.

Underworld
Film Underworld, režírovaný Lenem Wisemanem, uvedený do kin v roce 2003, je
hororový akční film produkovaný společností Lakeshore Entertainment. Snímek
se stal poměrně populárním, o čemž vypovídají i jeho výdělky: při
dvaadvacetimiliónovém rozpočtu na náklady si celosvětově vydělal přes
devadesát pět miliónů dolarů.65 V následujících letech se tento film dočkal čtyř
filmových pokračování, jednoho animovaného filmu,66 komiksu,67 a dokonce i
knižní novelizace.68 V roce 2017 tvůrci dokonce oznámili plány na vytvoření
seriálu založeného na tomto světě, který se ale měl lišit od filmů ve vyznění a
stylu.69
Příběh filmu sleduje upírku Selenu a smrtelníka Michaela, který se zapletl do
staleté války upírů s vlkodlaky. Upíři a vlkodlaci (zkráceně přezdívaní lykani)
jsou odnožemi lidského druhu, které vznikly v hlubokém středověku
prostřednictvím genetické mutace jejich společného předka Alexandra Corvina.
Tyto dva druhy jsou ve válce, která je lidské populaci skrytá. Upírka Selene je
jednou z lovkyň vycvičených na lov vlkodlaků, kteří v průběhu své evoluce
získali schopnost se proměňovat dle vlastní vůle. Při jedné akci, která končí
přestřelkou, Selene objeví tajný úkryt vlkodlaků a odhaluje, že vlkodlaci vlastní
novou zbraň schopnou zabíjet upíry. Zatímco se zbytek jejího klanu připravuje na
příjezd Amelie, jedné z upířích starších a nejvyšších vládců, Selene dál vyšetřuje
novou zbraň a možné plány jejich odvěkých nepřátel. Zároveň zjišťuje, že lykani
pronásledovali člověka jménem Michael Corvinus.
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Když se ho snaží dopátrat, střetává se s vlkodlakem Lucienem. Lucien byl po
staletí považován za mrtvého, protože upír Kraven, který slouží jako regent klanu,
přinesl kus jeho odříznuté kůže. Selene tak postupně zjišťuje, že Kraven a Lucien
jsou spolčeni a snaží se zabít všechny upíří starší proto, aby Kraven získal
ultimátní nadvládu. A zatímco vlkodlaci zabijí Amélii a její doprovod, Selene
probouzí Viktora, dalšího z upířích starších, v naději, že Viktor zastaví Kravenův
plán. Zatímco se Viktor zotavuje, má Selene zabít Michaela, protože byl pokousán
vlkodlakem. Selene toho není schopna a Michaela nechává žít, nicméně on je pak
polapen Lucienem. Při razii na jednu vlkodlačí základnu Selene chytí jednoho z
vlkodlaků, který pak upírům prozradí, že vlkodlaci se snaží vytvořit hybrida
vlkodlaka a upíra pomocí Michaela Corvina, který je přímým potomkem předka
upírů a vlkodlaků, a který zdědil genetickou mutaci, která by to umožnila. Upíři
provádí další razii na lykany s cílem zastavit vznik tohoto hybridu.
Selene je však od skupiny oddělena a při konfrontaci Luciena zjišťuje, že válka
mezi jejich druhy začala tak, že vlkodlaci dlouho sloužili jako otroci a denní
strážci upírů. Lucien se však zamiloval do dcery Viktora, který to pak zjistil, že
jeho upíří dcera je těhotná s vlkodlakem. Viktor ji nechal zabít před spoutaným
Lucienem, protože se bál jakéhokoliv mísení krve, poté navíc vyhlásil vlkodlakům
válku a pokusil se je všechny vyhladit. Selene je také nucena si připustit, že
Viktor, který ji proměnil v upíra po tom, co byla zavražděna její rodina, byl
skutečným vrahem, který jí po celá léta nalhával, že na vině byli vlkodlaci. Viktor
pak vtrhne do místnosti s Lucienem, a zatímco mezi sebou odvěcí nepřátelé
bojují, Selene se rozhodne dokonat Lucienův cíl a pokouše Michaela, aby jeho
přeměna v hybrida byla kompletní. Vzniklý hybrid a Selene spolu pak porážejí
Viktora, zabijí ho a uniknou pryč. Film pak končí tím, že se probouzí první upír
Marcus Corvin.
I když byl film populární mezi diváky, mezi kritiky se mu velké slávy
nedostalo. Vic Holterman ve své recenzi film shledal „dostatečně dobrým, pokud
si k tomu člověk dá pivo.”70 Stylizace a herecký výkon hlavní hrdinky byly dobré,
a dokonce pokládal i samotný příběh za dostatečně zajímavý, „pokud by ho
zfilmoval jiný tým lidí,“ jak tvrdí. Jeho hlavní kritika se pak věnovala tempu
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filmu, značné inspiraci Matrixem či přílišné snaze vynaložené na to, aby film
„vypadal cool.“ Todd McCarty zase usuzuje, že film se bere až příliš vážně a
vůbec se „ani nebaví svým otřepaným žánrem.“71 Obdobně i Anita Gates ve své
recenzi přisuzuje filmu pouze schopnost vyprodukovat „hluk, agresivní zmatek a
nejnesmyslnější bolehlav ve filmové historii.“72
Příběh ve filmu a v jeho přímém pokračování totiž poskytuje jakousi obměnu
upířího mýtu. Zde totiž upíři a vlkodlaci nejsou mytologickými nemrtvými
stvořeními, která sužují lidskou populaci od nepaměti. V tomto příběhu je vznik
vampyrismu i lykanismu způsoben kombinací ojedinělé genetické mutace, která
přinesla přirozenou nesmrtelnost, a přenesení neznámých virů z netopýřího a
vlčího pokousání.73 Tento fenomén pak způsobil, že upíři jsou živými stvořeními,
která potřebují ke své obživě krev a mají velmi silnou alergickou reakci na
sluneční záření. Konflikt filmu pak spočívá v odvěké válce mezi upíry a
vlkodlaky, táhnoucí se po staletí, která vyústí ve vytvoření vlkodlako-upířího
hybrida, což upíří rasa považuje za ohavnost.
Základní konflikt ve filmu mezi upíry a lykany (neboli vlkodlaky) a jejich
filmový původ si vysloužil i pozornost akademické obce. Mark Chapman se ve
svém odborném článku věnuje tomu, jak upíři v moderním světě přestávají být
strašidly a stávají se hrdiny, a zkoumá, jak by bylo možné navrátit jejich původní
zlověstnost do populární kultury.74 Obdobný pohled sdílí i Stefan Arvidsson, který
na filmové sérii Underworld studuje, jak revisionimsus mytologie mění upíří
mýtus a z čeho tento revisionismus může vycházet.75 Ve svém závěru uvádí, že
adaptování mytologických prvků v sobě dokáže pojmout větší obsah utopických
idejí a představ, a proto se adaptace upířího a jemu podobných mýtů stávají tak
populárními.
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Stmívání
The Twilight saga je série pěti filmů, které jsou adaptací stejnojmenných knih
autorky Stephanie Meyer. Knihy vycházely v letech 2005 až 2008. Filmy byly
natočeny a vysílány v kinech mezi lety 2008 a 2012. První film, v českém
překladu nazvaný Stmívání, režírovaný Catherine Hardwicke, byl fanoušky knih
dlouho očekávanou adaptací na filmové plátno. První kniha této série se totiž stala
bestselerem na americkém i světovém trhu a získala rozsáhlou fanouškovskou
základnu.
Bella Swan se stěhuje do městečka Forks ve státě Washington, aby žila se
svým otcem, protože její matka a nevlastní otec se stěhují na Floridu.
Sedmnáctiletá dívka se pomalu seznamuje s novými spolužáky a vytváří nová
přátelství. Ve škole si však všímá Edwarda Cullena, který se spolu se svými
adoptovanými sourozenci drží stranou. Bella pak chlapce potkává na jedné ze
svých hodin, kde mají spolupracovat, ale Edward se k ní chová velice podivně a
nevraživě. Následujících několik dní Edward ve škole chybí, ale po svém návratu
se Belle omlouvá za své chování a snaží se s ní spřátelit. Po několika dnech
Edward zachraňuje Bellu před autem, které ji málem srazí a na autě nechává
znatelný otisk své dlaně.
Bella Edwarda začíná sledovat s podezřením, a po menším průzkumu si o něm
začíná myslet, že je upír. Edwarda s tímto zjištěním konfrontuje a on jí to
potvrzuje s tím, že on a jeho rodina se všichni živí zvířecí krví. Edward a Bella se
pak sbližují a rozvíjí se jejich romantický vztah. Edward seznamuje Bellu se svou
rodinou. Při jedné příležitosti vezme Bellu s rodinou na upíří verzi baseballu,
kterou rodina hraje jen během bouřek, jelikož jejich údery jsou tak silné, že zní
jako hromy. Během hry se však objeví trojice potulných upírů, kteří v posledních
týdnech řádili v okolí města. Jeden z upírů, James, si všimne, že Bella je člověk, a
rozhodne se ji zabít. Cullenovi se kolem Belly semknou a odvážejí ji pryč z města,
aby ji ochránili, ale James je pronásleduje a nakonec je nachází v Arizoně,
bývalém domově Belly. Upír Bellu vyláká zpod ochrany ostatních a pokouší se ji
zabít, ale Cullenovi je najdou a zastaví ho. Jelikož však James již Bellu pokousal,
Edward musí vysát z rány jed, který by Bellu proměnil na upíra, zatímco jeho
rodina zabije Jamese a spálí jeho ostatky dřív, než by se mohl zregenerovat. Bella
je sice zraněná, ale upírem se nestává. Film končí tím, že Edward a Bella jdou
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spolu na školní ples, kde je sleduje Jamesova partnerka, která plánuje svou
pomstu.
I tento příběh sebou nese výraznou vlnu kritiky. Původně byla knižní série
směřována hlavně na teenagerské publikum, příběh si však získal velkou oblibu
také u dospělých, zejména žen. Tato popularita vzrostla na takovou kultovní
úroveň, že když v roce 2008 vyšel první film, jen v Americe si vydělal v kinech
během úvodního týdne přes 69 milionů dolarů.76 Celkem si celosvětově vydělal
přes tři sta devět set tři miliony dolarů. Odhadovaný celkový zisk celé ságy čítá
přes tři miliardy amerických dolarů.77
Filmy a jejich popularita jen dál rozdmýchaly ohně debat, které se kolem této
série odvíjely v televizi, na internetu i mezi lidmi tváří v tvář. Příběh, postavy i
autorka samotná byly analyzovány, kritizovány, oslavovány, osočovány i vzývány
jako božstva ať už fanoušky, kritiky, akademiky či laiky. Tyto diskuse, články a
názory jen dál pomáhaly šířit popularitu knižní i filmové série, a tak se příběh stal
kulturním fenoménem. V roce 2018, deset let po začátku této filmové ságy, se
objevilo nesčetné množství článků i video esejí, které zpětně hodnotily kulturní
relevanci, dlouho debatovanou kvalitu série, ale i způsob, jakým filmová série
odolala času, jak se na tuto sérií s odstupem času dá nahlížet a jak se chování
některých fanoušků odráží na fanoušky samotné.
Linsday Ellis ve své video eseji shrnuje kritiku adresovanou k Stmívání.
V první řadě je kritizován styl psaní za to, že děj příběhu se objevuje až v poslední
třetině filmu a působí tak urychleně a nenese žádné následky. Dále vidí Ellis
problém v tom, že kniha i filmy jsou podloženy neskrývanou hlubokou misogynií,
která shazuje cokoliv, co mělo být určeno pro náctileté dívky:
„I’m committing heresy, I know, I may get blowback for stating what is kind of
the obvious to everyone of all stripes. But we, and by we, I mean as a culture, we
kind of hate teenage girls. … and then we wonder why so many girls are eager to
distance themselves from being the object of societal contempt.”78
Největší nenávist ke Stmívání nevycházela z toho, že je tato série populární, ale
z toho, že je populární u náctiletých dívek a jejich matek. Nejvíce zarážející na
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tom byl fakt, že velká většina kritiků nebyli muži, ale přímo samy ženy a dívky,
které se snažily distancovat od něčeho tak „ženského.“
Třetí směr „útoků“ vidí Ellis v „problematických“ částech příběhů. Většina
z nich se dá shrnout pod chování teenagerů, avšak vztah mezi hlavními postavami
vykazoval značné známky nezdravého chování, které se dá definovat jako
násilnické.79 Ellis však také podotýká, že mnoho vzorců tohoto chování, ať už jde
o stalking, nerespektování osobních hranic a soukromí nebo nezdravě zobrazené
vztahy mezi opačnými pohlavími (obzvlášť vztah mezi teenagerkou a mužem,
kterému je ve skutečnosti přes sto let), se objevuje v mnoha jiných populárních
médiích a přitom nesklízí takovou pozornost a kritiku jako Stmívání.
Filmový kritik Joseph Allen se ve svém ohlédnutí se za těmito filmy soustředí
nejen na tyto problémy. Zastává názor, že kdyby Stmívání vycházelo v dnešní
době, jeho úspěch by byl znatelně menší než v době, ve které skutečně vznikal.80
Podle něj by hlavní důvod pro takový neúspěch pramenil z popsaného chování
hlavních hrdinů a z toho, jak je současná doba ve svém smýšlení posunutá. Allen
vidí silný vliv i ve hnutí #MeToo, který zahltil internetové sítě v roce 2017. Hnutí
#MeToo je zaměřeno proti sexuálnímu násilí a obtěžování, a právě i kritika dříve
vznesená vůči sérii Stmívání se opírala o to, že postava Edwarda je dle jisté
intepretace sexuálním predátorem.81 I když tento názor má jistou váhu, je důležité
si uvědomit, že právě debaty kolem série Stmívání rozbouřily vody a připravily
půdu pro debatu o sexualitě a pro otevřené diskuse a kritiky domácího a
sexuálního násilí,82 čímž se Joseph Allen dostává do jistého paradoxu ve svém
výkladu.
Avšak faktem zůstává, že v roce 2008 se film Stmívání a jeho pokračování
stávají kulturním fenoménem, který zanechal své stopy v populární kultuře. Ať už
člověk Stmívání miloval nebo nenáviděl, zdálo se, že každý má na tyto filmy
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názor. Vzniklo nespočet dalších seriálů a filmů, které se vezou na křídlech
popularity Stmívání a na obnoveném zájmu o upíry v „novém.“83 Tyto produkce
se již nedají striktně zařadit do hororového žánru, do kterého byli upíři dříve
typizováni. Dochází zde k míchání žánrů a romantické drama pozvolna
převládá.84 Tento trend sice částečně začala vytvářet již Anne Rice se svou knihou
Interview s Upírem a seriál Buffy, přemožitelka upírů tento trend jen prohloubil,
Twilight však utvrzuje modus recepce upíra ne již jako smrt přinášející monstrum,
ale jako romantického hrdinu.
Co však sága Stmívání posouvá vpřed, a možná také trochu mimo zajeté koleje,
je nejen romantičnost postavy, ale hlavně její vzhled a mytologická fakta. Tento
příběh totiž vyčnívá z řady i díky tomu, jak jsou upíři zobrazeni. Stephenie Meyer
se ve svém stvořeném světě nedrží původních folklorních kořenů upírů. Původní
mytologie, kterou zpopularizoval Bram Stoker, je v příběhu Stmívání zmíněna jen
pro pobavení upířích postav.85 Přesnějšímu popisu zobrazení upířích postav se
tato práce bude věnovat v následující kapitole, avšak právě tato deviace
v zobrazování rovněž pomohla sérií Stmívání dosáhnout kultovních rozměrů.
Internet přímo explodoval vtipy narážejícími na „třpytivé“ upíry. Většina těchto
vtipů má ve své podstatě urážet tuto změnu. Ať už je to nechápavý pohled Angela
z Buffy,

přemožitelka

upírů

(Obrázek

2),

odsouzení

upíra

Lestata

z

filmu Interview s upírem (Obrázek 1) či dokonce pohrdavost Severuse Snapea
(Obrázek 3) v narážce na filmy Harryho Pottera, kde herec hlavní postavy ze
Stmívání ztvárnil postavu Cedrika Diggoriho; již jejich samotná existence dokládá
to, že se Stmívání stalo kulturním fenoménem.
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Obrázek 1: Upíři Anne Rice reagují na Stmívání86

Obrázek 2: Angel reaguje na Stmívání 87
86 87

,
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Obrázek 4: Severus Snape z Harryho Pottera88

Flynn Carsen: Kletba Jidášova Kalichu
Film The Librarian: Curse of the Judas Chalice byl přeložen do češtiny jako
Flynn Carsen: Kletba Jidášova Kalichu. Film byl natočen v roce 2008 pro
televizní stanici TNT a byl určen přímo pro televizní obrazovky. Snímek je třetím
pokračováním populárního filmu The Librarian: Quest for the Spear, v češtině
nazvaný Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu. I když je ve své podstatě akční
komedií čerpající inspiraci z filmů jako jsou James Bond, Lovci pokladů či
Indiana Jones, protože si dělá legraci jak sama ze sebe, tak ze svých inspirací,89
filmová řada o Flynnu Carsenovi se stala divácky velmi populární. Film se dočkal
i seriálového spin-offu nazvaného The Librarians,90 vydávaného mezi lety 2014 a
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2018, kde si herec hlavní postavy z filmů zopakoval tuto roli v několika dílech
seriálu.
Flynn Carsen je zaměstnaný jako knihovník v Metropolitní veřejné knihovně,
který pro knihovnu shání relikvie a magické objekty, které musejí být uskladněny
mimo dosah běžné populace. Flynn je vyslán obstarat kámen mudrců schovaný v
bezcenné váze z dynastie Ming, ale aukce se koná v momentě, kdy má mít
zároveň schůzku se svou přítelkyní. Kámen sice obstará, ale přítelkyně se s ním
rozchází. Flynn se vrací zpět do knihovny zklamaný a frustrovaný, jeho nadřízení
si o nej začínají dělat starost, a tak ho posílají na dovolenou. Mezitím se tým
bývalých ruských agentů KGB vloupe do staré krypty v Karpatech a ukradne
sarkofág. Potom unese profesora Lazla, aby jim pomohl najít legendární Jidášův
grál, který má schopnost oživit upíry. Chtějí totiž oživit Drákulu, který jim pak
pomůže svrhnout ruskou vládu a navrátit starý režim. Mezitím Flynn během své
dovolené má vize ve snu, které následuje do New Orleans. Tam se seznamuje se
Simone, která mu ukáže část indicií, které vedou k Jidášovu kalichu, aby je
ochránil před ruskými agenty. Flynn a Simone jsou pak nuceni před Rusy utéct a
následující den Flynn sám sleduje indicie. Během toho je však Rusy unesen a
zjišťuje, o co jim jde. I přesto, že je otráven halucinogenním jedem, utíká ze zajetí
a před pronásledovateli ho zachraňuje Simone. Flynn se dozvídá že Simone je
upírka, která byla přeměněna v sedmnáctém století a dala si za úkol chránit
Jidášův grál před ostatními upíry. Společně se vydávají na cestu a grál nacházejí,
ale jsou přepadeni a opět o grál přijdou. Flynn a Simone se pak vracejí do doupěte
upírů, kde bohužel nestihnou zabránit pokusu o oživení těla v rakvi. Rituál se však
nepovede a profesor Lazlo si ve zmatku grál vezme, přičemž odhalí, že on sám je
ve skutečnosti Drákula. Za profesora se vydával, jelikož v devatenáctém století
ochrnul po vypití cholerou nakažené krve. Flynn a Simone s Drákulou bojují, až
ho Flynn přemůže probodnutím osikovým dřevem, na které náhodou narazí.
Simone se pak s Flynnem loučí s tím, že její životní úkol byl splněn a je pro ni čas
odejít. Flynn s ní pozoruje západ slunce, při kterém si oba vyznají lásku. Poté se
Flynn vrací i s kalichem do knihovny, kde přijímá svůj osud knihovníka.
Film Kletba Jidášova Kalichu si i mezi kritiky našel své příznivce. Filmový
kritik Mike Hale z The New York Times počin ocenil hlavně proto, že se drží
humorného modelu předchozích filmů, ale zároveň přináší svěží a nové vtipy a
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nepokouší se opakovat již užité zápletky. Dokonce ocenil téměř parodickou první
scénu, kde film kopíroval model filmů Jamese Bonda.91 Kritik Brian Lowry
z Variety film naopak definuje jako „Indiana Jones s televizním rozpočtem“.
Poznamenává také, že jako poslední film z řady se snaží využít z původního
konceptu a humoru, co se jen dá, což se však dle jeho názoru filmu daří. Zápletku
Lowry shledal chaotickou, avšak akční scény byly prý dostatečné, aby diváka
zabavily natolik, aby u obrazovky vydržel.92
Přestože série Flynna Carsena zapracovává nespočet mýtů, legend, a
nadpřirozených bytostí, způsob, jak zpracovává upíří mýtus, vypovídá mnohé o
vývoji tohoto mýtu v západní kultuře. Film totiž částečně navazuje na zapojení
křesťanské mytologie do upířího mýtu, a relikvie zmíněná v názvu filmu je
centrálním objektem zájmu upířích postav ve filmu.

Přežijí jen milenci
Snímek Only Lovers Left Alive, jehož titul byl přeložen do češtiny jako Přežijí jen
milenci, je mezinárodně produkovaný film režírovaný a napsaný Jimem
Jarmuschem. Film byl nominován i na prestižní cenu Palme d‘Or na filmovém
festivalu v Cannes pro rok 2013.93 Psychologické drama, jehož hlavními
postavami je upírský manželský pár postavený před svou nesmrtelnost,
představuje jakousi kulminaci v zobrazování a použití upírů, a vystihuje nálady a
kulturu současnosti. Upíři již nejsou strašidly nesoucími na svých bedrech
symbolismus smrti. Tento film představuje upíra tak, jak smrtelníci vnímají sami
sebe. Jako bytosti postavené před svou vlastní (ne)smrtelnost, potýkající se s
existenciální krizí, depresí a obtížnou navigací ve vztazích s jinými upíry i s lidmi.
Eva a Adam jsou upíří manželský pár, který žije odděleně na opačných koncích
světa. Jejich vztah je však silný, a když se Adam přizná Evě, že prodělává krizi a
má depresivní stavy, Eva za ním přilétá do Detroitu, aby byla s ním a pomohla mu
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z této deprese. Manželé spolu vedou filosofické diskuze, vyprávějí si historky ze
svého dlouhého života a projednávají stav světa okolo nich. Z této klidné
existence je vyruší Evina mladší sestra Ava, jejíž divoká a neovladatelná nátura je
mezi upíry velmi známá. Ava přiměje Adama a Evu, aby s ní šli ven do světa a do
lidského klubu, kde Ava začne svádět Adamova lidského kamaráda Liama.
Skupina se pak vrátí k Adamovi domů, a zatímco Adam a Eva během dne usínají,
Ava na vlně rozkoše se neovládne a Liama zabije. To manžele velice rozhořčí,
jelikož Liamova smrt může být spojována s nimi, a Avu vyhazují. Narychlo pak
opouštějí zemi a vracejí se do Tangeru, kde bydlí Eva. Tam zjišťují, že jejich
dlouholetý přítel Christopher Marlowe umírá v důsledku znečištěné krve, kterou
vypil. Stihnou se s ním rozloučit, ale jelikož on byl Evin hlavní kontakt na
opatřování čisté krve, ztrácejí oba upíři zázemí, se kterým počítali. Na konci filmu
Adam i Eva, kteří již nějakou dobu hladoví, narazí na mladé milence, ke kterým
přistoupí s úmyslem z nich vysát krev.
„Jarmusch není tak fascinován krvavostí upírů, ale jejich možností se vzdělávat
v jejich nepřirozeně dlouhém životě,“94 usuzuje Jonathan Romney ve své recenzi.
Popisuje režiséra jako člověka, který se nepřizpůsobuje hollywoodským
konvencím, což je vidět i na samotném filmu. Trvalo sedm let najít financování
pro tento film, až se nakonec realizace ujaly evropské produkční společnosti. A
právě jakási nezávislost na amerických penězích přináší filmu neobvyklou
svobodu ve výrazu.
Tato odlišnost získala filmu poměrně příznivou recepci u kritiků. Filmový
kritik Richard Alleva film oceňuje i kvůli tomu, že v jádru nadpřirozených bytostí
může divák najít zřetelnou lidskost. I když Allev považuje tento film za spíše
béčkovou záležitost, a někdy až za uhlazeně kýčovité dílo, myslí si, že je film
„koukatelný, a někdy i příjemně zábavný.“95 Pro něj nejvíce vyniká zavedená
typizace upířího chování, přičemž dále uznává, že postavy jsou vtipné a nalákají
diváka i prostřednictvím konfliktu mezi různými styly života představenými v
ději. Jenže zatímco Alleva vidí v minimální zápletce sílu tohoto filmu, kritik Ewin
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Turner v tom naopak spatřuje spíše slabost.96 Ve své recenzi se Turner soustředí
spíše na estetickou stránku, kterou film předkládá. Pro Turnera je největší síla
filmu v tom, že předkládá fascinující kritiku autenticity, „kde obraz umělce může
být zaměněn za umění.“ Turner shrnuje, že snímek v sobě „snoubí povědomí
svých vlastních slabostí s hlubokým přesvědčením o svém stvoření a spravování
krásy.”97
Ať jde o estetiku, psychologii či jen žánrovou otázku, byl film Jen milenci
přežijí zkoumán nejen filmovými kritiky, ale také odborníky z akademické sféry.
Asi nejzajímavějším bodem zájmu o tento film v akademické sféře je soustředění
se na gotické pojetí snímku a jeho reflexe do světa. Ve svém akademickém článku
nachází Justyna Stepién v tomto filmu nejen romantickou notu a gotické prvky,
ale i kritiku kapitalismu moderního světa. Hlavní postavy ve filmu, symbolicky
pojmenovaní Adam a Eva, a jejích upíří existence kontrastují ve svých názorech a
způsobu vyjadřování s lidskými bytostmi. Jejich lidské zobrazení, problémy jak
emoční a psychologické, tak i existenciální a existenční, jsou - jak již bylo
zmíněno - pro diváka jakýmsi pojítkem mezi nepřirozeností upíří existence a tím,
co divák vnímá ve své vlastní zkušenosti života. Avšak během filmu nejsou lidé
jmenováni ani tak jako oběti nebo strava pro upíří protagonisty, ale spíše jako
zombie: bezduchá stvoření ztraceně bloudící ve své existenci.98 Stepién se chytá
tohoto názvu a ve své tezi navrhuje výklad, že tyto zombie nemají představovat
urážku, ale distinkci ve způsobu vnímání existence. Gotické pozadí filmu pak jen
přináší kontrast mezi vysoce urbanizovaným moderním stylem života, které tyto
„zombie“ žijí, a hodnotami, které upíři pokládají za podstatné.99 Jejich nostalgie
po historických uměleckých trendech se střetává s klišé stvořenými moderní
společností pro potřebu prodávat, a jejich sofistikace jim pomáhá se přenést přes
„jejich simulované okolí.”100
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Zato Christos Angelis ve svém výzkumu nevidí v gotických prvcích filmu tolik
kritiku společnosti jako spíše způsob vyjádření a vnímání času. Soustředí se na to
jak se toto vyjádření času projevuje v nesmrtelných bytostech. Ve svém pohledu
na to, jak je čas vyjádřen ve filmu, Angelis nachází paralely s křesťanským mýtem
a jeho reprezentací v příběhu.101 Pro něj postavy Adama a Evy, narušení jejich
idylického života a postavení se vlastní smrtelnosti, představují stejné rozhodnutí,
kterému čelí i biblické postavy Starého zákona, že potenciál regrese s sebou nese i
potenciál pokroku.102

Co děláme v temnotách
Film What We Do in the Shadows v českém překladu nazvaný Co děláme
v temnotách je režírovaný Taikou Waititim a Jemaninem Clementem. Na
produkci se podílely společnosti Unison films, Defender Films, Funny or Die,
New Zealand Film Commision a Resnick Interactive development. Na speciálních
efektech se podílela společnost Weta Digital.103 Natáčení probíhalo ve městě
Wellington na Novém Zélandu v průběhu roku 2012. Snímek je založen na
krátkém stejnojmenném filmu z roku 2006, jež režírovali opět Taika Watiti a
Jemaine Clement.104 Poprvé byl film představen na festivalu Sundance Film
Festival v USA v lednu roku 2014.105 Dále byl představen v průběhu roku na
různých filmových festivalech po celém světě, a poté byl promítán v kinech
v různých zemích počínaje Novým Zélandem, Austrálií, Německem či Velkou
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Británií.106 Tento film nabyl takové popularity, že v roce 2019 začal vycházet
stejnojmenný seriál založený na postavách a příbězích z filmu.107
Upíři Viago, Vladislav, Deacon a Petyr vítají do svého domu filmový štáb,
který je natáčí v jejich běžném životě, a který pak vezmou na upíří maškarádu,
aby mohli filmaři zjistit něco o tajemném světě upírů. Tři spolubydlící provádějí
filmaře svým běžným dnem a životem, seznamují je se svým okolím ze svého
pohledu, a také jim představují svoje vlastní příběhy a historii. Upíři k sobě
pravidelně zvou své oběti, které jim shání Deaconova lidská služebná, která
doufá, že bude také přeměněna na upíra. U jedné takové návštěvy se však situace
vymkne kontrole a mladý muž je přeměněn v upíra. Spolubydlící ho nakonec
mezi sebe přijímají a Nick je představuje svému lidskému kamarádovi Stuovi, s
jehož pomocí učí starší upíry jak zacházet s novou technologií a jak lépe
zapadnout mezi lidi. Nick ale zároveň s tím všem, které potká, bez rozmyslu
vypráví o upírech, a tak se o nich dozví upíří lovec, který se k nim během dne
vloupe. Jelikož se však dostane do sklepa, kde spí Petyr, upír ho zabije, ale
zároveň s tím se sám dostane na sluneční světlo a umírá. Spolubydlící tedy
vykážou Nicka ze své společnosti a jejich život pokračuje dál. Po několika
měsících nastane čas na nadpřirozený maškarní ples, kam Vladislav odmítá jít,
jelikož zjišťuje, že plesu se bude účastnit i jeho bývalá přítelkyně. Viago a Deacon
se na plese znovu setkávají s Nickem, Stuem a Deaconovou bývalou služebnou,
kterou Nick proměnil v upíra. Během plesu ostatní upíři zjistí, že Stu a filmaři
jsou lidé a pokoušejí se je zabít. Vladislav se tu však náhle objeví a během
následující šarvátky spolubydlící i lidé ples opustí. Po cestě ale potkávají tlupu
vlkodlaků, se kterými mají spolubydlící špatné vztahy, a jelikož se vlkodlaci
nestíhají včas připoutat, jeden z kameramanů je zabit a Stu je vlkodlaky napaden.
Po několika dnech se Nick a tlupa vlkodlaků objevují u upírů doma, kde se zjistí,
že Stu přežil a stal se vlkodlakem. Upíři a vlkodlačí tlupa se usmiřují a Nickovo
vykázání končí. Během titulků je divákovi ukázáno, jak se dále daří postavám z
filmu. Vladislav opětovně začal milostný vztah se svou bývalou přítelkyní,
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Deaconova služebná si zotročila svého manžela, a Viago se spojuje se svou starou
láskou, kterou proměnil v upíra.
Tento film je v upířím žánru zcela jedinečný. Snímek je natočen ve stylu
dokumentárního filmu s prvky reality TV. Takzvaný mockumentary je filmový
žánr, kde tvůrci představují smyšlené události jako skutečné, a je natočen ve stylu
dokumentárního filmu nebo pořadu.108 V tomto konkrétním filmu se tento
filmařský styl projevuje několika výraznými způsoby. Pro diváka je nejvíce
znatelné to, že kamera a její záběry se nepohybují jako u klasického filmu.
Kameraman a část filmového štábu jsou totiž představeni divákovi jako samotná
součást filmu, jako postavy vystupující ve filmu. Hrané postavy se tedy obracejí
přímo na kameru, a tím pádem na diváka, což způsobuje určité prolomení
pomyslné čtvrté stěny. Tím, že postavy jsou si vědomy kamery, která je snímá, a
filmový tým je součástí celého příběhu, se také mění dynamika, na níž je příběh
postaven.
Mockumentary Co děláme v temnotách je pojat jako komediální horror, a i
když vykazuje prvky obou žánrů, jeho dokumentární povaha poskytuje tvůrcům
nebývalou svobodu vyjádření. Film se staví ve své koncepci k upírům jako
k reálným stvořením, která se snaží začlenit do lidské společnosti, a jejichž
interakce s okolním světem je ovlivněna jejich vampyrismem. Díky komediálním
prvkům však film neposkytuje divákovi možnost jemu představenou příběhovou
skutečnost vnímat jako pravdu, nýbrž po celou dobu si je divák vědom, že se
jedná o nadsázku a humorné zkreslení.
Anthony Carew vidí právě v tomto humoru odlišnost filmu od obvyklého
upířího žánru. Dle něj je základní styl humoru založený na humoru outsidera (fish
out of water), ale odlišnost upírů zde není silně symbolická. Carew ve své recenzi
shrnuje, že upíří žánr byl vždy používán k vyjádření úzkostí, které ovlivnily
tehdejší společnost. Avšak v tomto filmu je tato sociální úzkost téměř nepřítomna.
Carew spatřuje ve filmu největší střet mezi starými upíry zatvrzelými v jejich
zvycích a moderní dobou, kterou s sebou přináší mladý čerstvě proměněný upír,
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který odmítá tradiční postoje. Dle něj si film dělá legraci z „okoukaných“ tropů
v upířím žánru.109

4.2. Seriály
Buffy, přemožitelka upírů
Televizní seriál v originále nazvaný Buffy the Vampire Slayer a do češtiny
přeložený jako Buffy, přemožitelka upírů, založený na stejnojmenném pilotním
filmu, byl natáčen a vysílán mezi lety 1997 a 2003. Seriál má 144 odvysílaných
epizod rozprostřených do sedmi řad. Tento seriál ovládl populární média, získal si
širokou fanouškovskou základnu, a dá se říci, že vytvořil jistý precedens pro další
seriály vysílané na přelomu století, a to nejen v žánru fantasy.
Buffy a její matka Joyce se přestěhovaly do californského městečka Sunnydale
potom, co se Buffy stala přemožitelkou upírů, podpálila ve škole tělocvičnu, aby
zabila upíry, kteří ji napadli, a potom, co se se její rodiče rozvedli. Během prvního
dne ve škole vychází najevo, že Buffy svému osudu přemožitelky neuteče, když
potkává svého pozorovatele, který ji má na cestě přemožitelky vést, a ve škole se
objevuje mrtvola chlapce zabitého upírem. Přemožitelka je vyvolená dívka, která
jako jediná na světě má schopnosti a sílu, aby mohla bojovat proti upírům,
démonům a silám zla. Zatímco se Buffy seznamuje s novými spolužáky a pokouší
se orientovat na nové škole i v novém městě, upíři se snaží osvobodit starého
upíra Pána, který byl uvězněn v portálu do dimenze démonů, když se ho pokoušel
otevřít. Buffy jeho první pokus o osvobození zastaví, ale Pán spoléhá na splnění
proroctví, že po smrti přemožitelky bude on volný a pekelný portál se otevře. Pán
se pokouší toto proroctví realizovat v průběhu celé první série, zatímco se Buffy
dál seznamuje s městem, ve kterém žije, a se všemi nadpřirozenými událostmi,
které se tam dějí. Zároveň se potkává se záhadným mužem Angelem, který jí čas
od času pomáhá z prekérních situací. Buffy k Angelovi cítí velkou přitažlivost, ale
zjišťuje, že Angel je upír, který v důsledku kletby získal zpět svou duši. Na konci
série se Buffy dozví o proroctví a v zoufalství se na čas rozhodne povinnosti
přemožitelky ignorovat. Protože však nechce, aby nikdo z jejích přátel přišel k
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újmě, rozhodne se Pánovi postavit. Buffy v šarvátce zemře, ale Angel a její
spolužák ji včas resuscitují, Buffy zabije Pána a zabrání otevření pekelné brány.
Témata seriálu s sebou nesla dosud nevídanou realitu života mládeže.
Jednotlivé epizody se věnovaly otázkám sexuality, sebevraždy, vyrovnávání se
ztrátou blízkého, či problematice vlastní smrtelnosti. Dle Niela Genzlingera seriál
přinesl neobvyklou, v té době vysoce ceněnou, originalitu: věnoval se totiž
teenagerům, jejich problémům, názorům a životům s neobvyklou vážností a
upřímností, dříve v seriálech jim věnovaným téměř nevídanou.110 Právě to, že se
diváci dokážou vymezit vůči postavám, najít v nich problémy, které sami
prožívají, způsobilo, že se popularita show držela na výši i léta po odvysílání
poslední epizody.111
Dalším důležitým bodem, který tento seriál kulturně vymezuje, je to, že byl
vysílán v době, kdy rozvoj a šíření internetu nabraly nevídané obrátky. Díky tomu
se fanoušci mohou spojovat na mnohem širší bázi, sdílet své názory, představy a
očekávání.

Částečně

je

jim

i

umožněna

komunikace

s tvůrci

seriálu

prostřednictvím diskusních fór a debatních stránek.112 Také jim to umožňuje dříve
téměř nepředstavitelnou věc, a to mít snazší přístup k fanfikcím. A právě tato
transformativní díla pomáhají tomu, aby se ze seriálu stal nevídaný fenomén;
dostává se totiž do hledáčku akademického prostředí. Vivien Burr ve svém
odborném článku „Scholar/‘Shippers and Spikeaholics“ soustředí na své zážitky
z konference „The Slayage konference,“ které se účastnila, a kde sledovala, jak se
hranice mezi fanouškem a akademickým výzkumníkem rozostřují a ztrácejí.113
Podle jejího názoru byla skutečnost, že velká většina přítomných jsou zároveň
fanoušky, znát i z toho, že v úvodu konference zaznělo upozornění, že určitě
dojde ke spoilerům. Takzvané „Buffy studies“ se totiž zabývají nejen samotným
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seriálem, ale i všemi spin-offy a tzv. Buffy-verse,114 kam patří i komiksy a spinoff knihy.115 Akademické texty jsou ve svých výzkumech totiž tak obsáhlé, že se
zabývají i filosofií, etikou a politickou teorií.116
James Livingston ve své knize The World Turned Inside Out: American
Thought and Culture at the End of the 20th Century na seriálu ukazuje, jak se
americká legislativa a mentalita vyjevují v kultuře na přelomu dvacátého a
dvacátého prvního století. Livingston nachází v seriálu a v jeho postavách tři
hlavní myšlenky. Dvě z nich se věnují tomu, jak je pohlaví hlavní hrdinky
důležité pro vyjádření kulturních změn. Všímá si toho, že sportovní duch
reprezentovaný atletičností hlavní hrdinky a její potřebou mít okolo sebe tým,
v sobě nese ducha amerického zákona z roku 1972, zrovnoprávňujícího sport pro
všechna pohlaví. Dále upozorňuje na to, že romantický vztah mezi hlavní
hrdinkou a jednou z vedlejších postav, která je sama upírem, poukazuje na změnu
v uvažování - romantická láska ke zloduchovi, k tomu rebelskému chlapci, který
byl dosud v romancích tak opěvován, může být vlastně skutečně nebezpečná.
Avšak první závěr, který vyvozuje, je nejzásadnější. Sumarizuje ho větou: „Strach
a láska k nelidským formám života jsou jen dalším způsobem, jak doufat“.117
Doufat nejen v život po životě, ale v současný život:
„the uniquely human knowledge of impending death—we’re all waiting
to die, we just don’t know how it will happen—keeps us thinking about
what should endure when we’re gone. If you’re immortal, you can’t care that
much about what will last among human beings because you know that all
of it will decay and that you’ll always be there to watch it die. If you’re not
immortal, these things matter.118
Je to právě široké spektrum témat, otázek, a výkladu tohoto seriálu, které mu
přináší určitou hloubku a návaznost. Po odvysílání první řady Buffy se na televizní
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obrazovky přidává nespočet dalších seriálů zaměřených na teenagery nebo obecně
seriálů s fantaskními prvky, kde dobro bojuje se zlem, a jehož hrdinové se
zároveň musejí vypořádávat s obyčejným životem. Avšak Buffy, přemožitelka
upírů je průkopníkem a odkaz jeho postav žije v jistých sférách internetu dodnes.

Pravá krev
Televizní seriál True Blood, jehož titul v češtině zní Pravá krev, byl vysílán na
HBO v letech 2008 až 2014 v koprodukci americké společnosti Your Face Goes
Here Entertainment. Osmdesát dílů v sedmi řadách si získalo poměrně velkou
popularitu i díky velkému oživení v zájmu o upíří tématiku.119 Na premiéru se
podívalo kolem jednoho a půl milionu lidí,120 během první sezóny pak
sledovanost stoupala na průměrné dva miliony diváků.121 Tento vzestup
sledovanosti však neskončil a během třetí sezóny stoupla sledovanost v průměru
téměř na sedm milionů diváků.122 I když se seriál dočkal velmi smíšených recenzí,
popularita seriálu mezi diváky zůstala natolik silná, že se kolem něj vytvořil
poměrně velký okruh fanoušků. Důkazem toho může být i fanoušky vedená
stránka True Blood Wiki,123 kde si fanoušci seriálu mohou dohledat informace či
diskutovat na fórech.
Sookie Stackhouse žije v Americké Lousianě v malém městečku Bon Temps a
je servírkou v Merlottově Bar a Grillu, jehož majitelem je Sam Merlotte, který je
do Sookie zamilovaný. Její schopnost číst lidem myšlenky jí občas přidělává
problémy, protože reaguje na zákazníky, aniž by oni něco řekli, ale zároveň jí to v
určitých situacích pomáhá. Do baru přijde upír Bill, první upír, který se v hospodě
objevuje od té doby, kdy upíři vyšli mezi lidi po vynálezu syntetické krve. Billa se
však pokusí dva ze zákazníků zabít tím, že mu pomocí transfuzního vybavení
vysají krev. Sookie je však zastaví a Billa zachrání. Mezi Billem a Sookie
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postupně vzniká romantický vztah, zatímco se zbytek města smiřuje s vědomím,
že mají mezi sebou upíry. Zároveň s tím ale ve městě začíná série záhadných
vražd. Ženy, u kterých je později odhaleno, že mají sex s upíry a nechávají se jimi
kousat, jsou udušeny. Z vražd je podezřelý Sookiin bratr Jason, který je
nevybíravý ve svých názorech na upíry a na lidi, kteří s nimi mají styky, a který
navíc se všemi ženami měl sám intimní vztah. Jason se navíc stane závislým na
droze V, neboli na upíří krvi. Sookie a Bill prožívají svůj rozvíjející se vztah,
snaží se pomoci s řešením vražd, a navíc se zapletou i do upířích problémů. Bill
nakonec zabije jiného upíra, za což je potrestán rozsudkem, který mu ukládá
proměnit v upíra mladou puberťačku, o kterou se pak musí postarat. Finále první
řady rozuzlí krvavou záhadu, Sookie odhaluje, kdo za vraždami stojí, a očišťuje
jméno svého bratra. Na konci, když Sookie doprovází opilého detektiva, který
jejího bratra vehementně podezíral, najdou v detektivově autě mrtvou ženu.
Seriál ve svém žánru představuje poměrně jedinečnou premisu v tom, že oproti
většině seriálů a filmů jsou zde upíři otevřeně součástí populace i díky vynálezu
syntetické krve, což neguje jejich potřebu zabíjet pro potravu lidské bytosti. Dle
Ginie Bellafante právně inkluze upírů do lidské společnosti dovoluje seriálu
použít alegorie a narážky na všechny sociální a životní problémy v Americe.124 Ať
se jedná o sexualitu, návykové látky, politické postoje k minoritám a
přistěhovalcům či otázky etiky a morality, Bellafante nachází v tématech
jednotlivých postav až příliš mnoho prvků z reálného světa a shledává v tom
značnou podobnost s ranními novinami: „jako kdybychom všichni vynechali ty
články projednávající všechny skandály.“125 A i když v bohatém obsazení a
odlišnosti jednotlivých postav, v různých vývojových zápletkách a nekonformitě
viděli kritici pozitivní vlastnost seriálu, poslední epizoda přinesla značné zklamání
způsobené nudnou předvídatelností a nucenou romancí postav bez jakékoliv
chemie.126 Někteří kritici však viděli postupný pokles kvality seriálu i v tom, že
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v každé sérii byly představovány stále nové mytické rasy, a opakovala se snaha
zvýšit riziko pro hlavní hrdiny.127
Avšak seriál Pravá krev se dočkal i akademické pozornosti. Díky začlenění
upírů do lidské společnosti se upíři stávají dobrým nositelem problémů minorit a
jejich života ve Spojených státech. Ernesto García a Wiliam Fernandéz ve své
studii „Fangs and Power: An analysis of discursive patterns of discrimination in
the American TV series True Blood,“ zkoumají právě to, jak diskurz a
vyjadřování lidských postav v seriálu zachycuje rasistické podtóny a vyjadřování
skutečných Američanů na adresu minorit.128 Ať už se jedná o homosexuály,
Afroameričany, imigranty nebo ženy, upíří postavy jsou dle Garcíi a Fernandéze
použity právě pro tuto distinkci. Avšak toto není jediné pole, v rámci něhož byl
tento seriál zkoumán na akademické půdě. Probíralo se také zobrazení
návykovosti a jeho možné spojení s americkou politikou měkkých drog,129
sexualita, její vyjádření a zobrazení v upíří metafoře, a napojení tohoto zobrazení
na politickou stránku této debaty130 či jen psychologická analýza postav.131 Seriál
Pravá krev ve svém představení upírů nabídl nesčetné množství témat a odrazů
současné společnosti.
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Cena za lidskost
Televizní seriál Being Human, do češtiny přeložen jako Cena za lidskost
v produkci BBC, byl uveden na televizní obrazovky v roce 2009. Seriál byl
vysílán mezi lety 2009 a 2013 na kanálu BBC 3, bylo odvysíláno 37 epizod v pěti
řadách. Děj seriálu se točí kolem tři nadpřirozených spolubydlících, kteří se snaží
žít v poklidu mezi lidskými bytostmi. Základním prvkem světa tohoto seriálu je
koncept, že většina nadpřirozených bytostí sice existuje mezi lidmi, ale lidí se
straní a svou existenci skrývá. Tím, že hlavní hrdinové seriálu se snaží mezi lidmi
i žít, řeší problémy nejen běžného spolubydlení, ale i problémy spojené s jejich
nadpřirozeností.
Mladá žena Annie se po své náhlé smrti stává duchem a do jejího domu se
nastěhovávají vlkodlak George a upír Mitchell, kamarádi, kteří ji jako jediní
dokáží vidět. S Annie se spřátelí a trojice spolubydlících se snaží vést spořádaný
lidský život. To se jim však moc nedaří, protože jejich nadpřirozená nátura se jim
pravidelně staví do cesty. Mitchell omylem proměnil kolegyni z nemocnice, která
ho pronásleduje, zatímco se snaží srovnat se se svou novou identitou. Zároveň se
mu do cesty připlete jeho upíří stvořitel Herrick, který plánuje zotročit si lidstvo a
proměnit část z něj v upíry a zbylé lidi používat jako potravu. George mezitím
bojuje se svou vlkodlačí náturou a s tím, jak se sblížit s dívkou, která se mu líbí.
Annie se snaží zjistit jak zemřela v naději, že dojde klidu a bude moci přejít na
druhou stranu. Po zjištění, že to byl její snoubenec, kdo ji zabil, a za rozvíjející se
situace mezi upíry se rozhodne, že její čas na zemi ještě neskončil a zůstane
nadále. Nakonec tři přátelé porazí Herricka a zhatí jeho plány. Pokouší se pak
vrátit zpátky do normality běžného života, ale zdá se, že nadpřirozený svět je
nechce v klidu.
Seriál si získal velmi velkou popularitu, a to jak ve Velké Británii, tak i v
Americe. Obliba tohoto seriálu dokonce vedla k tomu, že v roce 2011 se začal
točit stejnojmenný seriál v americké produkci společnosti Syfy. Filmový kritik
Mike Hale z The New York Times však tuto adaptaci shledal méně povedenou,
zejména proto, že „to, co byl seriál o hašteřivých, ale dobromyslných
spolubydlících, se stává show o životě v temnotách,“ kvůli změnám, které učinili
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američtí producenti.132 Dle Halea jsou však největším zklamáním americké verze
postavy samotné: „jelikož byl fokus byl přesunut na upíra z originálního
vlkodlaka a postavy jsou více seriózní ale bez větší hloubky.“ Zato v originální
britské verzi se postavy i výprava celého seriálu dočkaly příznivých ohlasů.
Alexandra Stanley z The New York Times ve své recenzi říká:
„All three characters are highly appealing, but the charm of the show lies in the
delicate balance of engrossing drama and disarming humor; the series is not
campy or self-conscious, it's witty in an offhand, understated way.”133
Stanley také v seriálu shledává velmi přesvědčivým to, že v hlavním příběhu
nejde ani tak o nadpřirozenou romanci, jak se stalo běžným u jiných upířích
produkcí, ale o přátelství a o vnitřní boj sama se sebou a vlastní náturou. O
popularitě tohoto seriálu vypovídá i fakt, že poslední díl první série byl v den
vysílání sledován více než miliónem lidí.134 Avšak právě proto, že se seriál stal
tak populárním obzvláště na internetu, se tvůrci seriálu rozhodli v roce 2011
vytvořit pokračování s názvem Becoming Human, které dále objevovalo svět
tohoto seriálu, avšak s novými neokoukanými postavami.135

Becoming Human
Becoming Human staví ve svém příběhu na již zavedených pravidlech a světě, ale
přináší s sebou nový a osvěžený příběh. Seriál o osmi krátkých epizodách byl
vysílaný exkluzivně na internetu. Dočkal se i padesátiminutového střihu určeného
pro televizní obrazovky, kde byly seskupeny všechny epizody do jednoho
souvislého příběhu. Sestřih byl odvysílán na kanálu BBC 3.136 Základní jádro
prvního seriálu zůstává platné i zde, neboť hlavními postavami jsou opět upír,
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vlkodlak a duch, avšak tentokrát jsou všichni teenageři navštěvující stejnou školu.
I když se tento seriál nedočkal stejného ohlasu v recenzích jako jeho předchůdce, i
tak zaznamenal seriál jeden a půl miliónu shlédnutí.137
Adam, šestačtyřicetiletý upír v těle šestnáctiletého chlapce, se vrací do školy,
aby získal vzdělání potřebné k tomu, aby se ve světě uplatnil. Ve škole narazí na
vlkodlačí dívku. Spolu jsou nuceni vyřešit vraždu a najít tělo jejich spolužáka
Matta, jehož ducha mohou vidět jen oni dva. Nakonec vraha odhalí a zjistí, že to
byl jeden z učitelů, který si mylně myslel, že Matt mu poškodil auto a že ho
urážel. Mattovi se pak zjeví dveře kterými má projít do věčnosti. Učitel je ale
napadne, aby zahladil stopy, a děti ho prostrčí Mattovými dveřmi. Na konci série
tři noví kamarádi uvažují o tom, zda jejich čin nebude mít nepředvídatelné
následky.

Blue Veins <殭>
Tento seriál je v rámci tohoto výčtu mírnou výjimkou. Seriál natočený v roce
2016 hongkongskou televizní stanici TVB, měl 33 epizod a hlavní postavy
ztvárnili populární čínští herci Kevin Cheng, Kay Tse a Grace Chan. Seriál
debutoval v období, kdy čínský televizní trh a korejská vlna popularity byly
dominantními prvky a silnými konkurenty pro hongkongský domovský trh.138
V počátcích měl seriál poměrně nízkou sledovanost, i kvůli pomalému a
zmatečnému počátečnímu vývoji příběhu,139 avšak postupně se dokázal vyšplhat
na 1,5 miliónu diváku na epizodu.140 Seriál se stal v Asii natolik populárním, že
byl vysílaný i v Malajsii v roce 2018 a také v Singapuru.
Pět set let před začátkem děje seriálu bylo deseti členům tajné čínské policie
Kam-Yi-Wai poručeno zabít skupinu upírů neznámého původu. Strážci byli
zabiti, ale do jejich těl udeřil blesk a devět z nich se stalo nesmrtelnými lidmi s
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nezvyklou silou a schopnostmi. Všichni přežívají až do současnosti, zatímco se
snaží najít a zabít všechny upíry. Jeden z nich, Ying Wut-Zeok, vede japonskou
restauraci odkud z povzdálí sleduje svou starou lásku, bývalou upírku Lam MungNam. Žena pracuje jako vědecký výzkumník a před lety ztratila paměť, ale její
schopnosti upíra se pomalu začínají vracet a s tím i její vzpomínky. Společně se
svými přáteli a se svým bývalým milencem se snaží najít léčbu proti vampyrismu.
Postupně zjišťuje, že ona sama byla prvním upírem. Nakažena byla při cestě do
minulosti, kde měla obstarat látku, která mohla být použita při vývoji léku na
vampyrismus. V nalezení léku ji brání upíři, kteří se nechtějí vzdát svých
schopností. Nakonec se Lam Mung-Nam se podaří syntetizovat lék, opět se stane
člověkem, úspěšně vymýtí upíří nákazu a obnovuje svůj vztah s Ying WutZeokem.
Hlavní zápletka se točí kolem nesmrtelných lovců upírů, kteří věří, že jejich
nesmrtelnost bude ukončena zabitím všech existujících upírů, jejich běžného
života v moderní době a jejich nekončícího boje s jejich úhlavními nepřáteli.
Seriál však také nabízí svým divákům zakázanou lásku mezi upírem a upířím
lovcem. Novinářka Foong Wei Wan cítí, že tato zápletka show spíše škodí i kvůli
tomu, že je znát, že “autoři seriálu jí sami nevěří,“ a že tato zápletka je do děje
vložena jen z pocitu povinnosti.141
Důvod, proč bude tento seriál okrajově zkoumán v této práci, je spíše
reflexivní. Protože tvůrci tohoto seriálu výrazně čerpají ze západní inspirace při
vytvoření obrazu upíra, zahrnutí srovnání a analýzy podobností a rozdílů přinese
hlubší porozumění upířímu obrazu v západní kultuře, a zároveň poskytne náhled
na to, jak jiné kultury tento západní model upíra vnímají.

Van Helsing
Postapokalyptický akční hororový seriál Van Helsing začal být vysílaný v roce
2016 na americké televizní stanici Syfy. Na konci roku 2018 bylo oznámeno
natáčení a plánované vysílání čtvrté řady tohoto seriálu.142 Seriál během své první
sezóny získal poměrně vysokou sledovanost. Jen první díl shlédlo přes jeden
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milión dvě stě tisíc diváků.143 V průběhu sezóny se pak průměrná čísla sledujících
snížila a pohybovala se kolem šesti set tisíc diváků za epizodu. Sledovanost třetí
řady už bohužel tato čísla nevykazovala a oproti druhé řadě se výrazně snížila
z průměrných 428 tisíc diváků144 na 384 tisíc.145 Dle kritiků naděje na zvýšení
sledovanosti během čtvrté řady spočívají na Jonathanovi Walkerovi, který má
nahradit odcházejícího Niela LaButeho. 146
Seriál zasazený do blízké budoucnosti sleduje osudy Vanessy Seward, která se
probouzí po tříletém kómatu, aby zjistila, že po výbuchu Yellowstonského
supervulkánu upíři, kteří se po staletí schovávali před lidmi, vylezli ze svých
úkrytů, svrhli lidskou společnost a nyní ovládají zdecimovaná města. Vanessa se
po probuzení seznamuje s Axelem, vojákem, který ji po celá léta chránil, s
přeživšími, kteří se do zabezpečené nemocnice dostali předtím, než se probudila, a
s doktorkou, která se před časem stala upírem. Vanessa také zjišťuje, že její krev
může zvrátit stav vampyrismu u upíra. Stejně tak může způsobit tuto změnu, když
upíry pokouše - takto promění doktroku zpět v člověka. Vanessa se však nechce v
úkrytu zdržovat, protože potřebuje zjistit, co se stalo s její dcerou Dylan. Axel ji
však přesvědčí, aby s nimi zůstala, protože čím víc lidí zůstane spolu, tím větší
šanci mají na přežití. Bohužel zjišťuje, že ani mezi lidmi není zcela v bezpečí,
když se ji jeden z přeživších pokusí prodat upírům, kteří po ní již roky pátrají.
Před kolapsem společnosti se totiž o její schopnosti dozvěděli upíři Dimitri a
Rebecca, kteří mají v tuto chvíli největší moc. Vanessu chtějí najít proto, aby se
pomocí její krve pokusili vytvořit upíry, kteří by byli schopni se pohybovat na
slunci.
Skupina lidí zůstává v opevněné nemocnici do doby, než upíři prolomí i
poslední obranu a přeživší tak unikají z nemocnice do světa, kde pro ně není nikde
bezpečno. Potkávají se s dalšími skupinami přeživších i s dalšími upíry, musí najít
sériového vraha schovaného mezi nimi, a hledat nové útočiště. Ke konci série se
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spojí s hnutím odporu, větší sítí přeživších lidí, která se snaží bojovat proti upírům
a jejich nadvládě. Vanessa je ale polapena Dimitrim a Rebeccou. Poté se dozvídá,
že je potomkem Abrahama Van Helsinga, který byl nepřítelem Dimitriho.
Vanessa se během svého zajetí pokouší o útěk a zraňuje Dimitriho. Při boji s
Rebeccou se Rebecce podaří utéct, a když ji Vanessa nalezne, Rebecca drží její
dceru Dylan, která již byla přeměněna v upíra.
Celková recepce seriálu, i co se týče kritické odezvy, byla z větší části
pozitivní. Vybudované napětí s pomalým rozjezdem zápletky a omezeným
pohledem diváka na informace dostupné hlavní hrdince si dokázaly získat
diváky147 a následující rozvoj postav, příběhu a mytologie si dokázaly diváky
udržet. Na seriálu je také oceňováno, že se po dlouhých letech romantizování
upírů do pozice milostných hrdinů vrací k hororovým kořenům, které žánru
položil Drákula.148 Peripetie postav, představené překážky v příběhu hrdinky a
pomalu se rozvíjející historie jen více přitáhly trvající zájem diváků.149
Seriál se ve své zápletce inspiruje knihou Brama Stokera, i když nečerpá
z příběhu Drákuly a nenavazuje tak na tuto knihu jinak, než převzetím jmen
některých postav. Ostatní prvky tohoto seriálu v sobě snoubí postapokalyptickou
fascinaci zombie filmy, jakými jsou například 28 dní poté, nebo seriály, jako
například Živí mrtví. Seriál totiž používá i narativních prostředků a konceptů obou
těchto titulů,150 a přináší do zobrazování upírů a jejich mytologie nové prvky. Ať
už se jedná o rychlost vzniku nových upírů nebo i možnost tento stav vyléčit, tyto
prvky nejen rozvíjí typické znaky asociované s upíry, ale integrují soudobé
představy, znalosti a předsudky do obrazu tohoto mytologického stvoření.
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5.

Postava upíra ve filmové a seriálové tvorbě

5.1.

Analýza ukázek

5.1.1.

Filmy

Blade
Film Blade uvádí diváka do světa upírů hned v prvních minutách. V první scéně je
v nemocnici na sál dovezena těhotná žena, která velmi silně krvácí z rány na krku a u
které je naznačeno, že byla pokousána zvířetem. Ztmavení obrazovky do úvodních
titulků pak má diváka přesvědčit, že žena zemřela.151 Po titulcích je divák uveden do
nočních ulic New Yorku, kde je mladý muž veden přitažlivou ženou přes jatka
do tajného klubu. Mladý muž se ze začátku snaží zapojit do tančícího davu, avšak
postupně si začíná uvědomovat, že většina tančících je k němu nevraživá. V pulzujícím
světle si pak všímá, že na něj kape červená tekutina, a vzápětí si uvědomí, že je to krev.
Všichni tančící kolem se na něj začínají soustředit a se zvířecími zvuky napodobujícími
dravé kočky na něj cení velice ostré zuby. Následně muže napadnou.152
V těchto prvních záběrech není žádný fyzický rozdíl mezi člověkem a upíry
tančícími v klubu. Jediným fyzickým náznakem, že stvoření, jež tančí pod sprchou krve,
nejsou lidé, jsou jejich prodloužené tesáky a nelidské, téměř zvířecí zvuky.
V následující scéně je párty přerušena hlavním hrdinou Bladem, který na přítomné
upíry zaútočí stříbrnými kulkami a mečem. Napadení jedinci se zhroutí na zem, kde se
rozpadnou na popel; při probodnutí kůlem a zásahu stříbrnou čepelí a kulkami upíři
shoří.153
Tyto charakteristiky zůstávají konzistentní pro všechny upíří postavy ve filmu. Jejich
pleť většinou nenese žádné známky nepřirozené bledosti a jediný způsob, jak je poznat,
je podle špičáků, které však upír ukáže jen v případě, pokud chce útočit. Upíři jsou
alergičtí na stříbro, česnek a sluneční světlo nebo ultrafialové záření;154 dokážou se ale
dočasně chránit proti slunci speciální emulzí.155
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Blade [film]. Režie Stephen NORRINGTON. USA: New Line Cinema, 1998. 0:00:44–0:01:35. (Dále jen:
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Blade, 1998 0:02:08–0:06:30.
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Blade, 1998 0:07:23–0:10:00.
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56

Obrázek 5: Deacon Frost na slunci

Ve filmu Blade se vampyrismus přenáší upířím kousnutím za pomoci viru.156 Tento
virus změní lidskou konstituci – červené krvinky přestávají být schopné vázat
hemoglobin a jedinec je pak nucen pít lidskou krev.157 Zároveň získává velkou sílu a
schopnost regenerace158 a přestává stárnout.159 Schopnost regenerace je na začátku
filmu představena na postavě, která je zapálena a s extrémními popáleninami přivezena
do nemocnice.160 Během filmu divák může vidět, jak se postupně vzhled postavy
zlepšuje a její jizvy mizí, až na konci filmu nejsou vidět žádné známky poškození a
popálenin.161 Přenos viru není vždy stoprocentně úspěšný. Upír vytvořený za
neúspěšného přenosu viru je bytost, která prožívá posmrtný rozklad,162 ale potřebuje
konzumovat krev a může zabíjet jiné upíry.163
Co je však možné vypozorovat na většině představených upířích postav je to, že upíři
po proměně ztrácí jakékoliv svědomí a city k lidem, které znali před proměnou. Je to
zjevné z toho, že upírka, jež je představena jako Bladeova matka, nechová k Bladeovi
žádné city a snaží se ho pouze buď zmanipulovat pro vlastní účely, či rovnou zabít.164
Část upírů také projevuje velmi sadistické tendence vůči jiným upírům. Frost, hlavní
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Blade, 1998 1:13:13–1:13:20.
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antagonista, totiž zabije jednoho upíra tak, že mu vyrve špičáky a nechá ho pomalu
shořet při vycházejícím slunci.165

Obrázek 6: Upíří rada (Blade)

Ve scéně v mramorové místnosti zasedá rada upírů, ve které sedí převážně muži
v oblecích a řeší útok na upíří klub. V této scéně se divák dozvídá, že upíří mohou být
takzvaně čistokrevní, protože se tak narodí.166 V upíra se ale mohou lidé proměnit také
tím, že jsou pokousáni. Ve scéně je silně naznačen pocit nadřazenosti rozených upírů
nad upíry proměněnými a jejich elitářské tendence.167 Divák se v této scéně také
dozvídá, že tato rada má dohodu s lidskými politiky pro usnadnění možností upírů žít
mezi lidmi,168 a že upíři takto existovali po tisíce let.169 O několik scén později je
objasněno, že upíří vlastní krevní banky,170 mají spojence mezi policisty171 a politiky, na
finančním a realitním trhu,172 a dokonce si rekrutují mezi běžnou lidskou populací
služebníky s příslibem proměny v upíra.173 Divákovi je pro pochopení zápletky
předložen také fakt, že upíři mají svou vlastní Bibli, napsanou již dávno zapomenutým
jazykem.
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Tato upíří kultura je však dále rozvedena jen v jedné legendě, jež je přímo spojena se
zápletkou. Ostatní možné aspekty pak jaksi zůstávají neprozkoumány a nezmíněny.
Tento náznak kultury a společenství mezi upíry se snaží v divákovi navodit pocit, že
upíří společnost je stejně rozvinutá a komplexní jako ta lidská, ale protože film používá
jen náznaky, tento náčrt světa pouze pomáhá divákovi zorientovat se v ději a nenabádá
ho tento aspekt filmu dále zkoumat. Nejlépe je tento efekt zobrazen na dvanácti
čistokrevných upírech, kteří mají představovat již zmíněnou upíří radu.
I když se film pokouší představit divákovi upíří společnost a její fungování, divák se
o existenci upírů a o tom, jak se schovávají před lidskou společností, dozvídá jen
z útržkovitých konverzací, a získává tak velmi neúplný obraz. To, zda tito upíři mají
vlastně nějakou moc, film v podstatě opomíjí. Rada se sice pokouší držet upíra Frosta
na uzdě, nemá na něj však oproti očekávání žádný vliv a Frost pokračuje ve svých
plánech. S těmito upíry se pak divák setkává, když je Frost odvádí jako rukojmí, aby je
využil v magickém rituálu – to jakoukoliv iluzi jejich moci rozbíjí a redukuje jejich
funkci ve filmu na pouhé rekvizity.
Protože upíři jsou v tomto filmu zobrazeni převážně jako krvežízniví a nelítostní
jedinci, je pro diváka jednoduché ztotožnit se s názory hlavního hrdiny a jeho spojenců.
Také to pomáhá divákovi lépe nastínit Bladeův vnitřní boj s tím, že některé jeho
schopnosti jsou přímo závislé na upíří krvi.
Hlavní fokus filmu není toliko v zápletce jako spíše v bojových scénách a v tom,
nakolik jsou tyto scény vizuálně přitažlivé. Způsob, jakým jsou upíři zobrazováni, do
určité míry také ovlivňuje divákovo očekávání.
Jelikož chtějí upíři pít lidskou krev a neprojevují smilování ani ke svému vlastnímu
druhu, divák od nich očekává co nejkrvavější boj a co největší peripetie pro hlavního
hrdinu. Nejčastěji se divák setkává s upíry, kteří aktivně bojují proti Bladeovi; ostatní
jsou spíše jen zákulisím pro scény v podobě tančících patronů klubu či upíří ochranky.
Dokonce i rada upírů, která má ve filmu jistý dialog, slouží převážně jen pro naplnění
magického rituálu hlavních antagonistů. Toto omezení způsobu zobrazení upírů ve
filmu slouží dvěma účelům: omezený vhled představuje reprezentaci upírů jen několika
jedinci, kteří mají v divákovi vyvolat morální odpor vůči jejich filozofii a cílům a
zároveň ukázat jejich hlavní fyziologii a náturu. Divákovi to dává dostatečné informace
o tom, jak lze upíry zabít a proč je hrdina musí zabít. Jakýkoliv rozšířenější pohled na
upíry by mohl tyto postavy učinit sympatickými, což není cílem filmu.
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Dracula 2000
Protože se film Dracula 2000 řadí do hororového žánru, nepředstavuje upíry hned na
svém začátku; samotný název však diváka na spojitost zápletky s upíry upozorňuje.
Film divákovi existenci upírů jen naznačuje: noční můrou hlavní hrdinky, ve které vidí
muže s dlouhými špičáky, představením speciální kuše se stříbrnými šípy, artefakty a
lebkou s nepřirozeně prodlouženými zuby v kryptě postavy Van Helsinga – těmito
prostředky je divák do skutečnosti existence upírů uveden pomalu s náznaky a
nastíněním, které má vyvolat napětí.
První scéna, ve které se divák setkává s upírem a jeho schopnostmi, přichází až na
konci první třetiny filmu, a to s postavami zlodějů, již ukradli z kobky Van Helsinga
železnou rakev. Při pokusu o její otevření se na rakev dostane krev jedné postavy a
z rakve se začne linout mlha, která se v jednu chvíli pokouší jednoho ze zlodějů jakoby
uchopit. Když se rakev otevře, mlha se stáhne zpět do rakve, kde postupně odhalí téměř
rozpadlou mrtvolu, a postupně zase zmizí.

Obrázek 7: Drákula se probudil

Dokud je upír v železné rakvi, je připoután okovy, mezi jeho rukama je položen
křesťanský kříž a jeho hlava je uvězněna v masce. Po zvednutí kříže z upírova těla však
již okovy nedokážou upíra udržet, jako by síla kříže přemáhala nadpřirozenou sílu upíra.
Upír také po zabití dvou ze zlodějů rychle ztrácí mrtvolný vzhled a získává zpět své
mládí.174

174

Dracula 2000 [film]. Režie Patrick LUSSIER. USA: Miramax Films, 2000. 26:05–26:17. (Dále jen:
Dracula 2000, 2000.)
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Upír na první pohled vypadá jako obyčejný člověk. Jediné, co ho odlišuje, je bledá
pokožka, krví obklopené zorničky a prodloužené špičáky v ústech. Nepřirozený původ
naznačují také jeho schopnosti a fyzické vlastnosti.
Upír je schopen hypnotizovat mladé ženy jen pohledem175 a přimět je, aby k němu
samy došly a nechaly se zabít. Zdá se také být neprůstřelný176 – když jedna z postav
zasáhne upíra obyčejnými kulkami, kulky se zaseknou na upírově kůži. Upír je také
schopen vyvolat bouři na čistém nebi.177 Kromě toho, že se upír dokáže částečně měnit
v mlhu (jak již bylo popsáno), je také neviditelný pro kamery a fotoaparáty, 178 nemá
odraz v zrcadle a má nadpřirozenou sílu – je tedy například schopný vytrhnout ocelové
dveře bez větší námahy.179 Umí též odporovat gravitaci, a při větších skocích proto
vypadá, jako by létal.180 Je také schopen proměnit se ve vlka či netopýra.181
Lidé, kteří byli upírem pokousáni a zabiti, se po jisté době sami stanou upíry, což
film představuje spíše jako kletbu. Prvním upírem se dle filmu stal Jidáš Iškariotský,182
následovník Ježíše, kterého prodal za třicet stříbrných. Na základě snímku se Jidáš poté,
co přijal třicet stříbrných mincí, oběsil na osikovém dřevě, avšak za svůj čin byl proklet
božím hněvem:183 „To, čím jsem, ze mě učinil můj poslední západ slunce na tomto
světě.“184 Tak tvůrci filmů odůvodňují, proč upírům ublíží pouze stříbro a slunce a proč
Drákula nenávidí křesťanského Boha a náboženské symboly.185
Když se ve filmu nový upír probudí, nemá žádné šrámy, jizvy nebo jiné známky
zranění, která měl v době smrti, až na jizvy po upířím kousnutí. Jediné, co může upíra
zabít, je stříbrný kůl zabodnutý do srdce, uříznutí hlavy, sluneční svit a kříž.186 Poměrně
zajímavou skutečností je, že i když někteří upíři napadají lidi naprosto bezcitně, u
některých lze pozorovat jakési náznaky svědomí.187 To je patrné například ve scéně, v
níž se jedna z postav, která je na začátku filmu přeměněna na upíra a později napadne
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hlavního hrdinu, při útoku omlouvá.188 Většina těchto upírů je však zneškodněna
v první polovině filmu a po zbytek děje se hlavní hrdinové potýkají s Drákulou a třemi
ženami, které v průběhu příběhu proměnil.

Obrázek 8: Drákula po regeneraci

Film si hraje s obrazem tří nevěst Drákulových z knihy Brama Stokera. Divák má
možnost tyto ženy částečně poznat před tím, než jsou proměněny. Ženy jsou zobrazeny
jako schopné a samostatné, jejichž zájmy i kariérní ambice se od sebe navzájem liší.
Kontext, ve kterém jsou pak po přeměně v upíry zobrazeny, je zásadně odlišný. Ženy
Drákulovi po své přeměně věrně slouží a aniž by jim Drákula vysvětlil své záměry,
vědí, co od nich požaduje a očekává. Jejich hlavní motivací je snaha uspokojit jeho
touhy a částečně také to, aby pro sebe získaly nějakou oběť. Jejich oblečení nemá jinou
funkci, než přitahovat mužský pohled a zvýraznit jejich sexualitu, a i přes velkou
fyzickou sílu, kterou disponují, je jejich úloha ve filmu spíše ozdobná, a to i v bojových
scénách. Jejich vzhled představuje přímý kontrast s postavou hlavní hrdinky Mary, která
je během celého filmu oblečena spíše prakticky. Z těchto momentů je zjevné, že ženy,
které byly předtím zobrazeny jako schopné, nebo dokonce vůdčí osobnosti, ztrácejí
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Dracula 2000, 2000. 0:39:39–00:39:50.
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jakoukoliv možnost rozhodovat se samy za sebe, přicházejí o svou vůli a seberealizaci a
celou svou duší slouží hlavnímu antagonistovi.

Obrázek 9: Drákulovy nevěsty

Upíři jsou v tomto filmu strašáky. Jsou ztělesněním Maryiny noční můry a
kostlivcem ve skříni jejího otce. Propojením upířího mýtu s náboženským prvkem se
film ve své podstatě snaží překvapit diváka a aktualizovat již známý mýtus. Tato
aktualizace však vyznívá do prázdna: když Drákula konfrontuje Mary a říká jí, že
prokletí do podoby upíra má být jeho trestem za zradu Ježíše, a vysvětluje, že po celá ta
staletí trpěl, pokouší se i přesto dál svést Mary a zabít jejího ochránce. Jakákoliv snaha
o změnu či pokání se během celého filmu v jeho chování neprojevuje. Jeho zatracení je
věčné a nezvratné, nemá důvod či přání kát se. Drákula má v tomto filmu představovat
ultimátní zlo. Zlo, které nelze zničit a nelze s ním bojovat, protože se vždy vrátí.

Underworld
Ve filmu Underworld je hlavní fokus soustředěný na konflikt mezi upíry a vlkodlaky,
neboli takzvanými lykany – tento konflikt je divákovi představen hned během úvodu
slovy hlavní hrdinky Selene. Tmavé pozadí, namodralé světlo a černé stíny vytvářejí
pochmurnou atmosféru, do které bledí upíři oblečení v černém zapadají velmi dobře.
Během úvodního monologu divák vidí muže a Selene, o nichž se vzápětí dozví, že jsou
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upíry, jak sedí na dvou věžích vysoko nad zalidněnou ulicí.189 Následně z věží seskočí a
z vysokého skoku bez jakéhokoliv zaváhání, škobrtnutí či pokleku rovnou pokračují
normální chůzí, aniž by k nim kdokoliv obrátil pozornost. Selene a její partner dojdou
do stanice metra, kde o chvíli později dojde ke střetu mezi nimi a dvěma lykany, které
pronásledovali. Obě strany proti sobě používají střelné zbraně.190
Během přestřelky je jeden z upírů zasažen kulkami z vlkodlačích zbraní, postupně
z něho začíná vyzařovat namodralá záře a jeho tělo se pomalu začíná spalovat.191 Jako
střelivo jsou ve zbraních užívány stříbrné kulky.192 Zranění způsobená střelnými ranami
nemusí být pro lykany smrtelná, záleží však na místě zásahu a na rychlosti vytažení
kulky z těla (kulka je totiž může spálit zevnitř).193 Dotkl-li by se ale kulky později upír,
stříbro mu neublíží.194
V následujících scénách, když se Selene vrací na svou základnu,195 projde kolem
upírů oblečených do drahého oblečení, kteří sedí na drahých pohovkách a jejichž vzhled
a okolí napovídá mnohé o luxusním stylu života. Většina upírů, kteří jsou vidět v těchto
záběrech, má bledou kůži, občas pobledlé oči196 a viditelně prodloužené špičáky, které
mohou narůst, když upír útočí.197 Při útoku jim zároveň zblednou oči do jasně modré
barvy.198 Bohatství, které upírům poskytuje život v luxusu, jim také umožňuje nekrmit
se z lidí, ale krev pro svou obživu skupovat.
Mezi schopnosti upírů v tomto filmu patří nejen zvýšená vytrvalost, rychlost a síla,199
ale také rychlá regenerace a hojení.200 Rovněž dokážou na čas vzdorovat gravitaci.201
Starší upíři též umí předávat své vzpomínky jiným skrze svou krev. 202 Upíři jsou
schopni metabolizovat pouze krev, dokážou však přežít dlouhé období bez krve, když
vstoupí do hybernačního spánku. Upír uložený do tohoto spánku se může dostat až do
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stavu, kdy jeho tělesné funkce přestávají fungovat a je podobný vysušené mumii.203 Je
ale možné ho z tohoto stavu probudit, a po určité době, kdy je upír intravenózně krmen
krví,204 se mu navrací život205 a postupem času i lidský vzhled.206

Obrázek 10: Selene prochází kolem upírů

Film Underworld navazuje částečně na tematizování původu upírů, které je také
patrné ve filmu Blade. Vampyrismus má v tomto světě vědecky definovaný základ – je
totiž způsoben zmutovaným virem, který je podmíněn upířím kousnutím, nebo je
vrozený. Film však dále nevysvětluje, zda na tento virus existuje lék, a spíše se
zaměřuje na to, zda je možné vytvořit hybrida mezi upírem a vlkodlakem.
Upíři a lykani mají dle filmu stejného předka, kterým má být Martin Corvinus, jenž
v pátém století našeho letopočtu přežil jako jediný z vesnice mor, a jeho tělo morová
nákaza zmutovala takovým způsobem, že se stal nesmrtelným.207 Dva z jeho tří synů
tuto mutaci zdědili, avšak jednoho z nich pokousal vlk a druhého netopýr, a jejich těla
byla pak transformována do prvního upíra a prvního vlkodlaka.208 V tomto filmu však
upíři nejsou mrtvými, kteří vstávají z hrobů, nýbrž jsou to buďto lidé, kteří byli
infikováni virem,209 díky kterému dojde k přeměně, nebo upíři, kteří se tak narodili.210
To ukazuje, že i přes změněnou tělesnou fyziologii se v tomto filmu upíři dokážou
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rozmnožovat nejen skrz virus, ale také pohlavně.211 Jak upíři, tak lykani jsou zde
považováni za samostatný druh.212

Obrázek 11: Viktor po probuzení

Ve filmu se upíři zřídkakdy starají o shánění potravy. Jediný případ z celého filmu,
kdy upír někoho kousne, je Selenino napadení Michaela Corvina za účelem dokončení
jeho přeměny v hybrida, která u něj začala, když byl pokousán vlkodlakem. V záběrech,
kde upíři pijí krev nebo se jí zásobují, je krev uskladněna v taškách nebo ledničkách213
nebo je rozlévána do křišťálových sklenic.214 Díky svému značnému bohatství, jež
nabyli vlastnictvím vědeckých společností, si totiž upíři mohou dovolit nechávat krev
klonovat, a nemusí ji získávat od lidských dárců.215 Tím je lidská složka ve filmu
odsunuta do pozadí a konflikt mezi upíry a vlkodlaky se stává pro zápletku centrálním.
Kontrast mezi upíry a vlkodlaky spočívá nejen ve válce, kterou proti sobě vedou, ale
je patrný také z jejich vzhledu. Upíři jsou zobrazováni jako sofistikovaní, uhlazení
jedinci, již mají k dispozici moderní technologii a zdánlivě nekonečné finanční
prostředky. Lykani jsou naopak neupravení, nosí nevzhledné oblečení, sídlí v tunelech
pod městem a jejich představa zábavy zahrnuje například rvačku pro porovnání
vlastních sil. Dokonce, když na začátku filmu Selene přinese nové kulky, které vzala
211
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jednomu z lykanů, ostatní upíři nechtějí věřit, že by vlkodlaci byli natolik chytří a měli
dostatek prostředků na to, aby něco takového mohli vynalézt.216

Obrázek 12: Lykani v lidské podobě

Tato stylizace je záměrná nejen proto, aby divákovi přiblížila na začátku filmu spíše
upíry než vlkodlaky, ale její účel tkví také v poukázání na historický původ obou ras.
Povýšení upíři žijí v luxusu a zotročují lykany jako své služebníky. Na konci filmu je
tento obraz upraveného, elegantního upíra rozbit spolu s iluzemi Seleny o upíří
nadřazenosti.

Stmívání
Ve filmové sérii Stmívání jsou upíři i celý příběh představeni z pohledu hlavní hrdinky
Belly. I v tomto narativu nejsou upíři a jejich existence všeobecnou znalostí. Hrdinka
postupně během filmu zjišťuje, že její spolužák Edward a jeho sourozenci jsou ve
skutečnosti nesmrtelnými, stovky let starými upíry. Podezření, že nejsou lidmi, pojme
ve chvíli, kdy ji Edward zachrání před přijíždějícím autem a projeví u toho nadlidskou
sílu a rychlost.217
Upíři z tohoto filmu se naprosto liší od původních kořenů a legend, které pronikají do
většiny způsobů zobrazování. Upíři nemají žádnou averzi nebo slabost vůči kříži,
česneku či stříbru. Dřevěný kůl nedokáže jejich kůží proniknout a slunce jim nijak
neubližuje. Nemají prodloužené špičáky ani jinak viditelně změněné zuby a jediný
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způsob, jak je možné je rozpoznat, je podle barvy jejich očí nebo zahlédnutím jejich
kůže na slunci, kdy se vlivem slunečních paprsků třpytí.

Obrázek 13: Edward zachraňuje Bellu

Všichni upíři, se kterými se divák ve filmu setkává, jsou bledí, bez výrazných
špičáků a barva jejich očí je závislá na jejich stravě. Upíři nepotřebují jíst každý den, ale
čím déle jsou bez potravy, tím více se jim rozšiřují zorničky, a to až do takové míry, že
jim může zcela vymizet barva očí. Ta je zcela závislá na typu krve, kterou pijí – pokud
pijí lidskou krev, jsou jejich oči rudé,218 ale po krvi zvířecí mají oči žluté.219
Jedinou skutečnou podobnost s klasickým mytologickým upírem představuje jejich
potřeba pít krev jako obživu, popř. fakt, že se jedná o nemrtvé, a jména, kterými se
nazývají, jsou specifická. Upíři v tomto filmu disponují extrémní silou220 a rychlostí221 –
v běhu dosahují rychlostí vyšších, než mají běžné dopravní prostředky. Jejich tělo je
pevnější než žula222 a jsou-li vystaveni slunci, jejich kůže se třpytí jako diamanty.223
218
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Díky tomu, že jsou de facto nebožtíci, jsou na dotek velmi studení. Nedokážou
regulovat svou tělesnou teplotu a jejich tělo přijímá teplotu okolí. Když je upír jakkoliv
zraněn, nekrvácí. Jediné, co ho skutečně dokáže poranit, je pokousání od jiného upíra.
Velmi rychle a v nadpřirozené míře se regenerují, a proto jsou považováni za
nezničitelné. Tohoto upíra lze zabít pouze roztrháním na kusy a následným spálením, a
to spálením dostatečně rychlým, protože se jeho tělo dokáže znovu pospojovat224 –
zabití upíra je tedy velmi obtížný úkol, který zvládnou jen jiní upíři.

Obrázek 14: Edward na slunci

Upíři v tomto světě vzniknou, pokud je upíří oběť pokousána, ale není zcela mrtva.
Upír produkuje při kousnutí oběti jed, který ji paralyzuje a umožňuje upírovi vysát její
krev. Pokud krev oběti není kompletně vysátá, způsobí jed přeměnu oběti v upíra. To se
však stává velice zřídka vzhledem k tomu, že většina upírů nedokáže odolat lidské krvi
a svou oběť tak zabijí dříve, než nad sebou získají kontrolu – lidská krev totiž na upíry
působí jako droga.225
Přeměna v upíra zesílí a zintenzivní nejen všechny smysly člověka, ale také jeho
nejvýraznější osobnostní rysy a schopnosti. Smysly upírů jsou natolik vyvinuté, že jsou
schopni slyšet a vidět na míle daleko. Mají také silný čich a jsou schopni stopovat kořist
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podle pachu.226 U některých upírů se však po přeměně objeví i další nadpřirozené
schopnosti, které buďto jako lidé neměli, nebo se neprojevovaly dost zjevně na to, aby
si je během života uvědomili. Mezi takové schopnosti patří například vize do
budoucnosti, empatie nebo čtení myšlenek.227 Tyto schopnosti jsou pro každého upíra
individuální, co je však společné pro všechny upíry, je jejich krása a přitažlivost pro
lidi.228
Ve filmu jsou upíři rozděleni na dobré a špatné a film se snaží rozdíly mezi nimi ve
všech ohledech zdůrazňovat. Upíři, kteří pijí zvířecí krev a neútočí na lidi, jsou také
zobrazeni jako rodina, jako skupina, která má mezi sebou silná pouta a navzájem se o
sebe stará, což je má divákovi přiblížit a vyvolat v něm pro tyto postavy sympatie. Tito
upíři také projevují určitou laskavost a péči vůči lidem a nejen ke své skupině. Upíři,
kteří napadají lidi, jsou naopak zobrazeni ve všech ohledech jako nemilosrdné zrůdy,
které mezi sebou žádná pouta nemají, přestože cestují ve skupině, a neváhají jeden
druhého navzájem zradit, pokud si myslí, že jim to přinese nějakou výhodu.
Téměř naprostá nezničitelnost upírů v tomto filmu otevírá cestu, jak prozkoumávat
konflikty, které se ve filmech s upířími protagonisty sice již objevovaly, ale jejich
provedení mělo buďto jiný tón, nebo vedlo k jinému závěru. Jedním ze zásadních
konfliktů, které vznikají, je hrozba upírů vůči lidstvu nebo těm, kdo se jim snaží bránit.
Ve většině ostatních zkoumaných děl mají upíři nějakou slabost, která dává lidem šanci
přežít, nebo s nimi bojovat a uniknout. Film Stmívání ale představuje ultimátního
predátora, kterému není možné čelit. Příběh tento aspekt využívá v zápletce na konci
filmu, kdy se proti „hodným“ vegetariánským upírům postaví „zlý“ upír, jenž se krmí
lidskou krví. Tato postava nemá ve filmu jen funkci antagonisty, ale je přímým
kontrastem upíří rodiny.
Hlavní linie zápletky se ve všech filmech série točí kolem milostného vztahu
Edwarda a Belly a historie, jež vedla k tomuto vztahu, je nezanedbatelným článkem
řetězce, který je nezbytný pro to, aby byl vztah uskutečněn. Carlisle, pomyslný vůdce
skupiny upírů, který byl katolickým knězem, se sám naučil, že upíři nemusí pít lidskou
krev, ale mohou přežít i na krvi zvířecí. To pak naučil všechny upíry, které sám stvořil.
To, že ostatní v jeho rodině tuto zásadu dodržují, pak stojí jen na jejich vlastní vůli a
rozhodnutí. Edward, který se nějakou dobu po své přeměně opravdu krmil jen zvířecí
226
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krví, se rozhodl, že dál nechce tuto zásadu dodržovat a odešel od rodiny s tím, že se pár
let krmil krví lidskou. Právě tento fakt ho nutí Belle říci, že je zabiják, když se ho Bella
zeptá na jeho pravou identitu.229 K zvířecí dietě se Edward následně vrátil z vlastního
rozhodnutí, protože brát životy myslících bytostí ho tížilo na duši.
Je možné argumentovat tím, že jeho zvláštní schopnost číst myšlenky ho k takovému
rozhodnutí predisponuje. Jelikož Edward může číst cizí myšlenky, má schopnost
soucítit se svými oběťmi. V jeho rodině jsou další dva upíři s podobně silnými
vlastnostmi, avšak zbytek rodiny nemá žádné takové schopnosti a to, že oni také
zůstávají u zvířecí diety, dokazuje, že rozhodnutí ublížit nebo neublížit lidem je pro
upíry zcela vědomé.

Obrázek 15: Rodina Cullenových vítá Bellu230

Co dělá film Stmívání a způsob zobrazování upírů v něm unikátním, je fakt, že
Stephenie Meyer, autorka předlohy pro film, se nijak nedržela upířích legend a mýtů a
tradičních způsobů popisu upířích schopností a vzhledu, a naopak tyto tradiční legendy
ve svých knihách používá jako zdroj pobavení pro své upíří postavy. Tento odklon
přidává upířímu mýtu nové rozměry. To, že se autoři nemusí držet zavedených
konvencí, naznačuje, že vývoj, kterým prošli upíři v médiích na konci dvacátého století,
je přímou odpovědí na neměnný mýtus a s ním spojené obrazy. Protože tradiční
229
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zobrazení upírů už nemohlo poskytnout potřebnou personifikaci, musejí se v tomto
filmu upíři změnit. Děje se tak nejen proto, aby lépe vystihli změněnou společnost a její
potřeby, ale také proto, že tradiční způsob zobrazování upírů nedokáže postihnout
všechny žánry a náměty, které se objevují v tomto příběhu.
Tím nejzákladnějším podnětem, který má film potřebu zdůraznit, je právě
nerozeznatelnost upířích protagonistů, v chování i ve stylu myšlení, od lidí. Rodina
Cullenových je zobrazena, jak žije v krásném moderním domě, kde každý má svůj
vlastní pokoj. Upíři spolu tráví rodinný čas hrami a sdílením zájmů. Vytvoření
společenské jednotky založené na principu nalezené rodiny je jedním z velmi
populárních prvků nejen ve fikci, ale i v jiných mediálních tvorbách současnosti,231 což
ještě více utvrzuje lidskost upířích postav.
Polidštění upírů je použité ve filmu Stmívání proto, aby romance mezi člověkem a
upírem byla pro obecenstvo uvěřitelná a akceptovatelná. Toto polidštění má ve filmu
dva efekty: prvním je romantizování upírů za účelem získání sympatií obecenstva. Tvor,
který se chová a myslí podobně jako lidé, je pro obecenstvo přijatelnější a sympatičtější
než postava, která se viditelně odlišuje vzhledem a chováním. Tento princip je velice
často užíván i v médiích určených dětem, a jako pravidlo je univerzální.232 Druhým
efektem je představení této romance jako reálně uskutečnitelné, a to díky tomu, že se
vytrácí element zakázané lásky. Tím, že zobrazení upíři nejen dodržují lidská morální
přesvědčení a pravidla, ale také je sami cítí, narušují hranici mezi predátorem a kořistí
určenou jejich náturou, čímž se ztrácí nejzákladnější překážka v romanci, která by ji
posunula do teritoria zakázané lásky.

Flynn Carsen 3: Jidášův kalich
Film Flynn Carsen 3: Jidášův kalich si obratně hraje s percepcí diváka a prezentováním
upírů. I když jsou dvě z upířích postav představeny divákovi již v prvních dvaceti
minutách hodinu a půl dlouhého filmu, jejich prvotní zjev na obrazovkách neprozrazuje
nic ohledně jejich nemrtvého původu. Hlavní upíří antagonista je zprvu představen jako

231

Family of Choice. In: TV Tropes [online]. [cit. 2019–07–23]. Dostupné z:
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/FamilyOfChoice
232
GOLDSTEIN, Thalia R. a Kayla ALPERSON. Dancing bears and talking toasters: A content analysis of
supernatural elements in children’s media. Psychology of Popular Media Culture [online]. 2019 [cit. 2019–
07–23]. DOI: 10.1037/ppm0000222. ISSN 21604134. Dostupné z:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=pdh&AN=2019
–05390–001&site=eds–live&scope=site&lang=cs
72

profesor historie,233 který přednáší studentům o Vladu III. Tepesovi, přezdívaném
Drákula.234 Přednáška je vedena postavou profesora Lazla, který studenty ujišťuje, že
Drákula byl jen velmi krvežíznivý člověk, přičemž na konci filmu se on sám odhalí jako
Drákula.235 Druhá z upířích postav je nejdříve zobrazena jako zjevení ve snu hlavního
hrdiny.236 Hrdina se s ní pak setkává v okamžiku, kdy vyjde z hotelu a slyší její zpěv,
který mu připomíná zmíněný sen, a následuje zpěv až do baru ve starém kostele, kde
potkává mladou zpívající ženu.237 To, že je tato žena upír, se divák dozvídá postupně
společně s hlavním hrdinou.

Obrázek 16: Simone se odhaluje jako upír

Potom, co se Flynn setká se Simone, ženou ze svého snu, stává se postupně svědkem
několika momentů, kdy Simone projeví až nadlidské schopnosti – ať je to skok z místa
do velké dálky238 či nadlidská síla239 nebo přiznání Simone, že se Flynnovi ve snu
zjevila záměrně.240 To, že je Simone upír, se Flynn dozví až potom, co ho Simone
zachrání od pronásledovatelů,241 a to tím, že se před nimi zhmotní a pomocí teleportace
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je téměř všechny zneškodní. Na konci šarvátky je však postřelena, Flynn se ji snaží
ošetřit a zjišťuje, že nemá žádný puls, nicméně žena se po chvíli sama zvedne.
V tomto filmu se může
divák setkat se dvěma
druhy upírů. Prvním jsou
postavy
profesora

Simone
Lazla

a

(neboli

Drákuly), kteří se od lidí
vizuálně
Jediným

nijak

neliší.

viditelným

rozdílem jsou prodloužené
špičáky, které může upír
Obrázek 17: Drákula v přestrojení za profesora Lazla

vysunout,
útočit.242

když

chce

Mezi

jejich

schopnosti patří již zmíněná nadlidská síla, ale také schopnost se rozplynout do oblaku
prachu.243 Avšak divákovi jsou upíři představeni i z trochu jiného úhlu pohledu. Na
konci filmu, když jsou hrdinové polapeni poskoky ruského agenta snažícího se vzkřísit
Drákulu pro své plány, se část těchto poskoků zjeví vrčící, s velmi bledou, viditelně
rozpadající se kůží a propadlýma modře zářícíma očima. 244 Těmto upírům schází
jakákoliv vlastní vůle, jen bez rozmyslu poslouchají rozkazy a vzhledově se jasně liší od
postav Simone a Drákuly.
Na zobrazení upírů je v tomto filmu zajímavé to, že indikuje, že upíří jsou náchylní k
nemocem. Drákula, který se roky vydával za profesora Lazla, totiž před svým
odhalením působil jako starý postižený muž. To bylo dle jeho slov způsobeno tím, že se
napil cholerou nakažené krve, což oslabilo jeho tělo, avšak ne natolik, aby zemřel.245
Pro všechny zobrazené upíry jsou smrtelné jen tři věci: useknutí hlavy, sluneční svit
a kůl z osikového dřeva.246 Pokud je některý z upírů usmrcen, rozpadne se na prach.
Když však umírá postava Vlada Drákuly, vzplane v ohnivých plamenech a shoří na
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popel.247 Simone na konci filmu také umírá, rozpadne se však na zlatavé částečky,
pomalu a bezbolestně.248
Divák stráví značnou část filmu s postavou Simone, a tak může pozorovat, že i přes
skutečnost, že je upír, si zachovává lásku k lidem, umění a životu. Za svůj cíl si sama
určila střežit tajemství Jidášova grálu, jelikož si nepřeje, aby se dostal do špatných
rukou. Simone má jakýsi odpor ke své upíří nátuře a má pocit, že přeměna jí vzala její
život a budoucnost.249 Přesto se snaží si svoji existenci zpříjemnit. Její osobnost a
moralita se nezdají být nijak změněny vampyrismem. Jen upíři přeměnění Drákulou, se
kterými se setkává divák na konci filmu, vykazují znaky zbavení své osobnosti a vlastní
vůle, a jsou jen postradatelnými poskoky.

Obrázek 18: Upíři ovládáni Drákulou

I přes tyto rozdíly se dá říci, že se film drží co nejjednoduššího způsobu zobrazování
upírů. Hraje si s motivy hodného a zlého upíra, a i přes snahu přiřadit alespoň jedné
postavě dostatečnou osobnost a historii, zobrazení upírů není pro film důležité. Jelikož
hlavním cílem tohoto filmu je především pobavit diváka a navázat tematicky a stylově
na předchozí filmy ze série o Flynnu Carsenovi, pro postavy upírů je dostačující, aby
nesly jen základní znaky, které budou pro diváka rozeznatelné, a hlubší symbolika není
potřebná.
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Tato tvůrčí volba vypovídá o zásadní změně, kterou prošla image upíra v obecném
povědomí lidí. Prodloužené špičáky jako jediný znak dostačují k identifikaci upíra a
schopnost upírů moralizovat vypovídá o změně vnímání upírů i ze stránky jejich
původu a motivace. Volba umístit do tohoto filmu dvě stěžejní postavy upírů, postavené
ve svých cílech proti sobě, je jasným důsledkem toho, že pro diváka už není dostačující
mít před sebou jen krvežíznivou nestvůru, ale potřebuje i upíra, se kterým se dokáže
identifikovat. Upíra, který ve své nelidskosti nachází dostatek lidskosti, aby se s ním
mohl divák ztotožnit.

Přežijí jen milenci
Film Přežijí jen milenci se ve svém průběhu nezabývá původem upírů, ale jejich
existence je v daném světě samozřejmostí. Divák je hned v úvodní scéně seznámen
s hlavními postavami, manželským párem Adamem a Evou. To, že jsou upíři, vychází
najevo až postupem času, ale indicie jsou divákovi poskytovány hned od začátku: Eva
vychází ven jen po západu slunce,250 Adam prosí známého, aby mu pořídil dřevěnou
kulku,251a jejich kůže je velmi bledá. Divákovi pak tyto náznaky potvrdí scéna, ve které
si Adam v převleku doktora jde do nemocnice koupit krev.252 Eva si krev vyzvedává od
svého známého, který ji obstarává v místní nemocnici.253 Když se pak oba vrátí domů,
odlijí si krev do malé skleničky a poté, co krev vypijí, spatří divák v jejich ústech
dlouhé špičáky, které v jiných scénách vidět nejsou.254
Ve filmu je několik okamžiků, v nichž Adam i Eva svádí vnitřní boj, aby nenapadli
člověka. Když Adam prochází nemocnicí, narazí na ženu, která je ošetřována na
pohotovosti s otevřenou krvácející ránou.255 Eva se pak s podobnou situací setkává
v letadle do Detroitu, kde se jeden pasažér pořeže o plechovku.256 Oba v té situaci
zaměří svou pozornost na ránu a kapající krev, ale po chvíli svůj pohled odvrátí a
odolají svým instinktům. Z filmu je patrno, že jejich odhodlání není závislé na tom, že
si cení lidského života, protože krev získávají od nemocnic, zatímco většina lidí má
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krev kontaminovanou.257 Závěr filmu však naznačuje, že i tito odhodlaní „moderní“
upíři jsou schopni prolomit svou zásadu. Adam a Eva jsou postaveni před svou vlastní
smrtelnost, když po několikadenním hladovění narazí na mladou dvojici, ke které
přistoupí s vyceněnými zuby a úmyslem je vysát.258

Obrázek 19: Eva pije krev

Film se však ve svém zobrazení těchto dvou postav nesoustředí pouze na upíří
náturu, ale také na jejich vztah a na to, jak si i přesto, že jsou ve skutečnosti jen
krvežíznivými zabijáky, zachovávají svou lidskost a určité morální zásady. To vše i přes
skutečnost, že Adam v rámci celého filmu oslovuje lidi jako zombie, považuje je za
slepé ovce následující dav, který postupně ničí kulturu, cítí hněv a truchlí nad smrtí
Liama, člověka, jehož považoval za přítele. 259
Adam během filmu bojuje s depresí a existenciální nejistotou, o kterých si Eva
myslí, že je má Adam od té doby, co trávil čas s Byronem a dalšími romantiky
devatenáctého století.260 Pochmurnost a negativní náhled na současný svět se projevují
v jeho izolovanosti od společnosti a pohrdáním moderními technologiemi. Jeho dům je
pokryt nejrůznějšími kabely a adaptéry, které udržují v chodu starou elektroniku, a
Adam tak není nucen užívat přístroje moderní.261 Ve svých konverzacích s Evou se
257
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pohoršuje nad tím, jak lidé pomalu ničí svět svým konzumerismem a bezohledným
chováním k planetě,262 na stěně pak má vystaveny obrazy známých vědců, spisovatelů a
hudebníků z průběhu času.263
Eva je jeho naprostým opakem. Je schopna zastavit se a radovat se z okamžiku,
dovede ocenit život a přírodu kolem sebe.264 Když se balí na cestu do Detroitu, plní si
kufry knihami, jež s radostí probírá a čte a dlouho se rozhoduje, které si s sebou vzít.265
Zároveň s tím se nebrání novým technologiím266 a kontaktu s vnějším světem.267 Její
okolí a město, ve kterém žije, ještě silněji podtrhují její cit pro život. Na rozdíl od
Adama, který žije v Detroitu, městě zobrazeném jako chátrající a téměř opuštěné, žije
Eva v Tangeru, městě, které je plné života i v noci.
Oproti většině filmů, které nějak aplikují upíry do svého narativu, není pro tento
snímek důležité zobrazit původ upírů, tj. jak vznikli, jak mohou být stvořeni nebo zabiti.
Centrálním tématem filmu je bytí samotné a jeho různé podoby. Proto je také na
hlavních postavách zdůrazněn kontrast mezi nimi samými a jejich vnitřní i vzájemná
rovnováha. Oba upíří jsou jak filozoficky a povahově, tak i vzhledově, svými vlastními
protiklady a prožitky či způsoby jednání s okolním světem stěžejní pro zobrazení tohoto
rozdílu.

Obrázek 20: Eva a Adam mluví přes videohovor
262

Přežijí jen milenci, 2013. 0:26:05–0:26:20.
Přežijí jen milenci, 2013. 0:56:39–0:57:10.
264
Přežijí jen milenci, 2013. 0:54:10–0:54:55; 0:40:34–0:40:39.
265
Přežijí jen milenci, 2013. 0:31:25–0:32:54.
266
Přežijí jen milenci, 2013. 0:24:28–0:25:34.
267
Přežijí jen milenci, 2013. 0:31:14–0:31:24.
263

78

Adam je většinu času uzavřen v rozpadajícím se domě, obléká se do tmavých barev,
má tichý hlas a melancholickou povahu. Eva, obklopena barvami, žije v domě, který je
přeplněn literaturou a krásnými věcmi, jež nasbírala. Bývá oblečena do zářivých barev,
její hlas je výrazný a melodický, nebojí se promluvit. Film všechny tyto rozdíly
znázorňuje jak v prostředí a vzhledu hlavních postav, tak i v reakcích ostatních postav
na ně. Adam je pro Liama a jeho známé záhadným, ale přitažlivým elementem, o
kterém se chtějí dozvědět více, nicméně narážejí na jeho ochrannou stěnou izolace.
Dokonce i dobře míněné rady se setkávají s chladným pohledem a odmítnutím. Eva
však s lidmi interaguje, raduje se v jejich společnosti, pozoruje je, a když s nimi mluví,
vítá je jako staré přátele.
Soustředění filmu na lidskost upířích postav, na jejich vášně, strasti, problémy a
touhu nechat na tomto světě vlastní odkaz, podněcuje diváka, aby se díval na svět jejich
očima. Aby v dlouhém osamělém nočním životě našel to kouzlo, které v něm našli
protagonisté, a seznámil se se svou vlastní kulturou skrze jejich zkušenost. I přes
dlouhověkost a zdánlivou nesmrtelnost jsou upíři také zranitelní a smrtelní a jejich
touha zanechat po sobě pevnou stopu je žene dál v objevování světa takového, jaký je.
Zobrazení upírů ve filmu Jen milenci přežijí se primárně zakládá na idei
sympatického upíra, upíra, který hledá důvod pro svou existenci a jeho vnitřní boj ho
přibližuje k porozumění lidstvu,268 ve filmu je však tento koncept využit jinak. Upíři
neprožívají vnitřní konflikt proto, aby se smířili se svou vlastní existencí a sblížili se
s okolním světem; zde je vnitřní konflikt upíra Adama okolním světem způsoben. Adam
ani Eva svou existenci nijak nepopírají, netrpí existenciálními otázkami ohledně dobra
či zla nebo zda je to, že pijí lidskou krev, zatracuje. Oba svou existenci naprosto
přijímají.
Adamovo existenciální dilema pak vychází z toho, že si jeho tvořivý duch po sobě
přeje zanechat kulturní dědictví, ale zároveň s tím svět, který se kolem něj mění až
závratným tempem a je jiný, než si představoval, a kulturní hodnoty lidstva se natolik
proměnily, že on sám se s nimi nedokáže ztotožnit. Film ale také prozkoumává
skutečnost, jak dokáže být nesmrtelná existence osamělá, což také vystihuje způsob,
jakým se většinu času postavy objevují na obrazovce. Ať už je to Adam zamčený ve
svém starém domě či Adam s Evou, kteří projíždějí naprosto prázdnými ulicemi
268
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Detroitu, film jejich dlouhou a částečně osamělou existenci zdůrazňuje právě okolím, ve
kterém se oba vyskytují.

Obrázek 21: Eva a Adam

Co děláme v temnotách
Film Co děláme v temnotách uvádí upíry na obrazovku hned ve svém začátku. V úvodu
se divák dozvídá, že jednou za pár let se pořádá na Novém Zélandu takzvaný
„Bezbožný maškarní ples“, a že tým dokumentaristů dostal svolení zde natáčet od jedné
skupiny, která se této události účastní. Dále je hned v následující scéně představen první
z upírů, který se po zazvonění budíku sápe z rakve, aby ho vypnul, načež se snaží
z rakve vstát, jak to dělávali ikoničtí upíři ze starých filmů, jako například hrabě Orlok
z filmu Nosferatu.269 Upír se však během zvedání zasekne, musí se podepřít a viditelně
se namáhá, aby se mu podařilo se zvednout.270 Upír je pak představen jako Viago a je
oblečený do oblečení ze začátku devatenáctého století. Následně se upír obrátí na
kameru a vypráví o sobě a o své denní rutině: dojde k oknu se slovy „tato část je pro mě
vždy hodně strašidelná“, a opatrně se pokouší rozhrnout těžké závěsy, aby zjistil, zda už
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je venku tma.271 Následně jde vzbudit své spolubydlící, kteří jsou také upíry, a to
Deacona, Vladislava a Petyra. Deacon na optání, jakou měl noc, odpovídá, že se
proměnil ve psa a „vrznul si“.272 Když jsou otevřeny dveře do Vladislavova pokoje, na
chvíli je vidět mužská postava vznášející se u stropu, jež je obklopena nahými ženami a
vlající červenou látkou.273 Následně Viago vede kameramany do sklepa, kde spí
v kamenné rakvi Petyr, nejstarší z upírů v domě.274
Tento upír vypadá zřetelně jinak než ostatní: má zašedlou kůži, holou hlavu, všechny
jeho přední zuby jsou natolik dlouhé a ostré, že znatelně přesahují rty, které kolem nich
upír nedokáže zavřít. Také má velmi dlouhé nehty podobné drápům, podlouhlé a špičaté
chrupavky uší a velmi bledé, až bezbarvé duhovky.275 Později Viago zmiňuje, že
Petyrovi je osm tisíc let.276

Obrázek 22: Viago budí Petyra

Všichni ostatní upíři z tohoto domu však mají mnohem lidštější vzhled. Krom
zastaralého stylu oblékání jsou charakterističtí bledší barvou kůže a dlouhými špičáky.
Většina ostatních upírů, se kterými se divák seznamuje v průběhu filmu, má převážně
lidský vzhled pouze s dlouhými špičáky. Upíři mohou létat a mohou se také proměňovat
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v různá zvířata277 či hypnotizovat své oběti.278 Nejsou vidět v zrcadlech, jsou však vidět
na fotografiích a na videu. Upíři nesnesou slunce,279 stříbro,280 česnek a křesťanský
kříž.281
V tomto filmu není ani tak podstatný vzhled upírů, ale spíše jejich chování. Potom,
co Viago představí kameramanům své spolubydlící, je uspořádána domácí schůze,282
kde se převážně Viago snaží ostatní přesvědčit, že je nutné, aby také pomáhali
s domácími pracemi.283 Tato debata se zvrtne v menší hádku a během ní jsou postavy
dále představeny, je naznačen například jejich věk i jejich osobnost. Když situace
eskaluje, dva z upírů vzlétnou a začnou na sebe syčet s vyceněnými špičáky.284
V následujících scénách je vidět, jak Vladislav vysává stěny a strop s pomocí své
levitace, Viago čistí zuby Petyrovi, nebo jak Viago vyrábí keramiku v rámci svého
koníčku. Všechny tyto titulní scény jsou proloženy fotkami těchto čtyř upírů a jejich
zážitků.
V následující sekvenci jdou upíři do města a po dlouhé přípravě, kdy se snaží obléci
tak, aby byli přitažliví a moderní, jejich oblečení spíše vyčnívá a přitahuje negativní
pozornost. V jednu chvíli pak Vlad mluví o tom, že je potřeba, aby si upíři dávali pozor
na to, aby je lidé neodhalili. Když však prochází městem, potkávají spoustu dalších
upírů, se kterými se i znají.285 Když se Viagovi nakonec podaří úspěšně oslovit mladou
dámu, kterou si přivede domů, a následně se ji pokusí vysát, nepodaří se mu to a celý
pokoj i Viago jsou potřísněni krví.286 Tato scéna má ve své podstatě divákovi dokázat
nešikovnost a neobratnost těchto postav. V pozdější scéně se upíři snaží chytit a zabít
mladého muže Nicka, přivedeného do domu proto, aby se stal večeří. I když před nimi
Nick utíká, neprojevuje žádný strach či respekt,287 ale spíše podráždění z celé situace.
Díky komickému prvku, kterého se film snaží docílit, se vytrácí prvek hrůzy, což
vlastně nutí diváka, aby si upíry nespojoval se strachem. To, že upíři ztrácejí pro diváka
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svůj strašidelný aspekt, jej přiměje k tomu, aby s těmito postavami částečně soucítil a
identifikoval se s nimi.
Jedním z nejzásadnějších momentů filmu je pak scéna, ve které jdou upíři na
Bezbožný maškarní ples. Tato scéna naprosto boří jakýkoliv zbytek očekávání, které
mohl divák dosud mít. Konotace spojené s tímto plesem a způsob, jakým se postavy o
plesu vyjadřují, mohou diváka dovést k přesvědčení, že se jedná o nějakou noblesní
místnost plnou sofistikovaných upírů v drahých maskách. Co je však divákovi
představeno, je místnost podobná tělocvičně, ozdobená spíše levnějšími dekoracemi a
světelnými řetězy, kde také hraje moderní muzika a jsou zde nejrůznější masky a
kostýmy. Upíři, zombie a čarodějnice se mezi sebou baví nebo spolu tančí. Součástí
večera je tombola a je připraveno malé občerstvení.288 Celá tato scéna připomíná spíše
výjevy z amerických středoškolských třídních srazů nebo z jiných podobných akcí.
Zároveň se zde divák konečně setkává s postavou „The Beast“, kterou byl divák dosud
veden si představovat jako démonické stvoření.289 Když je však tato postava konečně
představena, divák zjišťuje, že je to vlastně upírka, která se před nějakou dobou rozešla
s Vladislavem tím způsobem, že ho přibodla k lampě.290

Obrázek 23: Viago, Deacon a Vladislav se chystají do města

Způsob, jakým celý film zachází s postavami, jak je zobrazuje a také jak jedná
s jejich vztahy, může být vystižen jako naprostý zvrat divákova očekávání. Všechna
očekávání, která mohl divák mít, jsou buďto úplně vyvrácena, anebo jsou naplněna
288
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takovým způsobem, který divák nečekal. Film upíry nijak nezkrášluje ani
neromantizuje. Upíři, které divák vidí, jsou představeni jako zbrklá, společensky
neohrabaná individua, jež o sobě mají až příliš vysoké mínění. Film také velmi silně
ukazuje, jak upíři, kteří se snaží „zapadnout“ do společnosti, spíše vyčnívají a přitahují
opačnou pozornost, než kterou by si přáli.
Co děláme v temnotách není prvním ani jediným parodickým filmem s upíří
tematikou, je to však jeden z mála filmů, který si nebere jako inspiraci jeden konkrétní
námět.291 Snímek pojímá velké množství odkazů na jiné upíří filmy, jako jsou například
zmíněný film Nosferatu či později zmínka o hrdinovi Bladeovi. Film se však odlišuje od
jiných parodií tím, že neschopnost a trapnost postav a situací není nijak přehrávána či
zveličována,292 ale působí poměrně upřímně, jako by zobrazené postavy skutečně byly
tak společensky neohrabané a nešikovné. To v divákovi jen posiluje dojem absurdity a
zdůrazňuje parodované momenty.

Obrázek 24: Viago po večeři

Styl parodie využitý v tomto filmu vytváří v divákovi naprosto odlišný dojem. I když
snímek částečně paroduje hororový žánr, jeho hlavní fokus je zaměřen na upíry
samotné. Tento styl zobrazení postav a všechny zvraty v očekávání nemají sloužit jen
pro pobavení diváka, ale snaží se také oslabit jeho představy a kolektivní povědomí o
291
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tom, co upír vlastně je. Divák očekává, že upír by měl být charismatický, kompetentní,
nadlidsky silný a až instinktivně děsivý, a to přes všechen svůj šarm. A právě takový
žádný z upírů, zobrazených v tomto filmu, není. Jejich připodobnění k nemotorným
bláznům nejenže bourá očekávání, ale také naprosto vyvrací jejich vážný mytologický
původ a dělá si legraci, a to ne na úkor diváka, ale na úkor samotného upířího folkloru a
jeho moderního zpracování.
To, že je upír v tomto filmu zobrazen jako „trochu neohrabané pometlo“, a fakt, že
tento styl zobrazení v divákovi rezonuje, však svědčí o tom, že trend v zobrazování
upírů se v médiích natolik změnil, že se i to, co upír pro společnost představuje,
odchýlilo od zažitých norem. Aby tato parodie fungovala a zaujala diváka stylem,
jakým je natočena, vyžaduje u diváka jistou úroveň nostalgie. Nostalgie věcí, které se
již na obrazovkách nevidí tak často a ke kterým divák přistupuje s určitou
samozřejmostí. V opačném případě by ho film mohl spíše nudit tím, jak užívá zažitá
klišé – a jsou to právě klišé, jež provází zobrazené upíry v tomto filmu a která se značně
vytratila z jiných mediálních obrazů upíra.

5.1.2.

Seriály

Buffy, přemožitelka upírů
Na první pohled jsou upíři v seriálu Buffy přemožitelka upírů nerozeznatelní od lidí a
hned v úvodu je divákovi takový upír představen. Dva mladí lidé, muž a žena, se
vloupají do školy a když se procházejí prázdnými chodbami, dívka se vystrašeně dotáže
muže, zda ve škole opravdu nikdo není. Když ji mladík ujistí, že jsou opravdu sami,
dívka se ohlédne kolem a v momentě, kdy se obrátí zpátky na chlapce, se její obličej
kompletně změní. Na jejím čele se vytvoří vrásčité hřbety, které sahají až k nosu,
špičáky a přední zuby se jí prodlouží a její oči se změní v jasně žluté. Žena pak mladíka
napadne a zakousne se mu do krku.293 Všichni upíři zobrazení v tomto seriálu pak sdílí
tento vzhled vždy,294 když útočí na své oběti, a dokážou změnit tuto svou podobu dle
vůle. Starší upíři však mohou být permanentně ve své démonické podobě.
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85

Upíři jsou v tomto seriálu představeni jako démoni.295 Dle legendy se poslední
démon, který opustil zemskou sféru, nakrmil člověkem a promíchal jejich krev. Člověka
následně posedl démon, takže pak pokousal další lidi s tím že, některé napadené jen
zabil a u jiných, z kterých se napil, smíchal svou krev s tou lidskou proto, aby se další
osoby postupně stávaly démony.296 Tato transformace nastává po smrti člověka, tedy
potom, co se z něj napil upír a dal člověku napít ze své vlastní krve. 297 V hrobě pak
lidská duše opustí své tělo a démon může zaujmout její místo.298

Obrázek 25: Upír s upíří tváří napadá člověka

Upír teoreticky dokáže získat lidskou duši zpátky, a to pomocí kletby,299 ale většina
upírů by se o to dobrovolně nepokoušela. Protože je upír z části démon, jeho osobnost
se oproti té lidské razantně mění. Většina upírů se stává krutými, nelítostnými démony
žíznícími jen po krvi. Lidé, kteří byli stydliví a sociálně neohrabaní, se mohou stát
sebevědomými svůdníky proto, aby si získali své oběti.300
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Upíři mají velkou sílu301 a dokážou se zregenerovat z větších zranění, když se napijí
krve.302 Jakmile jsou však probodnuti dřevěným kůlem do hrudníku, rozpadají se na
prach.303 Kříže a svěcená voda jim dokážou ublížit,304 slunce je pro ně smrtelné,305 ale
nejjistější je probodnout je dřevěným kůlem nebo jim useknout hlavu.
V tomto světě neexistují jenom upíři. Pozorovatel Giles, který má učit přemožitelku
Buffy, jak bojovat se silami zla, vyjmenovává další tvory jako vlkodlaky, zombie,
incuby a sukuby a obecně démony.306 V pozdějších sériích seriálu se některá z těchto
stvoření i objevují a přibývají další. Avšak upíři zůstávají v seriálu stěžejním a
úhlavním nepřítelem. Ve většině epizod je hlavní hrdinka ukazována divákovi, jak se v
noci prochází po hřbitovech proto, aby zabíjela nově povstalé upíry. 307 Také hlavní
antagonista je upír, který si říká Pán. Je to upír, jenž je v seriálu jedním ze starších
upírů, a jeho obličej je permanentně přetvořen do démonické podoby. 308 Jeho cílem je
osvobodit se z místa, kde je uvězněn, pomocí krve přemožitelky a otevřít přitom
Pekelnou bránu.
Toto provázání pekla a démonických entit s upíry má v seriálu svoji funkci. Když je
upír pro diváka představen jako démon, získává tak asociaci s naprostým zlem, které
nelze nijak zvrátit, a divák tedy vnímá upíry jako protivníky, které musí hlavní hrdinka
zabít a porazit. To, že jejich démonická tvář ztrácí velkou část lidského vzhledu, tento
démonický původ jen více potrhuje. Také to ale pomáhá tomu, aby člověk, jenž se stal
upírem, nemohl být dále spojován se svou původní lidskou osobností. To, že v momentě
proměny na upíra ztrácí postava jakékoliv lidské city a získává touhu po krutosti a
zabíjení, má v divákovi utvrdit pocit, že člověk, který zemřel, je skutečně mrtvý a jeho
místo nyní zaujímá démon. Ani Angel, upír, jenž díky kletbě získal zpět lidskou duši,
není tím samým člověkem, kterým býval před svou proměnou. Jeho získaná duše ho
sice přiměje k tomu, aby pomáhal boji se zlem z vlastní vůle, kromě Buffy jsou však
všichni její přátelé i Giles z Angela nervózní a nevěří mu, že by skutečně byl „hodným“
upírem.
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Démonický původ upírů není jenom vypravěčským nástrojem pro objasnění jejich
existence v očích diváka, ale je to také jakýsi způsob, jak navázat na upíří mýtus a
zároveň jej i rozšířit. Díky dlouholeté folklorní tradici upírů na venkově, kde se
křesťanské a pohanské tradice mísily téměř k nerozeznání, upíři získávali v očích
křesťanů někdy až status ďábla či démonických sil pekla.
V seriálu Buffy, přemožitelka upírů pak
dochází k tomu, že se tyto dva koncepty
víry a démonické existence propojují, aby
tvůrci

dokázali

vytvořit

dostatečně

objemný mytologický svět, se kterým pak
mohou pracovat nejen na úrovni upírů, ale
i jiných nadpřirozených jevů, jež jsou
součásti světa tohoto seriálu. To je jasně
vidět na tom, že kořeny upírů sahají až k
démonům, kteří obývali Zemi před lidmi,
a odešli do jiných dimenzí, ale přitom jsou
zranitelní křížem a svěcenou vodou, což
jsou symboly náboženství, které vzniklo
až dlouho po jejich vlastním vzniku.
Protože se však tvůrci seriálu nesnažili
upíří mýtus naprosto přetvořit, nýbrž ho
jen oživit a poskytnout divákovi nové
nápady a podněty, zapracovali klasický
upíří mýtus a pověry s upíry spojené do
démonické verze tak, aby pro diváka byli

Obrázek 26: Pán z Buffy, přemožitelka upírů

upíři

stále

dobře

rozeznatelní.

Pravá krev
Seriál uvádí diváka do světa, kde jsou upíři již začleněni do lidské společnosti, i když se
tomu tak stalo nedávno. Mladý pár se zastaví v motorestu, kde tabule propaguje, že mají
„Tru blood“309 neboli synteticky vyrobenou krev, která byla vynalezena v Japonsku.
V malém obchodě běží v televizi debata o začlenění upírů do společnosti, o této
syntetické krvi a o tom, že díky ní upíři odhalili svou existenci světu, protože chtějí být
309
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součástí společnosti.310 Když mladá dvojice vejde do obchodu a dojde za prodejcem, ten
je velice bledý. Mladí lidé mu začnou pokládat až urážlivé otázky ohledně upírů a
prodejce jim začne agresivně odpovídat, když je přerušen dalším zákazníkem,311 který
na mladíka vycení zuby a dva z předních řezáků se mu se zvukem podobným ostřenému
noži protáhnou do špičatých hrotů.312

Obrázek 27: Upír odstrašuje mladíka v obchodě

Tato scéna obecně uvádí diváka do středoamerického městečka, kde jsou názory na
nové začlenění upírů do společnosti velmi roztříštěné. Někteří je přijímají, jiní od nich
očekávají nové sexuální vztahy,313 ale velká část obyvatel naopak nechce mít s upíry nic
společného,314 anebo si dokonce přejí, aby upíří přestali existovat;315 jiní je pak chtějí
zneužít pro svůj finanční prospěch.316 Když je divákovi představena hlavní hrdinka
seriálu, Sookie, nachází se mladá dívka v hospodě, kde pracuje jako servírka.317 Do
podniku přijde během večera větší množství lidí a když jim Sookie servíruje, divák se
dozvídá, že Sookie umí číst lidem myšlenky.318 Tato schopnost jí pomůže, když přijde
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do hospody upír a pár zákazníků ho osloví a přisedne si k němu.319 Sookie zaslechne
myšlenky upírových společníků, které se jí zdají podezřelé. Jakmile trojice odejde
z podniku, Sookie je následuje a nachází onen pár, jak se pomocí medicínských
pomůcek snaží z upíra vypumpovat všechnu krev, kterou pak zřejmě chtějí prodat.320
Dívka je tedy vyruší a zastaví v jejich činnosti. Potom, co je od upíra odežene a pomáhá
mu z pout, je vidět, že upír byl znehybněn tím, že mu přes končetiny a kolem krku
útočníci položili stříbrný řetízek, který mu nechává na kůži vypálenou stopu.321
I když jsou upíři zranitelní stříbrem, slunečními paprsky322 a probodnutím, jejich
nelidská podstata jim také dává určité schopnosti: dokážou být velmi rychlí a mají
nadlidskou sílu

323

a také umí lidi hypnotizovat.324 Jinak je však jejich vzhled

nerozeznatelný od lidského. Jediné, co je skutečně odděluje vizuálně, je bledší pleť a
případně prodloužené horní řezáky. Všichni upíři v tomto seriálu jsou vlastně nemrtví –
jsou to lidé, kteří byli po smrti přeměněni v upíry. Tato přeměna nastává tak, že upír
vysaje člověku pokud možno všechnu krev v těle, a následně mu poskytne část své
krve. Upír a člověk jsou spolu pak pohřbeni do hrobu, kde nastává finální transformace
člověka v upíra.325 Potom, co nový upír vstane z hrobu, je považován za
novorozeného.326 Nový upír má téměř neovladatelnou žízeň po krvi.327 Mezi novým
upírem a jeho stvořitelem pak také vzniká pouto, které dovoluje stvořiteli mladého upíra
částečně kontrolovat, volat ho z velké dálky a cítit, kdy je mladý upír v nebezpečí.328
Upíra je možné zabít, a to tím, že je probodnut do hrudníku. Když se tak stane, upír
vybuchne a jeho tělo se rozpadne do krvavého zbytku měkkých tkání.329
Ke konci sezóny se divák také dozvídá, že upíři mají i své vlastní zákony, které musí
dodržovat. Upír Bill zabije jiného upíra a je postaven před radu, kde musí svůj čin
obhájit a akceptovat rozsudek, který je mu udělen.330 Jeho trestem je to, že má jako
náhradu za zabitého upíra přeměnit mladou dívku v novou upírku.331 Před ním je jiný
319
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upír souzený za to, že pil z člověka patřícího jinému upírovi, a je odsouzen k tomu, aby
mu byly vytrženy ostré řezáky, a nemohl tak pít z lidí po následující tři měsíce, což je
doba, za kterou mu narostou zuby zpět.332

Obrázek 28: Bill učí svou svěřenku pít „Tru Blood"

V této části se divák dozvídá dvě různá fakta o upírech: jeden o jejich biologii a
druhý o jejich společnosti. Předseda dohlížející na tato odsouzení je upír, který původně
jako člověk sloužil španělské inkvizici, a po své přeměně hledal podobný účel, který by
ho naplňoval, a tak se později stal soudcem pro severní Ameriku, kde dohlíží na
dodržování upířích zákonů. Tím, že upíři mají vlastní zákony, pravidla a zvyklosti, které
jsou separátní a nezávislé na lidských zákonech, se jen dále podtrhuje důvod, proč jsou
někteří lidé tolik proti myšlence, aby upíři byli součástí lidské společnosti. V průběhu
prvních několika dílů tohoto seriálu, když v některých scénách běží televize, jsou často
vysílány debaty o upírech v lidské společnosti, o jejich právech a povinnostech. A
zatímco žena zastupující společenstvo upírů vždy argumentuje tím, že upíři chtějí být
součástí lidské společnosti a chtějí mít stejná práva, většina upírů, se kterými se pak
postavy ve skutečnosti setkávají, obzvláště ti účastnící se upířího tribunálu, nad kterým
dohlížejí, nemají nic proti porušování lidských zákonů, nebo je dodržují na veřejnosti
jen do té míry, aby si nezpůsobili nepříjemnosti. Ve scéně, kdy Sookie a Bill jen těsně
utečou policejní razii na upíří klub, Sookie těsně před začátkem razie zmiňuje, že nějaký
upír právě někoho vysává na toaletách.333
332
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V seriálu jsou také ukázáni lidé, kteří se nechávají od upírů vysát buďto za peníze,
nebo pro své vlastní potěšení, ale seriál prezentuje i jejich přesný opak, a tím jsou lidé,
kteří si přejí pít upíří krev. V průběhu několika dílů divák může sledovat postavu
Jasona, Sookiina bratra, který si po předávkování upíří krví334 vytváří na krvi
závislost.335 Tato závislost ho nakonec dovede k myšlence unést společně s partnerkou
upíra z jeho vlastního domu336 a držet ho zamčeného ve sklepě, aby měli neustálý
přístup k jeho krvi.337
Seriál vytváří velmi komplexní zobrazení upírů. Upíři mají svou vlastní kulturu,
zvyky i legendy, a vytvářejí vlastní společenství a zákony i přes to, že se snaží začlenit
do lidské společnosti. Toto zobrazení je navíc zesílené tím, že reakce na jejich existenci
se u lidí různí, a zatímco někteří lidé upíry s opatrností přijímají a sledují jejich
existenci se zvědavostí a zájmem, jiní se jich bojí, z nichž někteří je buďto chtějí
naprosto vyhladit, nebo je nepřijímají jako cítící a vnímající bytosti a chtějí je využít ve
svůj vlastní prospěch.
Tento kontext je navíc prohlouben tím, že děj celého seriálu se odehrává primárně
v malém městě v Louisianě, jižanském státě ve Spojených státech amerických. Jedná se
o stát známý svou historií coby jeden ze států Konfederace s velmi vysokým počtem
bílých obyvatel a značně rozšířeným rasismem.338 A právě toto prostředí a důraz na
odlišnost upírů a jejich obecné nepřijetí v společnosti vyznívá velmi výrazně v
současné době, kdy se rasové napětí v Americe dostává stále více pod hledáček
médií.339 Seriál se tak stal výzkumným polem pro zobrazení rasismu v médiích i
na akademické úrovni.

Cena za lidskost
Úvod do prvního dílu tohoto seriálu představuje divákovi tři hlavní postavy, které ho
pak provázejí téměř celým seriálem. Jsou jimi duch mladé ženy Annie, upír Mitchell a
334

Pravá krev, 2008. S1E4. 07:35–07:48.
Pravá krev, 2008. S1E7. 06:42–07:05.
336
Pravá krev, 2008. S1E8. 53:00–53:40.
337
Pravá krev, 2008. S1E09. 43:10–45:00.
338
DEPIT, Lisa. Explaining Racism. In: Facing History and Oursleves: Growing up with Racism [online].
2000 [cit. 2019–07–11]. Dostupné z: https://www.facinghistory.org/resource–library/growing–racism
339
SCOTT, Eugene. Most Americans say race relations are a major problem, but few discuss it with friends
and family. In: The Washington Post: Democracy Dies in Darkness [online]. 31.05.2018 [cit. 2019–07–10].
Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/the–fix/wp/2018/05/31/most–americans–say–race–
relations–are–a–major–problem–but–few–discuss–it–with–friends–and–
family/?noredirect=on&utm_term=.121e4301e2e8
335

92

vlkodlak George. Všechny tři postavy jsou představeny v momentu, kdy došlo k jejich
smrti a přeměně v nadpřirozené bytosti. John Mitchell byl vojákem v první světové
válce, který náhodou narazil na dva upíry, kteří zabíjeli jeho spolubojovníky, takže jimi
byl rovněž zabit.340 Vlkodlak George měl být zabit potom, co byl napaden vlkodlakem,
nakonec však přežil a sám se začal ve vlkodlaka proměňovat. 341 Annie je vypravěčem
celého úvodu a o způsobu její smrti se divák dozvídá až později, v průběhu první
sezóny. Tento úvod však také ukazuje, jak osamělá Annie zůstává v domě, ve kterém
zemřela, neviděna kýmkoliv dalším až do chvíle,342 kdy se nastěhují George a
Mitchell.343
I přesto, že součástí tohoto seriálu jsou nadpřirozené bytosti různých druhů, upíři
získávají centrální roli, a to obzvlášť v první sezóně, jelikož hlavní nebezpečí, kterému
musí trojice spolubydlících čelit, je upír Herrick, který chce proměnit všechny lidi v
upíry a část zbylých lidí držet naživu jako zdroj potravy.344 V boji proti tomuto plánu se
pak stává zásadním právě Mitchell, protože tento plán odhalí. 345 Mitchell během první
sezóny svádí vnitřní boj sám se sebou a se svými pocity vůči svému vampyrismu, s
přáním žít normální život jako člověk a s myšlenkou, že proměnou na upíry může jiné
zachraňovat před smrtí.346
Tento vnitřní konflikt je znázorněn hned v úvodní scéně, kde se Mitchell při sexu se
svou kolegyní z nemocnice neudrží a kousne ženu do krku,347 čímž ji také proměňuje v
upíra.348 Konflikt ho však provází do té doby, než se rozhodne připojit ke svému tvůrci
Williamu Herickovi.349 Konflikt ho také přiměje, aby proměnil mladého chlapce, který
umírá na neléčitelnou nemoc, proto, aby ušetřil matce její žal.350 Po přeměně sice
dovede chlapce zpět k jeho matce, ale opouští pak pár na nádraží a nechává je jejich
osudu.351
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Obrázek 29: Mitchell

Upíři se v tomto světě nedají fyzicky odlišit od lidí, ale když chtějí napadnout
člověka nebo projevují agresivitu, jejich oči zcela zčernají a znatelně se jim prodlouží
horní špičáky.352 Většina upírů může chodit ven za dne,353 ale mohou pociťovat
zvýšenou citlivost na slunce. I když upíří pociťují velmi silnou až nepřemožitelnou
touhu po lidské krvi,354 mohou tuto touhu překonat a živit se obyčejným jídlem.355 Upíři
jsou také neviditelní pro kamery356 a nestárnou: jejich tělo zůstává trvale v tom věku, ve
kterém byli přeměněni. Adam Jacobs, který byl změněn jako šestnáctiletý teenager,
zůstává stále tím stejným šestnáctiletým teenagerem, vzhledové a občas i chováním.357
Upíři mohou zemřít, pokud jsou probodnuti dřevěným kůlem. Jejich smrt nemusí nastat
okamžitě, ale když zemřou, rozpadnou se na prach.358
Většina upírů, které divák v seriálu potkává, jsou upíři sdružení kolem Williama
Herricka, a tak většinou podléhají své krvežíznivosti. Upír John Mitchell a ve spin-offu
Becoming Human i Adam Jacobs jsou však důkazem, že upíři mohou vést poměrně
normální život, pokud projeví dostatečně silnou vůli. Seriál tak zdůrazňuje, že činy
postavy nejsou podmíněny její náturou, ale jejím vlastním rozhodnutím.
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V seriálu je toto podtrženo postavou Lauren
Drake, kterou Mitchell v úvodu proměnil v
upíra. Lauren celou sezónu bojuje se svou
touhou zabíjet a vysávat lidi359 a s pocitem
opuštěnosti, neboť Mitchell ji nechal na starost
jiným upírům.360 I když se ji v jednom okamžiku
Mitchell pokouší přesvědčit, že žít bez krve je
možné a že jen musí přetrpět přechodnou
dobu,361 Lauren si vybírá cestu, kterou jí nabízí
skupina kolem Herricka, tedy pití čerstvé lidské
krve.362 Na konci však přeci jen svou loajalitu k
Herrickovi přehodnotí a pomůže Mitchellovi a
Obrázek 30: Upír útočí (Cena za lidskost)

jeho přátelům utéct z Herrickovy základny.363
Rozhodne se pak zemřít Mitchellovou rukou, a

to nabodnutím na dřevěný kůl.364
Lauren toto rozhodnutí dělá nejen proto, aby unikla Herrickově moci, ale také proto,
že nedokáže unést vědomí toho, že zabíjela lidi, a že se krmila lidmi uvězněnými
v Herrickově sklepě. Mitchell také bojuje se svým svědomím: na začátku seriálu přestal
pít lidskou krev právě proto, že nedokázal snést pomyšlení na to, že lidem ubližuje.
Když se přidává k Herrickově plánu, je to kvůli přesvědčení, že přeměněním se lidé
zachrání před bolestí. Ale Herrick a jeho poskoci vnímají lidi jen jako potravu a žádné
pocity viny z toho, jak se k lidem chovají, necítí. Toto rozdvojení motivací přináší do
seriálu zřejmé rozdělení postav v očích diváka. Díky tomu, že Mitchell projevuje lítost a
zápasí sám se sebou, se pro diváka stává sympatickou postavou. K Lauren bude divák
spíše pociťovat lítost, jelikož ji většinou vidí v momentech, kdy zápasí s potřebou
zabíjet a většinou se jí poddává. A i když její smrt přináší hrdinům možnost útěku,
scéna je natočená tak, že přináší i uzavření jejího příběhu pro ni samu – odchází
z existence, která ji trápila, rukou toho, kdo ji do ní přivedl.
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Motiv nelidskosti a snahy o lidskou existenci i přes nelidský původ je stěžejním
motivem pro jádro seriálu Cena za lidskost. V kontrastech, které poskytují upíří
postavy, divák vidí, jak vypadá nelidskost, jež je naplno přijata v postavách Herricka a
jeho podřízených upírů, pozoruje, jak vypadá boj s vlastní nelidskostí v postavě Lauren,
a vidí, jak může být snaha o lidskost v nelidskosti zvrácena dobrými úmysly ve zlé činy.
Jak může napovídat už název seriálu, snaha protagonistů srovnat se ve své nadpřirozené
existenci s normálním lidským životem a přizpůsobit se tak, aby byli sami šťastni,
tematicky provází představené postavy a příběhy. I přes poměrně gotické ladění seriálu,
ať už je to v tmavších barvách většiny scén či v hudbě, která posiluje u diváka pocit
strachu v odpovídajících momentech, je soužití tří nadpřirozených postav a jejich
přátelství, které je ukotvuje v hledání vlastní lidskosti, hlavním motivem seriálu.
Spin-off tohoto seriálu, Becoming Human, se také drží obdobného tématu, i když se
soustředí více na nalezení přátelství než na samotné hledání lidskosti. Adam Jacobs ve
své snaze zapadnout do školního kolektivu spíše nachází mezi dětmi nepochopení. I
když se pak snaží vyhýbat dívce, ve které pozná vlkodlaka, jejich oboustranné úsilí najít
vraha chlapce, jehož ducha vidí jen oni dva, jejich cesty neustále kříží a vzniká mezi
nimi přátelství. Jelikož je však tento seriál oproti jeho předchůdci velice krátký, tvůrci
měli poměrně omezenou možnost promítnout do něj více tematických okruhů, a tak se
soustředili hlavně na vznik přátelství mezi třemi nadpřirozenými dětmi.

Obrázek 31: Adam Jacobs (napravo) a spolužáci vlkodlak (nalevo) a duch (uprostřed) 365
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Blue Veins 殭
I když se hlavní zápletka seriálu točí kolem boje nesmrtelných lovců upírů s upíry,
největší objem času je zde věnován mezilidským a romantickým vztahům. Hlavním
hrdinou seriálu je Ying Wut-Zeok, který je nesmrtelným lovcem upírů, jedním z devíti
nesmrtelných. Aby zapadl mezi lidi, vede japonskou restauraci. V průběhu příběhu se
však setkává s několika mladými lidmi, které začíná trénovat, aby byli schopni bojovat
s upíry po tom, co byli na dovolené svědky nadpřirozené aktivity. Seriál pak sleduje
životy, vztahy a střety hlavních postav s upíry.

Obrázek 32: Upír útočí (Blue Veins)

Většina zobrazených upírů má převážně černé oči, dlouhé černé drápy a prodloužené
špičáky.
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Objevují se však variace: v jedné scéně může být upír naprosto podobný

člověku a nelze ho jen tak rozpoznat,367 zatímco v jiné má upír viditelně zašedlou kůži,
do modra zbledlé oči, v ústech má velké špičáky a místo nehtů má již zmiňované
drápy.368 Upíři prokazují sílu369 a rychlost370 a mohou skákat na velké vzdálenosti.371
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Jsou také schopni se pohybovat na slunci.372 Způsob, jak je zabít, je buďto probodení
srdce nebo useknutí hlavy. Zabitý upír se pak proměňuje v hořící prach. 373 Původ upírů
je vysvětlen virem, který přicestoval z budoucnosti při nehodě vesmírné lodi
s časoprostorovou anomálií.374
V tomto seriálu se upíři objevují hlavně jako antagonisté, kteří se dostávají do
šarvátky s lovci upírů. I když někteří upíři mají vlastní příběhy a historii, jako jsou
například slepý upír, který se stal upírem, aby se pomstil hlavnímu hrdinovi,375 či upír,
jenž se stal první obětí prvního upíra. Jejich působení obrazovce je však většinou krátké,
a to za účelem boje s lovci upírů či pro posun zápletky. Jedinou výjimkou z tohoto
trendu je postava Lam Mung-Nam. Žena je bývalá upírka, která přišla o své schopnosti
potom, co jí bylo vpíchnuto malé množství látky, jež dokáže vyléčit vampyrismus, a při
tom ztratila svou paměť.376 Pracuje jako biomedicínský výzkumník a žije se svou
adoptovanou sestrou. Když se jí však začnou vracet vzpomínky a pomalu se opět stává
upírem, rozhodne se hledat lék na vampyrismus, aby se vyléčila. V průběhu příběhu je
pak odhaleno, že Lam Mung-Nam je vlastně první a původní upír. Byla totiž vědcem v
daleké budoucnosti, pověřena úkolem získat z minulosti tu látku, která jí později
odebere upíří schopnosti a pomocí které se měl vyvinout lék na upíří virus řádící
nekontrolovatelně v budoucnosti.
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Během cesty však její loď nabourá do časově anomálie, a zatímco se loď odchýlí od
svého kurzu, ona byla nakažena upířím virem, při ztroskotání lodi v patnáctém století
ztratila paměť a začala měnit lidi, které potkávala, na upíry. Tato postava je pro seriál
stěžejní nejen jako původní upír a cestovatel v čase, ale také jako láska hlavního hrdiny,
nesmrtelného lovce upírů.
Tento seriál používá velké množství konvenčních znaků upírů, které jsou jasně
přejaty ze západní kinematografie, ať jsou to zcela černé oči, prodloužené drápy či
dlouhé horní špičáky a také nadlidská rychlost a síla.

Obrázek 33: Upír v kavárně

I přesto je v několika scénách seriálu jasně vidět, že toto zobrazení prošlo
přizpůsobením čínským mýtům, aby byli upíři pro asijské diváky bližší. Nejstěžejnější
scéna, která toto ilustruje, je moment, kdy několik vedlejších postav, které hlavní hrdina
učí bojovat proti upírům, sedí v tematické kavárně. Jednu ze slečen vyruší muž, který
má viditelně šedou kůži, dlouhé černé drápy a dlouhé horní tesáky. Jediný rozdíl mezi
ním a všemi ostatními upíry je to, že muž nemá čistě černé oči, ale má velmi pobledlou
duhovku. Když ho přátelé identifikují jako upíra, on je začne napadat, ale viditelně
nemůže chodit ani se pohybovat jako ostatní upíři; dokáže jen skákat s nohama u sebe.
Ze začátku se mu postavy vyhýbají a házejí na něj rýži, ale potom, co rýže dojde, zjistí,
že upír je nevidí, ale cítí jejich dech. Zácpou si tedy nosy, a zatímco se dva mladíci
pokouší upíra zabavit, slečny se snaží vytvořit papírový talisman, který by upíra
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ovládl.377 První pokus je však neúspěšný, protože slečny použijí na písmena amuletu
omáčku. Druhý pokus je úspěšný po tom, co použijí na amulet krev. Amulet pak přilepí
na čelo upíra, čímž ho znehybní a částečné ovládnou.378

Obrázek 34: Upír byl znehybněn

Po celou dobu, kdy čtveřice postav bojuje a vyhýbá se upírovi, hraje na pozadí veselá
hudba, která má podtrhnout komickou situaci. Tato scéna je jasným kontrastem
ostatních bojových scén, které jsou vysoce akční, většinou se odehrávají v noci na
osamocených místech a vždy k tomu hraje epická hudba. Tyto proměny scén a vstup
humoru i do vážných situací, přerušení bojové scény konverzací či dlouhý vzájemný
pohled mezi postavami jsou poměrně typické pro čínskou kinematografii a prostupují
celým tímto seriálem.
Právě toto kontrastní zobrazení upírů napovídá, že přesto, že upíři hrají centrální roli
v zápletce, a umístění těchto postav do komických situací, které je mohou v očích
diváka „zbavit tesáků“, je jistý kulturní aspekt, který je západní kinematografii
nevlastní. To, že jsou upíři hlavními antagonisty, nemá odvádět diváka od toho, co je
pro seriál centrální, a to samotné vztahy protagonistů. Upíři mají sloužit jako poháněcí
motor peripetií, ať už jsou bráni vážně nebo nabývají humorný ráz.
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Co je však pro seriál zásadní, je to, že upíři se v tomto seriálu stali tím, čím jsou,
v důsledku virové nákazy šířené kousnutím, a také to, že tato nákaza je léčitelná. Tím,
že hlavní hrdinka seriálu hledá lék na vampyrismus, i když se sama postupně znovu
stává upírkou, a spřátelila se s různými lidmi, dokud sama byla upírem, seriál
naznačuje, že i přes to, že vampyrismus mění upíří myšlení, nemění základní osobnost
nositele. Antagonista, upír, který byl jako první napaden hlavní hrdinkou po její
proměně, se aktivně snaží jí zabránit v nalezení tohoto léku a v dopravení léku do
budoucnosti, protože se mu zalíbilo být upírem a nechce se vzdát moci, kterou mu tento
stav poskytuje. To vypovídá o tom, že v tomto zobrazení vampyrismus nemění lidskou
osobnost, ale jen zesiluje určité její stránky a otevírá skryté části osobnosti, které by
postavy ostatním neukazovaly.
To, že vampyrismus je podán jako nákaza, je v tomto seriálu a v jeho zápletce
vlastně tou největší hrozbou. Není to síla či rychlost upírů, ale to, že se jejich šíření
v budoucnosti vymkne kontrole a zničí tak známou civilizaci. Upíři jsou pak tedy
nositeli a šiřiteli tohoto viru a jeho nebezpečí.

Van Helsing
Seriál Van Helsing pracuje s postapokalyptickým konceptem, který byl již dříve
představen v seriálu Živí mrtví379 nebo ve filmech typu 28 dní poté.380 Hlavní hrdinka se
probouzí po tříletém kómatu a zjišťuje, že v důsledku přírodní katastrofy, výbuchu
Yellowstonského supervulkánu, upíři, kteří se po staletí schovávali před lidskou
populací, vyšli díky ztemnělé obloze na povrch, svrhli lidskou vládu a ovládli svět.381
Přeživší se shlukují do bezpečných obcí a pevností, ale rozmáhající se upíří si
podmaňují stále více území.
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Obrázek 35: Upíři se dostávají do nemocnice

V úvodních scénách první epizody je divákovi představena hlavní hrdinka seriálu
Vanessa, která leží na kovovém stole a kolem ní je slyšet přestřelka. Vzápětí se do
záběru dostávají tři stvoření, která mají dlouhé neobvykle tvarované zuby, vrčí, a jejich
hlas je až nepřirozeně ochraptělý.382 Když se však jeden z mužů zakousne do krku ležící
ženy a napije se její krve,383 začne se po krátké chvíli celý otřásat a vypitou krev
vyzvrací.384 V tom se žena nečekaně probouzí a začne se svým zbylým útočníkům
bránit.385 Tato úvodní scéna je pak přerušena logem seriálu. Jelikož však před touto
zahajovací sekvencí titulek uvádí diváka do světa s tím, že upíří existují a ovládají
svět,386 divák si lehce domyslí, že zobrazené útočící postavy jsou upíři.
V pozdějších scénách se tento předpoklad potvrzuje, když voják krmí zamčeného
upíra svou vlastní krví, a vzápětí musí chránit několik lidských přeživších, kteří hledají
v nemocnici úkryt před útočícími upíry.387 V této scéně je vidět, jak jeden z útočících
upírů spadne pod UV lampu a z jeho kůže se pod světlem okamžitě začíná kouřit.388
Ostatní napadající upíři mají velmi zvířecí chování. Při chůzi a běhu se hrbí a pohybují
se spíše jako lidoopi než jako lidé. Nepřemýšlejí takticky a neschovávají se před
382
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střelbou a když napadají lidi, nevyužívají jakékoliv nadlidské síly, jen se slepě snaží
dostat k lidským krkům, kde hledají svou potravu. Jejich kůže je zašedlá a velmi
špinavá. Mají prodloužené zuby a drápy a prokazují smečkové chování.389
Později v prvním dílu při jedné konverzaci mezi postavami vychází najevo, že lidé
rozlišují různé druhy upírů.390 První druh nazývají „Zdivočelí“. To jsou upíři, kteří loví
jako divoká zvěř, bez smyslu a rozmyslu, a také se tak chovají. 391 „Vysávači“ jsou
chytřejší a dokážou kořist sledovat. V pozdějších dílech se divák dozvídá, že upíří jsou
silnější než lidé, mají zvýšenou rychlost, bystřejší smysly a rychleji se hojí než lidé.392

Obrázek 36: Dimitri a Rebecca

Existují však i upíří, kteří jsou více civilizovaní, se kterými se divák setkává
v pozdějších epizodách.393 Tito upíří jsou většinou starší, podobají se lidem mnohem
více než Zdivočelí a zachovávají si rozum, osobnost a charisma.394 Mají velice bledou
kůži a začervenalou oblast kolem očí. Většina z nich je však krutá a užívá si utrpení jak
lidí, tak i jiných upírů, které považuje za méněcenné. 395 Upíři mužského pohlaví
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dokážou zplodit děti s lidskými ženami.396 Tyto plody však nejsou schopny dorůst do
životaschopného stavu.397 Všichni upíři jsou zranitelní přímým slunečním světlem nebo
UV paprsky, dokáže je zabít useknutí hlavy, ztráta krve masivní a náhlá do takové míry,
že se z ní upír nedokáže dostatečně rychle vzpamatovat, nebo zničení srdce.398 Co však
je pro upíry v tomto seriálu největším nebezpečím, je schopnost Vanessy vampyrismus
vyléčit.
Na konci první epizody seriál představuje divákovi bývalého upíra, který se stal
znovu člověkem. Je jím upír, který se na začátku epizody zakousl do krku hlavní
hrdinky.399 V druhé epizodě je divákovi vysvětleno, že důvod, proč upíři chtějí najít
hlavní hrdinku, je ten, že se dozvěděli o její schopnosti následkem toho, že se jeden
z nich napil nevědomky její krve.400 V epizodě třetí se potom, co hlavní hrdinka
postupně zjišťuje, že upíři, kteří ji pokousali, se stali lidmi, pokouší donutit upírku
v kleci, kterou uvěznil již zmiňovaný voják, aby ji pokousala v naději, že u ní také dojde
k odvrácení vampyrismu. Upírka ji však odstrčí, což ve Vanesse probudí agresivní
reakci a sama pak upírku pokouše. To se zdá být také efektivní a po nějaké chvíli
bezvědomí se bývalá upírka znovu stává člověkem.401 V průběhu seriálu se pak divák
dozvídá, že jakmile je upír jednou vyléčen a stane se z něj opět člověk, nemůže již být
proměněn zpátky na upíra.402
Právě tato proměna je pro zápletku seriálu tak zásadní. Van Helsing staví zobrazení
svých upírů na několika faktorech. Zatímco není v seriálu zjevně prokázáno, jak
vampyrismus vznikl a co způsobuje jeho šíření, zda je například založený na viru nebo
infekci, či na jiné bázi, například mytologické, proměna v upíra je po pokousání oběti
velmi rychlá, což žene přeživší lidi k tomu, aby se bránili ze všech sil. Čeho se však lidé
v seriálu obávají, není ani tak samotná přeměna, ale to, co se s nimi po přeměně stane.
Seriál se snaží do obrazu upírů také zakomponovat složitý psychologický profil,
který se postupem času u upírů vyvíjí. To, že velká většina zobrazených upírů je
mentálně na úrovni divokého zvířete, má jen podtrhnout nebezpečí pro přeživší lidi a
markantní rozdíl mezi nimi a staršími upíry, kteří již dokážou ovládat své nejzákladnější
instinkty a využívat je ve svůj prospěch. Tento kontrast mezi upíry je pak zdůrazňován
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v průběhu seriálu i v tom, jaké cíle mají jednotlivé skupiny, jak se chovají v různých
situacích a v jakém pobývají prostředí.
Upíři Dimitri a Rebecca, se kterými se divák setkává na začátku seriálu, předtím, než
nastane výbuch sopky, jsou pak v průběhu seriálu upíry s největším zázemím, zdroji a
vlivem, a využívají tuto svou moc k tomu, aby si zotročovali co největší množství lidí,
ať už pro potravu, experimenty či pro své vlastní sadistické potěšení. Většina
zdivočelých upírů sice převyšuje v počtech starší upíry, ale kvůli svým omezeným
kognitivním schopnostem slouží jako pěšáci a lovci pod vlivem starších upírů. Upíři,
kteří si zachovávají kognitivní schopnosti, ale nemají v novém společenském řádu vliv,
většinou slouží těm nejvýše postaveným upírům, ale jsou úkolováni složitějšími
problémy.

Obrázek 37: Upíři různých vzhledů v seriálu Van Helsing

Celkově je však pro všechny upíry v seriálu společné to, že po proměně, ať už měli
jako lidé jakoukoliv osobnost, jako upíři dokážou projevovat jen krutost, agresivitu a
touhu zabíjet. Nejlépe je to vidět ve scéně v páté epizodě, kdy je Vanessa potom, co je
chycena upíry a zatažena do jejich základny, postavena před jednoho z nich, aby s ním
bojovala, a v upírovi poznává ženu, kterou znala před pohromou. Upírka ji však před
bojem provokuje řečmi o tom, jak zabila Vanessinu dceru, což Vanessu rozzuří. Potom,
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co Vanessa úspěšně upírku promění zpátky na člověka a společně ze základny utečou,
se žena Vanesse omlouvá, že to, co jí jako upír říkala, nebyla pravda, a že její dceru
nezabila: „to ten upír ve mně to říkal.“403 Předtím než byla žena proměněna Vanessou
zpátky na člověka, se ji jako upír snažila zabít ze všech sil, ať už tím, že ji pokouše nebo
tím, že ji fyzicky napadne. V její upíří mysli bylo nejdůležitější způsobit bolest.
Tato kombinace zobrazení má nejen pohánět chování postav, ale také působit na
diváka a přiblížit mu jejich strach a pocity. Zároveň má toto zobrazení upíry odlišit od
těch, kteří se již na televizních obrazovkách objevili. Tito upíři se nemají podobat ani
romantickým upírům ze začátku dvacátého prvního století, ani nemají připomínat
klasického upíra založeného na Drákulově obrazu. Jejich jasná hierarchická distinkce
založená nejen na stáří, ale i na vlastních kognitivních schopnostech, jejich neznámý
původ a jasné vizuální i psychologické odlišení od lidí má divákovi představit nový
koncept

upíra.

Tento

koncept

je

vytvořen

proto,

aby upíři

zapadali

do

postapokalyptického žánru, a zároveň aby se pokusil znovu na obrazovky uvést element
strachu a hrůzy z upíří podstaty. Protože se to, co je pro lidi současnosti děsivé,
v průběhu let razantně změnilo, i upíři se museli změnit, aby jim mohl být navrácen
jejich původní filmový účel.

5.2.

Rozdíly v zobrazování ve vybraném materiálu a žánrech

Zkoumané ukázky se liší nejen v žánrech, ke kterým náleží, ale také v rolích, které
upíři zastávají. Bylo by velice snadné říci, že seriál Buffy, přemožitelka upírů má
vzhledově jiné upíry než například film Underworld. Ale každé z těchto vizuálních
médií používá jiný jazyk a jejich cíle pro zobrazení upírů jsou naprosto odlišné.
Zároveň každé z těchto děl spadá do jiného žánru, a tak srovnávat rozdíly v těchto dvou
filmech bez uvedení bližšího kontextu tohoto srovnání nemá smysl. Tento kontext
vychází nejen z toho, jakou roli upíři v daných médiích zastávají, ale také ze žánrů
jednotlivých filmů a seriálů samotných.

5.2.1.

Rozdíly zobrazování upírů dle plněných rolí

Antagonista vs. protagonista
Asi nejzřetelnější rozdíl v zobrazování upírů je mezi tím, zda se jedná o upíra hrdinu
nebo upíra antagonistu. Upíři zobrazení jako hrdinové mají většinou vlastnosti, které
403
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jim pomohou, aby se divákovi zalíbili. Ať je to charisma a konflikt s vnitřním
vampyrismem, jako je to například u Angela v seriálu Buffy, přemožitelka upírů či
Mitchella z Cena za lidskost a Adama z Přežijí jen milenci nebo je to boj za správnou
věc, jako u postavy Selene ve filmu Underworld, Simone z filmu Flynn Carsen 3:
Jidášův Kalich či Lam Mung-Nam ze seriálu Blue Veins. Všechny tyto postavy jsou
zobrazeny s pozitivními vlastnostmi, které je mají divákovi přiblížit a ukázat mu jejich
dobrou stránku. Zato u antagonistů se většinou zobrazuje jejich krutost, nelítostnost a
nebezpečí, které představují pro hrdiny. Deacon Frost ve filmu Blade je zobrazován
převážně jako upír, který jde za svým cílem a nehodlá se podřizovat pravidlům, přičemž
jeho primárním cílem je zkrátka zabít hlavního hrdinu Bladea. Upíři v seriálu Van
Helsing jsou divákovi představováni nejčastěji v případech, kdy buďto útočí na přeživší
lidi, nebo kdy vynikne jejich krutost vůči lidem i ostatním upírům. V Buffy,
přemožitelka upírů jsou všichni upíři krom Angela zobrazováni převážně v jejich
démonickém vzhledu a v momentech, kdy se snaží ublížit mladým teenagerům, anebo je
svádí, aby s nimi šli na izolované místo, kde je pak mohou zabít.

Upír ve vnitřním konfliktu vs. upír vnitřně vyrovnaný
Upíry lze ve zvolených ukázkách rozdělit na dva druhy podle podstaty jejich vnitřního
smýšlení. Na jedné straně jsou to upíři s vnitřním konfliktem, jejichž vývojová linie je
ve filmu či seriálu nějak zásadní pro zápletku nebo pro rozvoj jejich postav, na straně
druhé jsou to upíři vyrovnaní se svou existencí, kteří svůj vampyrismus nevnímají jako
důvod pro vnitřní konflikt.
Většina upírů, kteří jsou zobrazeni v jakémsi vnitřním konfliktu, ať už sami se sebou,
se svým vampyrismem či s okolním světem, jsou ztvárněni podobným stylem. Většinou
lze tyto upíry popsat jako melancholické osobnosti s určitým typem charismatu a s
náznakem záhadnosti, která láká diváka, aby se o nich chtěl dozvědět více. Adam
z Přežijí jen milenci, Edward ze Stmívání, Mitchell z Cena za lidskost, Angel z Buffy,
přemožitelka upírů či Bill z Pravá krev jsou označováni hovorově jako „The brooding
vampire.“ Upíři jsou převážně zasmušilí, jejich image je většinou podtržena tmavšími
barvami. Jsou to samotáři, kteří hledají ve své samotě smysl bytí. Jedná se o prvky,
které se prvně objevují v byronovském modelu upíra zpopularizovaném posléze
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Bramem Stokerem v Drákulovi a upevněném v populární kultuře konce dvacátého
století díky knihám Anne Rice.404
Naopak upíři, kteří nespadají do byronovského modelu, mají vlastní odlišující znaky,
a jejich osobnosti jsou vystihovány větším množstvím prvků. Deacon Frost z Blade je
arogantní, pomstychtivý a touží po moci a postavení. Selene z Underwolrd je seriózní,
zaměřená na cíl, a nehodlá se podřizovat autoritě, které si neváží. Dívka, přeměněná na
upíra Billem v seriálu Pravá krev, je mladá, divoká, neklidná a náladová. Co však
všechny tyto postavy spojuje, je to, že svoji upíří náturu přijímají, a tak jejich postavy
nejsou spojovány s předobrazem byronovského upíra.

Obrázek 38: Angel (vlevo), představitel byronovského upíra a objektu milostného zájmu s Buffy
(vpravo)

404
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Hlavní role vs. vedlejší role
Nejmarkantnější rozdíl mezi upíry v hlavních rolích a těch v rolích vedlejších leží
primárně v tom, kolik času je jim věnováno na obrazovce. Například Selene,
protagonistka filmu Underworld, je s divákem po téměř celý film a většina děje je
filtrována skrze její pohled, a tak divák pozoruje důležité momenty zároveň s ní. Stejně
tak i kamera ve filmu Přežijí jen milenci se soustředí zejména na hlavní hrdiny Adama a
Evu a všechny nové informace se dozvídá skrze ně.
Upíři v rolích hlavního antagonisty také získávají poměrně velký objem času na
obrazovkách – například Deacon Frost ve filmu Blade, u kterého může divák sledovat
rozvoj děje i bez přítomnosti hlavního hrdiny. Pán ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů
se v první sezóně objevuje jen ve čtyřech epizodách z dvanácti, ale když je jím děj
epizody přímo ovlivněn, divák se toho také ihned stává svědkem proto, aby měl
informace, které hrdinové nemají. Zato v seriálu Van Helsing, kde jsou hlavními
antagonisty upíři Dimitry a Rebeca, je jejich čas na obrazovkách velice omezený.
Většinou je použitý ani ne pro osvětlení děje, jako spíše pro vybudování napětí a
nastínění některých z jejich cílů.
Když jsou však postavy upírů zasazeny do vedlejších rolí, jako je to u Angela
z Buffy, přemožitelka upírů nebo Erica a Pamely ze seriálu Pravá krev, divák se s jejich
přítomností setkává méně často než s hrdiny, ale přitom se o nich postupně dozvídá
nové informace. Má tak být postupně doveden k poznání charakteru těchto upírů ve
vedlejších rolích a je mu dán dostatek času na to, aby si na ně z dostupných informací
vytvořil vlastní názor. V seriálu Van Helsing jsou ale použité i další prostředky pro
diferenciaci upírů a jejich důležitosti pro zápletku. Zde totiž může divák pozorovat
nejen to, jak často se s upíry setkává, ale také v jakém prostředí a v jaké návaznosti na
děj se postavy objevují. Dimitry a Rebeca jsou většinou zobrazeni jako dobře upravení
„lidé”, obklopeni podřízenými, kteří však nemají žádné zdivočelé prvky v chování,
anebo jsou obklopeni lidmi, které vězní. Jejich sídlo je také o poznatek uklizenější a
udržovanější než zbytek scén, se kterými se divák setkává. Zato upír Vasilij, který je
představen v polovině seriálu, je obklopen převážně zdivočelými upíry, a sídlí
v převážně industriálním prostředí.
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Upír jako romantický objekt zájmu vs. upír v obecném zájmu
Upíři, kteří mají naplňovat roli objektu milostného zájmu protagonisty, jsou ve většině
případů zobrazeni jako ochránci. Edward ve filmu Stmívání zastaví auto těsně předtím,
než by mohlo do hlavní hrdinky narazit, a pak ji chrání před jiným upírem, který ji chce
zabít. Simone ve filmu Flynn Carsen 3: Jidášův kalich také zachraňuje hlavního hrdinu
v situaci, kdy se on sám není schopen bránit, a stejně tak i Angel ze seriálu Buffy,
přemožitelka upírů nebo Bill ze seriálu Pravá krev zasahují v momentech, kdy
protagonistky situaci nezvládnou a jsou v ohrožení. V případě mužských upírů však
mají všichni také poměrně podobné rysy a chování. Všichni tři mužští upíři mají tmavší
vlasy a působí jako tajemné, ale charismatické postavy, které trpí vnitřním konfliktem
spojeným s jejich vampyrismem. Zato Simone, i přes to, že považuje to, že byla
proměněna na upíra, za zničení svého života, je veselá, šarmantní a její radost ze života
a cíl, který si uložila, ji naprosto odlišuje od jejích mužských protějšků.
Dokonce

i

protagonistou

Adam,
filmu

který

Přežijí

je
jen

milenci, je také zobrazen jako
tmavovlasý

šarmantní

hrdina

byronovského typu, jehož deprese a
zklamání ze světa zkreslují jeho činy
a pohled na život. Ale na rozdíl od
předchozích tří mužských upírů,
Adam netrpí konfliktem s vlastním
upírstvím.

Podobný archetyp

je

použit i v zobrazení Drákuly ve
filmu Dracula 2000: i když má
Drákula

přestavovat

antagonistu

sama sebe, považuje se za objekt
zájmu protagonistky, a tak je jeho
zobrazení

velmi

mužským

upírům,

podobné
kteří

těm
jsou

skutečně objekty zájmu. Drákula
Obrázek 39: Bill, další představitel byronovského
upíra a objektu milostného zájmu
110

však

také

prokazuje

typické

chování antagonisty, z čehož má divák pochopit, že jeho záměry jsou neslučitelné
s motivací hlavní hrdinky.
Upíři, kteří pak nezaujímají roli romantického objektu zájmu, mají mnohem
různorodější osobnosti a charakteristické znaky. Viago, Deacon a Vladislav z filmu Co
děláme v temnotách jsou rozvité upíří osobnosti se svými zájmy, osobnostními manýry
a specifickým chováním, které se nedají přirovnat k žádnému z dalších zobrazených
upírů, ať již ve stejném filmu či v těch ostatních. Stejně tak upíři zobrazení ve filmu
Stmívání mají všichni individuální vzhled, osobnost, styl oblékání i osobnostní manýry,
které je navzájem od sebe odlišují a je těžké je srovnávat s jinými upíry.

Upír muž vs. upír žena
Většina mužských upírů, kteří zaujímají alespoň trochu centrálněji roli ve filmu či
seriálu, je stylizována do podoby byronovského upíra: charismatického, záhadného a
vnitřně sužovaného. Již byli jmenováni Angel, Bill, Mitchell, Edward či Adam, všichni
povětšinou protagonisté, kteří jsou modelováni na tomto konceptu. Avšak ostatní mužští
upíři ve vybraných ukázkách, ať už protagonisté či vedlejší postavy, do tohoto modelu
nezapadají. Divák se tak setkává s mužskými upíry, kteří jsou zobrazováni jako krutí,
mocichtiví, a toužící si podrobit lidstvo, a to v případě antagonistů (Dracula 2000,
Blade, Van Helsing, Cena za lidskost, Blue Veins). Divák se ale také setkává s upíry,
kteří jsou společensky neohrabaní, trochu přihlouplí a naivní, jako ve filmu Co děláme v
temnotách, nebo s mužskými upíry, kteří chtějí pomáhat lidem a zároveň mezi nimi žít a
působí jako moudří a šarmantní vůdci. Takovým upírem je například Carlisle ze
Stmívání.
I ženské postavy upírů se setkávají s poměrně velkou různorodostí co se týče
osobností a rolí. Většina upírek je zobrazena jako schopné samostatné ženy, které se
dokáží postarat samy o sebe – jako Eva z Přežijí jen milenci či Pamela z Pravá krev, a
občas dokonce musí mužského hrdinu zachránit, což dělá například Simone z filmu
Flynn Carsen 3: Jidášův kalich. Čemu se však ženské upíří postavy nevyhýbají, je
jejich objektivizace a zobrazení přes filtr mužského chtíče. Ve filmu Dracula 2000 se tři
ženy proměněné na upírky začínají po proměně projevovat skrze zobrazení jejich
sexuality. Vyzývavé oblečení tuto sexualizaci podtrhuje, jakožto i znatelná ztráta vlastní
osobnosti a neustálé pokusy o svádění mužských postav. V Seriálu Van Helsing je
Rebecca také zobrazována ve spíše vyzývavém oblečení a ukazována ve scénách, kde
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vyniká její sexualita, avšak na rozdíl od filmu Dracula 2000, Rebecca tuto sexualitu
využívá spíše jako zbraň a jako prostředek toho, aby ji jiné postavy oproti skutečnosti
podceňovaly. Jelikož však obě tato díla odděluje téměř šestnáct let mezi dobami jejich
vzniku, dá se soudit, že toto rozdílné použití ženských upírů slouží také jako kulturní
kompas měnících se hodnot a společenských názorů.405 Počátek oddělování sexuality od
zobrazení ženských upírů a ženských postav na přelomu století totiž reflektuje počátek
razantní změny v kulturním vnímání zobrazovaných žen na obrazovkách.

Nemrtvý upír vs. jiný původ upíra
Jak již bylo zmíněno, ve zkoumaných ukázkách byl vysledován trend, kdy se původ
upírů odklání od zažitého původu nemrtvého převzatého z folkloru. I když ve
zkoumaných dílech z převážné většiny upíři zůstávají nemrtvými, pomalá inklinace
médií zobrazovat vampyrismus jako následek nemoci, jedu či jiné příčiny, která
nevyžaduje pro přeměnu smrt jedince, vypovídá nejen o měnícím se trendu, ale i o
evoluci fenoménu upíra samotného.
Nemrtví upíři jsou totiž neměnní. Jejich smrt buďto zachovává jejich vzhled a
osobnost, jako například v Co děláme v temnotách, ve filmu Flynn Carsen 3: Jidášův
kalich či v seriálu Pravá krev, anebo s vlastní smrtí ztrácí své lidské vlastnosti a
osobnostní rysy a stávají se z nich krvežízniví zabijáci jako ve filmu Dracula 2000 či v
seriálu Buffy, přemožitelka upírů.
Postavy, které se ale staly upíry kvůli mutaci způsobené virem, jsou vnímány jako
samostatný druh a považují se za nadřazené lidstvu. To je nejlépe zobrazeno ve filmech
Blade a Underworld. Elitářské chování upírů je buďto nutí se pokoušet si lidstvo
podrobit, anebo se v jeho důsledku od lidstva naprosto odtrhávají a žijí izolovaní ve své
pomyslné nadřazenosti. Podobně pak v seriálu Van Helsing si upíři lidstvo zotročují
právě kvůli svým pocitům nadřazenosti. Čím se však tento seriál vymyká těm
předchozím je to, že velká většina zobrazených upírů je znázorněna jako zdivočelá,
neracionální stvoření.
V tomto zobrazení dochází k tomu, že upíří zdivočí. Upíři tak ztrácejí své kognitivní
schopnosti, jejich těla se více přibližují představě monstra, a tak se upír navrací ke svým
405
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kinematografickým monstrózním kořenům.406 Nebezpečnost moderního upíra je totiž
založena primárně na jeho nesmrtelnosti, intelektu, šarmu a nerozeznatelnosti od lidí.
Co však Van Helsing a další postapokalyptické náměty opět přinášejí na scénu, je
přetvoření šíření vampyrismu v nekontrolovatelnou epidemii. Ve většině filmů a v
seriálech zkoumaných v této práci bylo šíření vampyrismu totiž vždy úmyslné a
záměrné. V seriálu Van Helsing se vymyká kontrole a svět je zaplaven hladovými
bestiemi, které proměňují v upíry stále více lidí. V tomto zobrazení jsou promítnuty
zásadní strachy současné společnosti, a to ať je to socioekonomická stránka současné
světové situace, zakotvená v obavě z vln lidských migrací způsobených přírodními
katastrofami, válkami a chudobou, či hrůza z návratu některých téměř vymýcených
nemocí. Proto, aby upíři byli jako univerzální nositelé lidského strachu a reprezentanti
tohoto strachu v populárních médiích schopni do svého obrazu zahrnout tyto nejistoty a
podněty, musí se také sami změnit.

Rozdíly zobrazování upírů v žánrech
Dle Česko–Slovenské filmové databáze se až na dvě výjimky všechny zkoumané filmy
dají zařadit do hororového žánru.407 Databáze však přiřazuje filmům a seriálům více než
jeden žánr, a tak ukázky lze zkoumat v rámci více žánrových kategorií. Tento fakt
pomůže lépe vystihnout typické znaky upírů v daném žánru. Důsledkem toho bude
možné sledovat přesnější definování rozdílů napříč žánry.

Akční film / seriál
Ve většině děl, které mohou být žánrově zařazeny do akční tematiky, je důraz
v zobrazování upírů kladen na jejich nadpřirozené schopnosti. Velmi často jsou tak upíři
stavěni do šarvátek a bojových scén, kde tyto jejich schopnosti vyniknou. Filmy Blade a
Underworld v akčních scénách zjevně zdůrazňují nadlidské schopnosti upírů pro
zvýšení pocitu napětí u diváka. Také seriál Buffy, přemožitelka upírů toho využívá,
obzvlášť ve scénách, kde protagonistka Buffy bojuje s upíry a scéna má podtrhnout
nejen nebezpečí, které upíři představují, ale také to, že ona sama se jim svými
schopnostmi může rovnat. V seriálu Blue Veins jsou navíc tyto schopnosti zveličeny
pomocí počítačové grafiky, a tak jsou upíři v tomto seriálu schopni svou silou a
rychlostí spáchat mnohem větší a viditelnější škody, než jejich západní protějšci.
406
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Dobrodružství
U většiny děl, která se soustředí na dobrodružný filmový aspekt, jsou upíři více
generičtí. Například film Flynn Carsen 3: Jidášův kalich využívá známé a tradiční
znaky upíra a nesnaží se obraz nijak rozšířit či změnit. Pracuje s tím nejkonvenčnějším
způsobem zobrazování upírů, a to hlavně proto, aby byli pro diváka dostatečně
rozpoznatelní. Film tak věnuje větší prostor dobrodružnému elementu a sleduje
hlavního hrdinu, jak se snaží rozluštit hádanku, která je před něj zápletkou postavena.
Zato film Stmívání se do dobrodružné části příběhu dostává až na konci snímku, kdy už
zvědavost diváka ohledně upírů byla dostatečně uspokojena, a postavy tak mají prostor
na řešení konfliktu, který mezi upíry vzniká.

Horor
Kromě filmu Stmívání, Flynn Carsen 3: Jidášův kalich a seriálu Blue Veins, který se na
Česko–Slovenské Filmové databázi neobjevuje, jsou všechna zkoumaná díla označena v
sekci žánrů jako horor.408 Filmy jsou tak označené hlavně kvůli tomu, že jejich upíří
tematika patří tradičně do hororového žánru, a upíři jsou nejčastěji zobrazováni právě
v hororech. Dá se tedy říci, že největší rozdíly v zobrazování mezi zkoumanými filmy a
seriály v rámci žánrů jsou znatelné právě v hororu. Upíři totiž reprezentují vše, co je na
nich monstrózní: pití lidské krve, strach ze ztráty krve, smrti a nesmrtelnosti.409 Proto je
také většina ukázek přiřazována do hororového žánru. Lidská krev se ve všech takto
označených dílech objevuje ve velkých kvantitách a obrazy lidské krve jsou spojené
nejen s jejím pitím, ale i s následnou ztrátou života.
Hlavní zobrazované hororové znaky jsou tak zdůrazněny v momentech, kdy se filmy
a seriály zaměřují na krvežíznivost upířích postav a na zobrazování krvavých scén.
Hned mezi úvodními scénami filmu Blade je divák vystaven pokousané krvácející ženě
a následně upíří diskotéce, kde na tančící postavy prší krvavý déšť. Obdobně seriál Van
Helsing ponořuje diváka do krvavého obrazu postapokalyptického světa a zdůrazňuje
vzhled upírů, jejichž ústa jsou zašpiněná zaschlou krví. Film Dracula 2000 sice na
obrazovkách zobrazovanou krví neplýtvá, antagonistův hlavní cíl se však kolem krve
točí, a to ať je to již krev, kterou chce vypít, nebo krev, kterou chce vlastnit. Dokonce i
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film Přežijí jen milenci se zabývá krví – krví, kterou si hrdinové obstarávají
v nemocnici, krví které odolávají, krví která je živí a zároveň zatracuje.

Komedie (hororová)
Film Co děláme v temnotách je z vybraných ukázek jedinou skutečnou komedií. I přes
krvavé scény se film ke svým postavám chová s nadsázkou. Není totiž důležité, že upíři
pijí krev, ale to, jak ji pijí, nebo spíše nepijí. I scéna, kdy Viago zabije mladou slečnu, je
zlehčována tím, že dokud divák očekává, kdy Viago dívku napadne, může ho pozorovat,
jak se pokouší ochránit nábytek pomocí ručníků a podlahu novinami, a poté jak selhává
ve svém záměru a místo toho, aby vysál ženu k smrti, ona vykrvácí všude okolo, a to
hlavně kvůli jeho nešikovnosti. Upíři jsou zobrazeni lidsky, s neduhy a osobnostními
konflikty, a film v různých situacích zdůrazňuje buďto trapnost události, nebo
neohrabané chování hrdinů. Bruce Kawin upozorňuje na to, že jak horor, tak i komedie,
vytváří rozvrat v statu quo. Specifikuje však, že hororová komedie musí pracovat
v rámci obou žánrů, a důvod, proč spojení těchto dvou žánrů funguje, je to, že komedie
dokáže akceptovat jakoukoliv tematiku.410
V této komedii se projevuje i prvek, který prostupuje upířím žánrem z přelomu
století – je to ztráta strachu vůči upírům. Tím, že jsou upíři v tomto filmu stavěni do
směšných situací, kde by jejich přirozenost měla působit děsivě, ale diváka situace spíše
rozesměje, se strach z upírů jako takových vytrácí. Tomu také napomáhá to, že upíry
jejich zobrazení vytrhává ze záhadného a mýtického prostředí a jejich chováním je
přivádí zpět na zem.

Nadpřirozené (hororové) drama
V žánru dramatu je hlavní pozornost obrácena hlavně ke vztahům mezi postavami.
Upíři tak někdy slouží jako překážky pro hlavní postavy, jako je tomu v seriálu Blue
Veins či Buffy, přemožitelka upírů. Upíři však mohou také být v tomto žánru
protagonisty, a tak se překážky objevují například v podobě problémů začlenění upírů
do lidské společnosti, nebo naopak v otázce, jak se mají upíři chránit před odhalením. V
seriálu Pravá krev překážky ve vztazích vznikají z pokusu o soužití různých kultur a
systémů zvyklostí. Upíři jsou tak rozvíjeni zároveň s ostatními postavami, a tak někteří
z nich, již se po svém představení zdáli být spíše antagonisty, se pomalu ale jistě mění
410
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ve spojence. Jiní upíři se zase stávají překážkami, ať už tím, že ohrožují vznikající
vztahy, či v rámci širší zápletky, když jejich existence ovlivňuje celou situaci. Seriál se
také soustředí na jednotlivé vztahy postav: na to, jak se vyvíjejí a jak jejich okolí na tyto
vztahy reaguje, ať je to již mezilidský vztah nebo vztah mezi upíry a lidmi. Seriál Cena
za lidskost také využívá rozvoje vztahů mezi postavami, k čemuž nezbytně patří i to, že
spolubydlící, se kterými se Mitchell přátelí, jsou přímým důvodem, proč se nestal
antagonistou. Jeho blízké vztahy mu pomohly si uvědomit nebezpečí, kterému vystavil
sebe i své přátele, když poslouchal své černé myšlenky a následoval upíra, který byl
v seriálu antagonistou.

Postapokalyptická tematika
I když se tento žánr ve zkoumaných ukázkách objevuje výrazněji jen v seriálu Van
Helsing,

filmy

zakomponovávající

upíří

tematiku

do

apokalyptického

či

postapokalyptického scénáře se stávají stále populárnějšími mezi filmovými tvůrci.411
Dle Abott to je nejspíše způsobeno tím, že se filmaři pokoušejí vizuálně i sluchově opět
přetvořit upíry do podoby jejich děsivých předchůdců.412 Upíři tohoto žánru ztrácejí
podobnost s lidmi, jejich inteligence klesá, jejich hlasy a zvuky, které vydávají, se více
a více blíží zvířecím, a jejich nebezpečnost pro lidi vzrůstá hlavně díky jejich
zdivočelosti. Seriál Van Helsing ale tento obraz upíra spojuje i s upíry, kteří jsou
inteligentní, vynalézaví a jejichž hrozba pro lidstvo neleží ve zvířecích instinktech, ale
v jejich plánech, které mohou lidstvo absolutně zatratit. Seriál se tímto snaží pomocí
obrazu upírů vytvořit ultimátní strach. Strach z divokého, nekrolovatelného a toho,
čemu nelze utéct, a strach z bezmoci tváří v tvář zákeřnosti nadpřirozené inteligence,
zvrácené krutosti a monstrozity v lidské podobě.
Podobné zobrazení lze dohledat i ve starších filmech, jakým je například film I Am
Legend z roku 2007, adaptace stejnojmenné knihy.413 Film zobrazuje svět, kde
zmutovaný virus spalniček zabil přes 90% populace a následná epidemická nákaza
přeměnila téměř celý zbytek lidstva v noční tvory živící se krví. Film však je zajímavý
tím, že ve střihu zveřejněném pro kina se hlavní hrdina obětoval, aby zachránil před
zmutovanými tvory nově vyvinutý lék. V pozdější verzi, režisérském sestřihu, je hrdina
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postaven před zjištění, že díky svým experimentům na těchto tvorech se on sám vlastně
stal monstrem. Dochází tak k zajímavému prohození rolí na úrovni pojetí monstrozity.
Tento prvek konfliktu monstrozity a lidskosti v postapokalyptickém světě se
nejčastěji objevuje ve snímcích se zombie tematikou. Seriál Van Helsing do svého světa
přidává element léčitelnosti již na začátek. Co však na rozdíl od jiných upířích
postapokalyptických snímků tento seriál dělá, je to, že se neptá na to, zda je vyléčení
možné, ale zda má vyléčení vlastně smysl. Sleduje totiž lidské hrdiny zároveň s upíry a
tematizuje tak dilema, nakolik je zobrazená lidskost skutečně odlišná od monstrozity
upírů.

Romance
Posledním zásadním žánrem, který se objevuje ve zkoumaných filmech a seriálech, je
romance. Tento žánr je v upíří tematice poměrně nový. Začíná se ideově objevovat
s tvorbou Anne Riceové v druhé polovině dvacátého století a na přelomu století
dvacátého prvního jej do populární kultury s jistotou uvádí seriál Buffy, přemožitelka
upírů a filmy ze ságy Stmívání. Tento žánr je specifický tím, že cílovým obecenstvem
jsou většinou náctileté dívky, a tak je i obraz upíra upraven tak, aby se stal přitažlivým
právě pro tuto demografickou skupinu.
Zobrazovaní upíři, kteří se stávají objektem zájmu hlavních hrdinek, nejsou méně
nebezpeční než ostatní upíři, ale jejich nebezpečnost pro protagonistku neplatí, protože
tito upíři používají svou nadlidskou sílu a rychlost pro to, aby hrdinku chránili. Vzniká
tak obraz upíra, který v očích hrdinky i diváka je „jiný než ostatní“: upír milenec totiž
dodržuje morální zásady protagonistky; je schopna si ho pomyslně oddělit od těch
„ostatních upírů“, kteří tyto její zásady nedodržují. Film Stmívání, seriály Buffy,
přemožitelka upírů a Pravá krev všechny obsahují tento prvek, tedy že se dívka-člověk
zamilovává do upíra. Hlavní postavy tak přicházejí ze dvou různých světů a hledají
společnou řeč a porozumění, kterého se jim nedostává v jejich vlastním světě.
Film Přežijí jen milenci ale představuje jiný typ upířího milence. Adam i Eva jsou od
samého počátku na stejné úrovni. Oba dva jsou upíři a nemusí hledat ani společnou řeč,
ani mosty mezi různými světy. I když je Eva výrazně starší než Adam, i tak jsou si
manželé rovni a poskytují si navzájem stejnou úroveň ochrany, péče a pozornosti. Jejich
vztah je rovnocenný a i když ve filmu vidí divák moment, kdy Eva spíše vede Adama,
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je v péči, kterou jí Adam projevuje na oplátku, jasné, že v jejích slabých chvilkách je jí
stejně nápomocen, jako ona jemu.
Tento milostný žánr má v sobě zakomponován prvek ztráty strachu. Podobně je to
vysledovatelné i v komediálním žánru. Touha překonat strach se odráží jak v tom, že je
člověk schopen se monstrům smát, tak i v tom, že je schopen je milovat. Upír se stává
milencem v momentě, kdy hrdinka překoná svůj strach z neznáma a nadpřirozena a
akceptuje ho takového, jaký je.

5.3.

Použité stereotypy a metody zobrazení

5.3.1. Stereotypy v zobrazení
V zobrazování upírů existuje mnoho stereotypů, které jsou buďto převzaty přímo
z folkloru, nebo se staly konvencí díky rozšíření upírů do populární kultury. Těchto
stereotypů je nesčetné množství, avšak některé se pomalu začínají vytrácet ze
současného způsobu zobrazování upírů v důsledku měnících se tendencí. V této části se
práce podíváme na tradiční stereotypy v zobrazování upírů a pokusíme se nalézt ty,
které nadále přetrvávají, a ty, jež se pomalu ale jistě vytrácejí. Mezi zkoumanými
stereotypy nebude jenom vzhled upírů, ale také jejich dieta, schopnosti a slabosti.
Asi nejrozšířenějším stereotypem zobrazení upírů ve zkoumaných ukázkách je
bledost jejich kůže. U upírů, kteří jsou nemrtví, tato bledost vychází z toho, že upír je
fyzicky mrtvý, a tak mu nekoluje krev v těle. U upírů, kteří jsou kategorizováni jako
živí, tato bledost vychází z toho, že upíři nemohou vycházet na slunce a nijak se
nevystavují UV světlu, takže jejich kůže neprodukuje melanin, který by způsobil
výraznější zabarvení kůže. Ve filmu Stmívání však upíři nezapadají přímo do tohoto
stereotypu, i když jsou zobrazeni jako velice bledí. Tato bledost vychází z toho, že
jejich tělo prošlo takovou proměnou, že i když vycházejí na slunce, jejich kůže se
nechová stejně jako kůže lidská a nepotřebuje produkovat melanin, aby se ochránila
před UV zářením. Upíři v seriálu Cena za lidskost také vycházejí na slunce, ale mají
viditelnou citlivost na sluneční záření, a tak se chrání pomocí dlouhého oblečení a
slunečních brýlí.
Dalším velice stereotypním znakem upírů, který používají kromě filmu Stmívání a
seriálu Van Helsing všechny uvedené filmy a seriály, je to, že upíři mají prodloužené
špičáky proto, aby se mohli zakousnout svým obětem do krku. Seriál Pravá krev sice
používá v zobrazení prodloužených zubů druhé horní řezáky, ale i tady je tento
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stereotyp využit. Ve všech filmech a seriálech, které tento stereotyp používají, mají
upíři většinou možnost tyto zuby schovat a „vytáhnout“ dle vůle. Ve filmech Blade a
Underworld tomu tak však není. Upíři mají v těchto dvou filmech tyto zuby
permanentně prodloužené. Ve filmu Stmívání a v seriálu Van Helsing však tento až
ikonický stereotyp chybí: ve Stmívání mají všichni upíři zuby identické s lidskými a
v seriálu Van Helsing sice dochází k znatelnějšímu rozdílu mezi lidskými a upířími
zuby, ale není zde používán zavedený stereotyp prodloužených špičáků. U upírů, u
nichž je možno pozorovat zuby, jsou zuby buďto viditelně podobné lidským nebo jsou
pouze zčernalé kvůli zaschlé krvi.
To, že upíři pijí lidskou či zvířecí krev, je také jedním z ikonických prvků, které si
upír zachovává ještě z dob folklorní tradice. Tento stereotyp se však zachovává ve všech
zkoumaných filmech a seriálech, jelikož je tento znak natolik provázaný s významem
upíra, že v případě, že by postava označovaná jako upír nepila krev, přestala by ve své
podstatě být upírem. Dokonce i seriál Cena za lidskost, kde upíři mohou dobrovolně
přestat pít krev a živit se lidským jídlem, se tento znak využívá jako stěžejní, protože
téměř všechny upíří postavy se skutečně krmí lidskou krví. Jedině Mitchell se toho
vyvarovává, protože on sám chce přestat být upírem. To se mu však ne zcela daří, na
čemž je postaven jeho zásadní vnitřní konflikt.
Posledním stereotypem, který je pro všechna zkoumaná díla společný, je způsob, jak
mohou upíři zemřít. I když se film Stmívání tomuto stereotypu vyhýbá, probodnutí
hrudníku nebo useknutí hlavy je jinak jedním ze stěžejních způsobů, jak upíra zabít, a
jako takový je přítomný ve všech ostatních filmech a seriálech. Toto jsou všechno
stereotypy, které se nadále udržují v současném obrazu upíra, a to právě proto, že jsou
snadno rozeznatelné pro širokou veřejnost.
Mezi stereotypy, které se ale pomalu začínají z moderního pojetí upírů vytrácet,
náleží použití stříbra, česneku a náboženských symbolů pro ochranu proti upírům.
Použití stříbra proti upírům se totiž vytrácí nejen z filmů jako je Underworld, Flynn
Carsen 3: Kletba Jidášova kalichu či Stmívání, ale také ze seriálů, jako je Buffy,
přemožitelka upírů, Blue Veins a Van Helsing. Ochrana proti upírům pomocí
náboženských symbolů pak chybí ve filmech Blade, Underworld, Stmívání a Flynn
Carsen 3: Jidášův Kalich a v seriálech Cena za lidskost, Blue Veins, Van Helsing a
Pravá krev. Tyto vytrácející se stereotypní slabosti však s sebou nesou i ztrácející se
stereotypy týkající se schopností upírů.
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Jednou z těchto schopností, která se vytrácí ze zobrazování upírů nejvíce, je
schopnost upírů se měnit. Pouze ve filmech Dracula 2000 a Co děláme v temnotách
jsou upíři nadále schopni proměnit se ve zvířata či mlhu, a ve filmu Flynn Carsen 3:
Jidášův kalich se upíři už dokážou proměňovat jen v prachový oblak částic. Obdobně i
schopnost hypnotizovat ostatní postavy se z většiny filmů vytrácí a je přítomna jen ve
filmech Dracula 2000, Co děláme v temnotách či v seriálu Pravá krev. Z běžného
obrazu upírů také téměř zcela mizí motiv rakví a katakomb. Obraz upírů vstávajících
z hrobu je použit v seriálech Buffy, přemožitelka upírů a Pravá krev, ale obraz upíra
spícího v rakvi se objevuje jen ve filmu Co děláme v temnotách. Toto postupné
oddělování upířího obrazu od motivů souvisejících s křesťanskou vírou naznačuje, že
starý mýtus se postupně adaptuje do moderního světa, ve kterém víra v západním světě
již nezabírá centrální pozici v běžném denním životě natolik, jako tomu bylo
v minulosti.
Jedním ze stereotypů, nebo přesněji řečeno tradic v zobrazování upírů, je obraz upíra,
jehož vzhled je referencí na nejznámějšího z filmových upírů, hrabě Orloka z filmu
Nosferatu. Jak seriál Buffy, přemožitelka upírů, tak i filmy Co děláme v temnotách a
Underworld používají tento ikonický vzhled upíra – holohlavého muže se zašedlou
kůží, jehož zuby jsou nepřirozeně zašedlé a prodloužené a nehty na prstech extrémně
dlouhé, a který je oblečený do dlouhého černého pláště. Tento obraz upíra je v kultuře
natolik ikonický, že jeho použití v různých způsobech ztvárnění upírů se nadále udržuje.

5.3.2.

Metody v zobrazení

Technické metody, které filmaři používají, aby zobrazili upíry ve zkoumaných
ukázkách, se mezi sebou zásadně liší. Každý film a seriál má své vlastní cíle a upíři v
nich plní rozdílné role podle toho, jaký chtějí tvůrci vytvořit v divákovi dojem. V této
části práce se pokusím prozkoumat tyto různé metody představení a zobrazování upírů a
zjistit, jaký efekt mají, a proč jsou použity v daných konkrétních dílech.
Film Přežijí jen milenci v úvodní scéně zve diváka, aby vstoupil do příběhu
pohledem kamery shora. Záběr kamery se pak točí kolem centrálního bodu, kterým jsou
spící hlavní postavy. Kamera se v tomto točivém momentu postupně k hrdinům
přibližuje, přičemž je scéna přerušována záběrem na točící se gramofonovou desku.
Tento točivý monet vrcholí v momentě, kdy se kamera přiblíží k ležícím postavám,
pohyb kamery se zastaví, a postavy otevírají oči. Divák je tak pomalu vtahován do děje.
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Tento plynulý točivý moment divákovi naznačuje, že postavy, na které se dívá, jsou pro
dílo centrální, a že celý film, ne-li celý vykreslený svět, se bude soustředit právě na ně,
tak, jako je kamera použila coby centrum svého točivého momentu. Zároveň toto
přibližování a zaměření se na oči postav diváka zve, aby se podíval na svět jejich
pohledem, aby viděl to, co vidí ony, aby sledoval to, co je pro ně důležité. Podobný úhel
pak kamera zaujímá, když se upíři napijí krve. Kamera se pohybuje s nimi, dokud
neulehají na záda, a je soustředěna na jejich obličej, který prozrazuje pocit slasti.
V tomto filmu je kamera jedním z nejdůležitějších prostředků pro naraci příběhu a
vnímání postav. Způsob, jakým se pohybuje a jakým zabírá scény a protagonisty,
předává divákovi ty nejdůležitější informace, které potřebuje pro pochopení děje a
postav.
Způsob použití kamery je rovněž centrální pro film Co děláme v temnotách. Jelikož
má film představovat reálný dokumentární film, chová se tak i samotná kamera. Na
záběrech je ihned vidět, jak neplynule se kamera pohybuje, jak se třese, ohlíží se tak,
jako by se ohlížel skutečný člověk a reaguje na podněty tak, jako by za kamerou stála
další postava účastná děje, která jen není ve filmu vidět. Kamera se tak vlastně stává v
tomto filmu samostatnou postavou. Pro film Co děláme v temnotách je ale také
podstatný styl, v jakém je film střižen. Scény jsou prokládány záběry z jiných scén,
které nemusí mít plně kontinuální smysl. Například scéna, kde se tři spolubydlící
dohadují o svých povinnostech, je proložena medailonky, ve kterých se jednotlivé
postavy představují. Když pak některá z postav vypráví o své minulosti, záběry se
střídají s dokumenty či obrazy ilustrujícími příběh nebo s jinými záběry, které kamera
zachytila. V divákovi tak vzniká dojem, že se pohled, který mu je poskytován, snaží být
objektivní. Zároveň s tím kamera narušuje kontinuitu a vytváří dojem času uplynulého
mimo záběr kamery.
Naopak filmy Blade a Underworld zásadně využívají pro své příběhové potřeby
scénický jazyk. Film Blade představuje kontrast mezi upíry a hlavním hrdinou hned na
začátku scénou z krvavého klubu. Upíři, kteří jsou od hlavy k patě pokryti krví, se
stávají svíjející se agresivní masou, ve které lze jen těžko rozpoznat individuální rysy,
jednotlivé končetiny či celé postavy. Proti tomuto krvavému zobrazení je pak
kontrastován hrdina, který do scény vstupuje z místa, kde vůbec žádná krev není,
oblečen v čistém černém koženém kabátě a ve zbroji. Bílé pozadí za černě oblečenou
postavou pak přímo kontrastuje s červenou masou upírů na tmavém pozadí. Červené
121

postavy pak začínají Bladea obklopovat a jakmile Blade na upíry zaútočí, tyto dva
obrazové kontrasty se mísí. Jako by Blade s sebou do temnoty noci a bestiality přinášel
řád a světlo dne. Film Underworld také využívá scénických kontrastů. Ve filmu ale
nejsou tyto kontrasty zdůrazněny barevnými rozdíly. Jelikož je celý film laděný do
temných odstínů a zšeřelého prostředí, scénický jazyk používá rozdíly v aranžování
scény, kostýmů herců a jejich přirozeného okolí. Upíři jsou povětšinou oblečeni do
luxusních a drahých kostýmů, které zdůrazňují jejich privilegované postavení, a žijí
v upraveném a technicky vybaveném domě. Vlkodlaci jsou pak zobrazeni
v rozdrbanějším oblečení a sídlí v podzemních kanálech. Toto scénické kontrastování je
v těchto dvou filmech důležité proto, aby divák vizuálně dokázal rozpoznat, na čí straně
konkrétní postavy jsou, a aby v něm snímek vybudoval a poté posiloval sympatie
k protagonistům.
Avšak kromě make-upu a kostýmů je v některých případech použita i počítačová
grafika, aby obraz lépe vystihl záměry filmařů. Seriál Blue Veins této techniky využívá
nejvíce během akčních scén, kdy je grafika použita proto, aby vizuálně podtrhla
rychlost, sílu a schopnosti upírů. Toto použití technologie pak vytváří pro diváka velmi
jasnou představu o těchto schopnostech. Film Stmívání také využívá pro zdůraznění
zobrazení upírů této techniky, a to hned dvěma způsoby. První z nich je viditelný ve
scéně, kdy se Edward staví pod sluneční paprsky a jeho kůže se začíná třpytit, jako by
byla pokrytá diamanty. V této scéně má použití počítačové grafiky zdůraznit odlišnost
Edwarda od běžného člověka. Počítačová grafika je také použita v předchozí scéně, kdy
Edward utíká přes les, a když se kamera soustředí přímo na něj, okolí kolem něj se míhá
nepřirozenou rychlostí. Použití nesouměrné rychlosti pohybu mezi postavami a jejich
okolím je pak znát i ve scéně, kde trojice upírů vystupuje z lesa, aby se setkala s rodinou
Cullenových. V tomto případě, i když postavy upírů znatelně pouze jdou, se jejich okolí
pohybuje buďto rychleji nebo pomaleji než oni. Postavy tak vystupují do popředí
obrazovky.
Všechny tyto dosud popsané techniky využívají vizuálního jazyka. Film ale
nevypráví svůj děj jen vizuálně, ale také sluchově. Zajímavým způsobem využitým pro
představení upíří postavy ve filmu Flynn Carsen 3: Jidášův kalich je použití zpěvu.
Postava upírky Simone je ve filmu prvně uvedena tak, že hrdina slyší její zpěv nejdříve
ve snu a pak v momentě, kdy vychází v noci na ulici, aniž by byl v jejím
bezprostředním okolí. Hrdina pak tento zpěv následuje až k místu, kde se upírka nachází
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a divák ji poprvé spatří spolu s hrdinou. Toto propojení konkrétního zvuku s konkrétní
postavou má divákovi o postavě něco vypovědět, propojit s ní asociaci tohoto
konkrétního zvuku, a zároveň postavu charakterizuje a pomocí zvuku vytváří její vlastní
komplexní obraz.

5.4. Tendence v zobrazování upíra
Ve zkoumaných ukázkách se projevily různé znaky a vizuální motivy zobrazování
upírů. Při bližším prozkoumání společných i rozdílných znaků je zřejmé, že se
v zobrazování upírů objevují odlišné tendenční linie společné vždy pro několik
zkoumaných filmů či seriálů.
První linie zobrazování se drží mytologických základů, tedy podoby zemřelých lidí,
kteří proto, aby se stali upíry, musí být před svou smrtí upírem přinejmenším pokousáni
nebo se musí napít upíří krve pro to, aby jejich proměna mohla být dokončena. I když se
v této větvi pojetí původu upírů objevují jisté rozdíly mezi jednotlivými použitými
aspekty historie upírů či mezi různým způsobem zobrazení upírů a jejich schopnostmi,
jejich nesmrtelný status, touha po krvi, téměř lidský vzhled a slabosti typické pro upíry
(jako je sluneční světlo či smrtelnost po probodnutí srdce dřevem nebo useknutí hlavy),
jsou společnými denominátory všech těchto zobrazení, jejichž kořeny sahají až do
folklorního mýtu o upírech, zpopularizovaného v devatenáctém století.
Ať už se jedná o seriály Buffy, přemožitelka upírů a Pravá krev nebo o filmy Co
děláme v temnotách, Dracula 2000, Přežijí jen milenci a Flynn Carsen 3: Jidášův
kalich, společné znaky nemrtvého upíra spojují tuto tvorbu v tom ohledu, že jejich
snaha přiblížit divákovi motiv upíra se opírá o obecně nejznámější rysy upírů. Díla se
tak drží moderní tradice zobrazování upírů založené na folkloru, který provází lidstvo
již nejméně dva tisíce let. Tento folklor a moderní tradice na něj navazující natolik
prostoupily současnou kulturou, že není nutné komukoliv vysvětlovat, co to upír vlastně
je. I jen samotné slovo „upír” s sebou nese všechny tyto konotace a znaky, kterých se
většina těchto zkoumaných děl drží. Díla tak mohou použít pouhé vizuální náznaky pro
to, aby divák pochopil, co se mu film nebo seriál snaží sdělit.
Co je však rovněž společné pro některé z těchto filmů a seriálů, je to, že často
obsahují prvek sympatického upíra. Upíra, který se odlišuje od ostatních upírů tím, že
bojuje se svou upíří náturou, a dokonce pomáhá hrdinům v tom, aby porazili upíří
hrozbu, kterou ostatní zobrazení upíři přinášejí. Toto emocionální přiblížení upírů
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divákovi a poskytnutí sympatických rysů a prvků v jejich osobnosti a filozofii je
trendem, který se objevuje na konci dvacátého století, a postupně se rozšířil nejen do
populární literatury a kinematografie, ale i do obecné představy o tom, jak by upíří
příběhy měly být stavěny.414 Filmy, které jsou zkoumané v této práci, používají motiv
sympatického nemrtvého pro přiblížení hlavních postav divákovi. Sympatičtí upíři se
také objevují ve filmech, kde se vampyrismus odklání od motivu tradičního nemrtvého.
Druhý silný motiv, který se projevil při zkoumání ukázek, je založen na tom, že i
když se společné znaky upírů velmi podobají těm z tradičního zobrazení upírů, jeden
z jejich nejzásadnějších znaků je odlišný. Zatímco ve filmech částečně se držících
podoby folklorního nemrtvého upíra upíři buď vstávají z hrobu, anebo musí pro
úspěšnou transformaci zemřít, filmy Underworld, Blade a seriály Blue Veins a Van
Helsing odebírají nutnost smrti z procesu proměny v upíra a přidávají element možnosti
vyléčení. Underworld, Blade i Blue Veins využívají totiž jako nositele a původce
vampyrismu virové onemocnění přenášené buďto pomocí kousnutí, nebo dokonce skrze
pohlavní rozmnožování mezi upíry, jak je tomu v případě filmů Blade a Underworld.
V seriálu Van Helsing není jasně stanoven virový původce, ale tím, že proměna nastává
okamžitě po kousnutí, ale nevyžaduje smrt pokousaného jedince a vampyrismus je
zobrazen jako v určitých případech léčitelný, je záhodno, aby toto zobrazení také patřilo
do kategorie virové nákazy, protože zobrazené chování upírů i přenosu vampyrismu
nese znaky typické pro virovou nákazu.
Zobrazení vampyrismu jako virové nákazy přináší do zažitého folkloru velkou
změnu v otázce původu upírů, která ovlivňuje způsob, jakým divák vnímá nejen upíří
postavy, ale i vampyrismus samotný. Přirovnání vampyrismu k nemoci s sebou totiž
nese i pochopení faktu, že vampyrismus může být v daném světě léčitelný. O to se také
snaží postava Bladea, který byl vampyrismem nakažen při svém narození, a ačkoliv se u
něj nevyvinuly všechny slabosti upírů, jeho touha po lidské krvi je stále silnější. Ve
filmu pak doktorka, kterou Blade zachránil před proměnou potom, co byla pokousána
upírem, nachází částečnou léčbu pro sebe samu.415 Seriál Van Helsing také předkládá
divákovi možnou léčbu ve formě schopností hlavní hrdinky Vanessy. Vzniká tak
naděje, že vampyrismus, který se v seriálu rozšířil do katastrofických rozměrů, může
být teoreticky vymýcen. Tato snaha změnit některé zásadní znaky vampyrismu je
414
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prokazatelným důsledkem toho, že společnost a její strachy se proměnily natolik, že i
upíři se musí změnit, aby tyto strachy dokázali v rámci svého zobrazení symbolicky
zastoupit.
Stacey Abbot ve své knize Undead Apocalypse připomíná, že upíři a motiv vědy byli
propojeni po staletí, ať už ve folkloru ve snaze o objasnění upířího mýtu těmi
vědeckými procesy, kterým lidé nerozuměli, tak i později v devatenáctém století, kdy
Bram Stoker představuje jako hlavní protivníky Drákuly dva vědce. 416 Avšak to, co
bylo dlouho v upířím žánru subtextem a metaforou, se ve dvacátém prvním století stává
přímou součástí zobrazení upírů.417 Dle Abbot se tak děje hlavně proto, aby původ upírů
byl vědecky vysvětlen, a mohl tak být začleněn do našeho světa na základě racionálního
vysvětlení.418
Tento motiv vědy se ve zkoumaných filmech a seriálech projevuje dvěma způsoby
podle toho, zda jsou upíři divákovi představeni jako protagonisté, nebo antagonisté.
Film Blade vědu využívá k tomu, aby hrdinové vyvíjeli nové a účinnější zbraně proti
upírům, a naznačuje, že ani konečný lék neuniká možnostem, které věda poskytuje.
Seriál Blue Veins dokonce tento lék úspěšně nachází a v poslední epizodě jsou upíři
jednou provždy poraženi. Na druhou stranu ve filmu Underworld je věda využívána jak
ve prospěch upírů, tak i proti nim. Van Helsing pak stojí částečně stranou. I když má
věda zásadní pozici v seriálu a ve zkoumání toho, zda je vampyrismus léčitelný, dává
postavám pouze příslib, že pokud by dokázaly najít dostatečné prostředky, mohly by
najít i způsob, jak proti vampyrismu bojovat jako proti nákaze.
V třetí výrazné linii zobrazování mohou upíři být jak nemrtvými, tak i novým
druhem. Zde se slučují předchozí dvě linie v otázce původu upíra. Co ale tato třetí linie
zobrazování představuje, je tendence polidšťování upírů vycházející z fenoménu
sympatického upíra. Film Stmívání představuje zobrazení, které se nedá úplně zařadit
ani do jednoho z výše uvedených větších trendů. Stmívání používá, stejně jako všechny
filmy a seriály, prvek toho, že upíři pijí krev a vampyrismus se šíří skrze kousnutím.
Film se však naprosto distancuje od všech ostatních společných znaků a vytváří motiv
nového upíra. Upíra, jehož fyzické znaky nemají žádného předchůdce a odtrhávají se od
folkloru a dlouholeté tradice zobrazování upírů.
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Zobrazení v tomto filmu nebo ve filmech Co děláme v temnotách, Přežijí jen milenci
či například v seriálech Pravá krev a Cena za lidskost také spojuje nově vznikající trend
polidšťování upírů. Upíři přestávají být jen monstrózními strašidly, představující
alegorii strachu, smrti, nemocí a sexuálních predátorů, ale jejich rysy, prvky osobnosti i
problémy, kterým čelí, se stále více přibližují těm lidským. Upíři se tak i přes svou
nadpřirozenost stávají stále více „normálními“. I když je jejich nadpřirozený původ činí
odlišnými, upíři přestávají být hrozbou pro lidstvo. I přes svou odlišnost se spíše snaží s
lidstvem koexistovat a nacházet společné možnosti soužití.

5.5.

Popularizování v kultuře

Upír si jako postava drží popularitu již téměř dvě stě let. Objevuje se v psané, filmové i
televizní fikci a titulů s upíry vzniká stále více. Ať už se jedná o filmy, seriály, komiksy,
knihy, nebo dokonce hry, a to počítačové, divadelní či deskové, upíři prostupují všemi
aspekty populární kultury, komerční i nekomerční. Od začátku dvacátého prvního
století se i díky rozšíření internetu na poli transformativních uměleckých děl významně
zvětšila základna uživatelů, kteří nejen umění konzumují, ale také ho sami vytvářejí.
Rozšířila a normalizovala se tak i popularita fanfikcí, fan artu a dalších způsobů
fanouškovského vyjádření. Upíři se tak začali dostávat mimo svůj domovský hororový
žánr a pomocí těchto transformativních děl se začal obraz upíra šířit i mezi žánry, které
nemají s hororem společné znaky. Upír jako postava se tak dostává do stále širšího
povědomí, což dále zvyšuje poptávku po upířím obsahu v mainstreamových médiích.
V této práci je zkoumána jen zlomková část upířího obsahu v mainstreamových
médiích. Pokud by člověk zavítal na stránky Wikipedie a hledal například názvy filmů
s upíří tematikou, zjistil by, že takových filmů existuje velké množství, a toto číslo se
rok od roku zvyšuje.419 To samé platí i o seriálech:420 tam je navíc množství titulů
rozšířené o seriály, kde se upíří postavy objevují i jen v jedné jediné epizodě.
Tato popularita pak způsobuje to, že možnosti zobrazování upírů v mainstreamových
médiích se dostávají do laického oběhu, kde může dojít k jejich dalšímu naprostému
přetvoření. Jedním z míst, kde k takovému přetváření rovněž dochází, jsou sociální
média, například specificky blogová platforma Tumblr. Díky rozšířeným možnostem
419
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vytváření příspěvků ať textové či digitální povahy a možnosti na tyto příspěvky
reagovat různými způsoby mohou vznikat třeba i kolaborativní díla více uživatelů
zároveň. Velice snadno tak dochází k téměř instantnímu rozšíření nebo k následnému
přetvoření ideje.
Obraz upíra se tedy nejen na této platformě velmi pružně přizpůsobuje představám
jednotlivých uživatelů, ale i celých komunit. Mohou tedy vznikat diskuse, které
teoretizují otázku typu „co kdyby upíři začali využívat podomního prodeje k získání
pozvánky do domu, ale v průběhu času i díky změně jazyka jim tato taktika přestává
fungovat?”421 Nebo se například mohou příznivci upíří tematiky zabývat tím, jaké
memes a internetové vtipy upíři používají.422 Lidé také mohou polemizovat nad tím,
proč by upíři nemohli být jen noční tvorové, kterým slunce vlastně neubližuje, a jak by
vypadal a choval se upír teenager, který se proti tradici bouří a snaží se být vzhůru jen
během dne.423 Jsou pokládány i takové otázky jako „co by upír udělal, kdyby narazil na
někoho, kdo je anemický?“ A sociální síť promptně přináší odpověď – upír by si vzal
takového člověka na starost a dohlížel by na to, aby se dotyčný člověk lépe staral o své
zdraví.424 Probírají se možné scénáře upířích sociálních norem a zvyklostí425 nebo
teoretické situace, jakou je například „co by se stalo, kdyby se někdo stal upírem a
neuvědomoval si to”.426 Díky všestrannosti této platformy se na otázku „co by se stalo,
kdyby dům nebo zámek, který obývá upír, byl koupen lidmi,” dostane tazateli odpovědi
ve formě celé psané povídky o tom, jak se upír stává součástí nově přistěhované
rodiny.427
Co mají však všechny tyto příklady společné, je to, že lidé píšící a vytvářející tyto
příspěvky promítají do obrazu upíra stále vyšší úroveň lidskosti a stále menší úroveň
monstrozity – tento trend se tedy neprojevuje jenom ve filmech a seriálech zkoumaných
421
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v této práci, ale je vysledovatelný v obecně rozšířené populární kultuře a ve veřejném
kulturním povědomí. Obraz upíra ve veřejné sféře se tedy vyvíjí nejen vlivem
reflektování společenských strachů, ale také odrazem společenských hodnot a potřeb
převládajících v populární kultuře. Toto hromadné povědomí a představy jsou pak
adaptovány do mainstreamových médií.
Tento cyklus vysvětluje poměrně široké pojetí upíra a různé způsoby zobrazování
upírů, které byly vysledovány v ukázkách zkoumaných v této práci. Vypovídá o tom, že
upíři se jako postavy i jako nositelé symbolů neustále vyvíjejí a přizpůsobují. Během
dvaceti let od přelomu dvacátého prvního století se společenské tlaky, obavy a kulturní
představy rapidně měnily.
Zvyšující se popularita upířího žánru od přelomu století měla také značný vliv nejen
co se týče způsobu zobrazování upírů, ale také na popularitu obsazovaných herců
samotných. Herci seriálu Buffy, přemožitelka upírů si díky své účasti v tomto kultovním
seriálu dokázali vybudovat úspěšnou kariéru.428 Sarah Michelle Gellar se probojovala
na filmové plátno, Allyson Hannigan si také zahrála v několika filmech, přičemž se pak
stala tváří postavy Lily Aldrin z dalšího populárního seriálu Jak jsem poznal vaši matku.
Herci ztvárňující upíry v seriálu Buffy, přemožitelka upírů, a David Boreanaz a James
Marsters se také dočkali dlouhých a úspěšných kariér. Seriál Buffy, přemožitelka upírů v
tom byl jakýmsi průkopníkem, který vydláždil cestu ohromné slávě filmů ságy
Stmívání. Díky upířím snímkům se však proslavili nejen herci. Režisér a herec Taika
Waititi, který režíroval film Co děláme v temnotách, získal také díky tomuto filmu
možnost režírovat velkorozpočtový film z Marvelovské filmové série Thor: Ragnarok,
čímž své místo v Hollywoodu definitivně utvrdil.
Asi nejvýraznějším příkladem v popularizování herců díky upířímu žánru je však
Robebrt Pattison, který ztvárnil postavu Edwarda Cullena ve filmu Stmívání. Herec,
který byl předtím zčásti známý díky své roli ve filmu Harry Potter a Fénixův řád, získal
svou rolí Edwarda celosvětovou popularitu.429 Od premiéry filmu Stmívání se o něm
začalo psát v nejrůznějších ženských časopisech, tabloidech i na internetu. 430 Popularita
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mu pak prorazila cestu ve filmovém průmyslu, kterou by bez filmu Stmívání
pravděpodobně musel budovat celé roky. 431
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6. Závěr
Upír coby nadpřirozená bytost je velice přizpůsobivý typ postavy, která dokáže ve svém
zobrazení snést nejrůznější symboliku. Přitom si i po přizpůsobení v různých žánrech
zachovává své jádro. Protože je ale upír natolik rozmanitý ve své symbolice i v použití,
dochází k tomu, že se způsob jeho zobrazování mění. Snímky, které přizpůsobují upíra
a mění jeho vzhled i způsob zobrazení oproti tradičním stereotypům vytvořeným
adaptacemi Drákuly i jinými kultovními filmy, sledují několik opakujících se tendencí.
Krom upírů, kteří se stále drží svého nemrtvého původu, začínají upíři vykazovat
nové procesy vzniku a v médiích se projevuje celkový odklon od zobrazování upírů
jako monster. Upíři, kteří zůstávají nemrtvými, mohou také mít různorodý původ – ať je
to rituál přeměnění, nebo získání démonického charakteru nadpřirozenosti, či změna v
základním mýtu o jejich vzniku. Pomalu se však začíná vynořovat trend v zobrazování
vampyrismu jako nemoci, nebo jiného ekvivalentního mechanismu. Tento trend s sebou
také nese nejen změnu nátury upíra, ale také nové způsoby toho, jak je možné se upíra
zbavit. Ať se jedná o vyvinutí léku, šíření protilátky, nebo negaci pomocí krve, část
snímků vytváří alternativní způsob, jak s vampyrismem bojovat a pomalu nahrazuje
tradiční probodnutí kůlem nebo useknutí hlavy a spálení, které se s obrazem upíra táhne
od jeho folklorních počátků.
Tendence zobrazovat upíry jako sympatické hrdiny se dál rozšiřuje od doby, kdy se
tento trend začal v upíří tematice objevovat. Tento trend se objevuje prvně ke konci
dvacátého století a je nadále používán i v materiálech zkoumaných v této práci. Co se
však projevuje jako důsledek tohoto zobrazení, je vznik dalšího trendů, a to zejména
postupného polidšťování upírů. Upíři v některých interpretacích přestávají být
ultimátním zlem, které je nutné porazit, a staví se na stranu lidstva. Toto polidšťování se
projevuje nejen v tom, jak jsou upíři zobrazováni, ale také v tom, do jakých žánrů jsou
zasazováni. Upíři již tedy nejsou používáni pouze jako antagonisté v akčních filmech či
jako strašáci v hororech, ale začínají se objevovat v dramatech soustředících se na
mezilidské i mezirasové vztahy, v romantických filmech jako objekty zájmu, i jako
protagonisté komedií.
Upíří se však nejenom polidšťují, na opačné straně škály se v některých snímcích víc
přibližují v chování ke zvířatům a prohlubuje se tak znovu zobrazení monstrozity.
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Žánrově se tak děje hlavně v postapokalyptických snímcích. Tento trend vychází ze
zvyšující se obliby postapokalyptické tematiky, kde přežití lidstva je základní otázkou
příběhu. Upíři se tak stávají více zdivočelými a nebezpečnějšími, než byli ve svých
původních hororových zobrazeních. Ve své monstrozitě reprezentují nejen agenty smrti
a úpadku, ale i chaosu.
Vývoj těchto trendů vychází primárně z vnímaní upíra v populární kultuře a ve
společenských změnách, které se v populární kultuře odráží. Polidšťování upíra
reflektuje potřebu lidí antropomorfizovat nelidské aspekty postav. Rostoucí chaos,
nestabilní politika a sociální situace se pak odráží v motivu zdivočení upíra a jeho
prohlubující se hrozbě pro lidstvo. Změna původního cyklu vampyrismu v proces
infekčního šíření je podložena lidskou potřebou porozumět světu vědecky a najít
logické řešení pro nevysvětlitelné jevy.

Summary
Vampire as a supernatural creature is a very adaptive type of character. They are able to
carry various symbolisms, and adapt to a myriad of genres while keeping their core
intact. Because of this diversity in symbolism, the portrayal of the vampires changes to
accommodate the needs of the medium. These changes follow several tendencies that
are repeated across the genres.
While the stereotype of the undead vampire persists, some vampires start to change
their very nature. It can be a change in their origin, or even in the fact that vampires
used to be portrayed as monsters. Undead vampires can have different origins, be it a
change in the ritual how vampires are created, acquiring a demonic nature or even
change in the legend of where vampires come from. What is however a slowly
emerging trend, is to characterize vampirism as a disease or a similar mechanism. This
trend not only carries the change in nature, but also in how a vampire can be defeated.
Be it a cure, antidote or even antibodies in the blood of humans themselves, this change
creates an alternative way how to fight vampirism. These alternative ways also slowly
replace certain “traditional” methods such a stake through the heart, burning of the body
and even garlic; ways that have followed the vampires into popular media since their
folklore beginnings.
Another tendency that has been present in vampire media for a longer period than the
one researched is to portray vampires as sympathetic. This trend appears near the end of
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the twentieth century and continues to the present time. The sympathetic vampire,
however seems to have a consequence in the newly emerging trends of humanizing the
vampires. In certain interpretations vampires cease to be the ultimate evil monster that
needs defeating and begins to take the human’s side. This humanization is evident not
only in how vampires are portrayed but also in which genres they begin to be cast in.
They no longer have to be used solely as antagonists either in action films or as the
nightmares of horror stories. They are cast as the love interests in romantic movies, are
part of dramas that focus on interpersonal and racial relationships, or as protagonists of
comedies.
But vampires are not only humanized. Some genres choose to enhance the
monstrosity in them and compare them to rabid beasts. This mostly happens in the postapocalyptic genre which is gaining popularity in mainstream media. Since the question
of the survival of humanity is established in this genre, vampires become more
dangerous and feral, and pose even greater danger than in their original horror
depictions. In their monstrosity they represent not only agents of death and decay but
also chaos.
All these trends emerge from the perception of vampires in popular culture. But also
in societal changes that are reflected in popular culture as well. The humanization of the
vampire surfaces from the need to anthropomorphise nonhuman forms. The growing
tensions and instability in politics, social situations is then reflected in the need to
emphasize the growing danger to humanity itself. While the shift in vampirism towards
infection or viral causes, reiterates the human wish to understand the world from a
scientific perspective, and to find logical solutions for inexplicable phenomena.
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teorií s nimi spojených. Věnuje se strukturní analýze, společenským kontextům a publikům či vývoji
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